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8px; float: left;" />B?RSEN ALTINER</p>  <p>Biriktirdi?im gazete ka??tlar?n? b?rakmak i�n
gitmi?tim Yedikule�deki hayvan bar?na??na. Orda tan?d?m onu.</p>      <p>�</p>  <p>?lk
g��?te sevdim. G�len y�z� i�mi ?s?tt?. G�len k�ekler vard?r bilirisiniz, g�lerek yakla??rlar
size. Tertemiz duygularla ileti?im kurmak isterler sizinle. ?leti?imin ilk kural?d?r ya g�lmek,
sanki bu kural? bilir gibidirler. ?lk tan??man?z o y�zden g�zel ge�r. Korkunuz varsa �bucak
atars?n?z, ba??n? ok?ars?n?z, o da size y�z�n� s�rer. B�lece ilk temas sorunsuz bir
?ekilde ger�kle?ir.</p>  <p>??te bizde de tam b�le oldu.</p>  <p>Queen, kul�besinden
g�lerek bakt? bize. Hemen iki aya??n?n �zerine kalkt?, arka ayaklar?n? kullanam?yordu
zaten. Ser� gibi oldu?u yerde z?plad?, kafesten �kar?lmay? bekledi. Yerinde duram?yordu.
A?z? kulaklar?nda z?p z?p z?pl?yordu. Bak?c?s? Hasan Bey kuca??na al?p �kard? onu.
Ba??n? ok?ad?, yar?m kalm?? v�cudunu tarad?. Zira arka ayaklar? geli?medi?i i�n kendini
ka??yam?yordu Queen. Hasan Bey g�nde ��d�t kez kez tarayarak ka??yordu krali�yi.</p> 
<p>Ad? gibi bir krali� Queen. Bembeyaz. Yan?lm?yorsam Rus finosu. Hen�z 1,5 ya??nda. Bir
y?l �ce trafik kazas? ge�rmi?, beli k?r?lm??. Beli k?r?k bir ?ekilde getirilmi? hayvan
bar?na??na. Veterinerler uyutmak istemi?ler, �buna hi�ir ?ey yap?lamaz� demi?ler. �le bir
bakm?? ki g�lerine Queen. K?yamam??lar uyutmaya.</p>  <p>Tam be? ay yatm??, yerinden
kalkmam?? Queen. Onu o kadar �k sevmi?ler, o kadar �k ok?am??lar ki, sonunda hayata
tutunmaya karar vermi?� Hayata tutunmaya ve onu seven bu insanlara sevgisini g�termeye�
Ba?arm?? da� ?imdi iki aya??n?n �zerinde t?pk? bir ser� gibi z?pl?yor. Hasan Beyi o kadar
�k seviyor ki, o nereye giderse pe?inden gidiyor. Ona sevgisini, minnetini g�termek istiyor.
Bunun i�n �rp?n?yor, z?pl?yor, yat?p yuvarlan?yor. Sahibi onu bir kez ok?as?n diye ne
yapaca??n? bilemiyor.</p>  <p>B�t�n k�ekler gibi asl?nda, ama Queen�in biraz daha fazlas?
var. O belki de ilk sahibi taraf?ndan b?rak?lm?? bir k�ek. Sokak k�e?i olamayacak kadar narin
bir hayvan. Belli ki bir zamanlar evde ya??yormu?. Trafik kazas? ge�rdikten sonra sokak k�e?i
gibi buraya b?rakm??lar onu. Bu y�zden uzun s�rm�? travmas?.</p>  <p>Kazada beli
k?r?lm?? Queen�in. V�cudunun belden a?a??s? tutmuyor. Arka bacaklar?n? kullanam?yor.
Ba??rsaklar?nda da sorun var. Bu y�zden �el ilgilenilmeli onunla. Kab?z olmamas? i�n
zaman zaman masaj yap?lmal? karn?na.</p>  <p>Hasan Bey bunlar? gocunmadan yap?yor.
Elinden gelenin fazlas?n? yapmaya �l???yor. Ama yine de ona �el ilgi g�terecek, onu �k
sevecek bir sahibe ve s?cak bir yuvaya ihtiyac? var Queen�in.</p>  <p>K�eklerin bizden 10
ricas? vard?r, bilirsiniz. ?nsanlar?n kalemi onlar?n a?z?ndan yazm??t?r bu 10 ricay?.  K�ekler
der ki;  �Benim hayat?m 10 ile 15 y?l s�rer. Senden her ayr?l???m bana ac? verir. Beni
almadan �ce bunu iyice d�?�n.�</p>  <p>Yine derler ki: �Bana senin benden istediklerini
anlayaca??m bir s�re ver ve benim i�mde g�ven duygusu uyand?r. �nk� ben bununla
ya?ar?m�.</p>  <p>Bir ba?ka ricas? da ?udur: �Her zor an?mda yan?mda ol, �benim i�m
kald?rmaz� veya �ben g�meden olsun� deme. �nk� benim i�n her ?ey seninle birlikte daha
kolay ve gerekirse senin i�n ��r�m.�</p>  <p>Bu ��ricay? Queen s�l�yor sanki.</p> 
<p>E?er kaza ge�rdikten sonra �benim i�m kald?rmaz, ben g�meden olsun� diye bu
bar?na?a b?rak?ld?ysa, o zaten hastal???ndan �k ayr?l?k ac?s?yla be? ay yatm??
demektir.</p>  <p>Sahibinden her ayr?lmak bir �cu?un annesi taraf?ndan soka?a terk edilmesi
gibi b�y�k bir ac?d?r bir k�ek i�n.</p>  <p>?imdi e?er yeni bir sahibi olacaksa �Ben 10 � 15 
sene ya?ayabilirim. Bana bu kadar zaman bakabilecek misin?� diye soruyor Queen. �K�ek
bakmak zaten zordur, bir de benim gibi bak?ma muhta�bir k�e?i bakmak daha zordur.� diye
eklemeden edemiyor. �Beni almaya karar verirken, beni bir daha b?rakmamak �zere al
l�tfen� diye ricac? oluyor.</p>  <p>Son olarak da �E?er beni al?rsan bana birka�ay s�re ver.
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Bu s�re daha uzun da olabilir. Senin benden istediklerini anlayaca??m kadar bana zaman tan?.
�Olmayacak, yapamayaca??m� demeden �ce bana bu zaman? ver l�tfen� diyor Queen.</p>
 <p>Hepsi bu kadar.</p>  <p>Asl?nda olmayacak ?eyler istemiyor.</p>  <p>Ama yine de �ona
yuva bulmak m�mk�n m� acaba� diye endi?elenmiyor de?ilim.</p>  <p>Biliyorsunuz hayvan
bar?naklar?ndan sahiplendirme yap?l?yor. Tam ad? Fatih Belediyesi Yedikule Sokak
Hayvanlar? Bar?nd?rma ve Rehabilitasyon Merkezi olan bu bar?naktan da ?ehir d???na
olmamak ko?uluyla sahiplendirme yap?l?yor. �nk� k�ekler sahiplendirildikten sonra d�zenli
aral?klarla kontrol ediliyor.</p>  <p>Bar?nak her g�n saat 10.30 - 15.00 aras? ziyaret
edilebilir.</p>  <p>E?er k�ek sahiplenmek i�n gidecekseniz saat 12.00 gibi gitmeniz tavsiye
ediliyor. Sahiplendirmeye gelirken isminize kay?tl? adresinizi g�teren ikametgah, su, telefon,
elektrik faturas? gibi belgelerle gitmelisiniz. Ayr?ca kimlik fotokopiniz de yan?n?zda olsun.</p> 
<p>Sahiplendirmeler ihtiya�malzemesi kar??l???nda yap?l?yor. Mama, makarna, ila�vs
gibi...</p>  <p><b>Trafik ma?duru hayvanlar?n masraf?n? sigorta kar??las?n</b></p> 
<p>Queen gibi trafik ma?duru o kadar �k hayvan var ki. Onlar? �?u zaman cadde
kenarlar?nda kaderlerine terk edilmi? bir ?ekilde g��yoruz. Bu tabloya kay?ts?z kalamayan
hayvan severler var elbette. Ama onlar da tedavi masraflar?n? nas?l kar??layacaklar?n?
d�?�n�yorlar.</p>  <p>Birka�y?l �ce e-mail arac?l???yla bir geyik dola??yordu ortal?kta. Bu
mailde kedi ve k�eklerin ge�rdikleri kazalarda kazay? yapan arac?n sigortas?n?n tedavi
masraflar?n? kar??layaca??  yaz?yordu. Hayvan severler tabi �k heyecanland?lar ve bu maili
tan?d?klar? herkese forward ettiler.</p>  <p>Sonra bu konunun ger�k olmad??? anla??ld?.
�nk� resmi olarak do?rulanmad? bu bilgi.</p>  <p>?imdi hayvan severler olarak bu s�lentinin
bir ?ehir efsanesi olarak kalmamas?n? ve ger�kle?mesini bekliyoruz.</p>  <p><b>Fatih
Belediyesi Yedikule Sokak Hayvanlar? Bar?nd?rma ve Rehabilitasyon Merkez?: </b></p> 
<p><b>Adres:</b> Yedikule sahil yolu, Eski havagaz? deposu, Surdibi</p> 
<p><b>Telefon:</b> 0212 633 58 57</p>  <p><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;
vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 21px; text-decoration:
underline; color: #d01f3c;"
href="mailto:birsenaltiner@gmail.com">birsenaltiner@gmail.com</a></p>
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