
Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş
ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine so-

kağa çıkma izni verildi. Dün saat 12.00'de
başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaş-
lar sokağa çıktı. Sokağa çıkanlardan

kimi park ve yol kenarlarında bulunan
çimlerde yürüyüş yaparken, kimi de

spor aletlerinde spor yaptı. Bazı
yaşlılar da Cankurta-

ran sahilinde 
denize girdi. 

I SAYFA 5

AİLELERLE BİR ARAYA GELDİ

Küresel salgın koronavirüs 
hayatımıza bir girdi bir daha da 
çıkması mümkün değil.
Korona aslında 1960’lardan beri 
bilinen bir virüs.
Yaklaşık 15 yıldır Bill
Gates Vakfı bu isimde
onlarca patent almış.
Birçok dizi ve filmde
adı geçiyor.

Koronayı yendik 
gibi de moronadan 
korkuyorum…

Mehmet Mert'in yazısı sayfa 9'da

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz SAYFA 7

Olanla 
yetinmemek..

Fakir YILMAZSAYFA 4

Dava ve temel
haklar

İlhami IŞIK
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Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, Türkiye’nin dört bir 

yanındaki özel gereksinimli öğrencile-
rin aileleriyle video konferans yönte-
miyle bir araya geldi. Selçuk, “Özel
eğitim alanında, öğretmenlerimizin
yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile
ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili

çok büyük hazır-
lıklarımız var.
Dünya çapında
akademisyenlerle
çalışıyoruz.
Görüş alışverişi
yapıyoruz. 
Yöneticilerimiz
bize bu konudaki
ihtiyaçları aktarı-
yorlar” dedi.

ç

Dünya çapında 
kişilerle çalışıyoruz

BİR GÜNDE 44 KİŞİ ÖLDÜ

Son 24 saatte koronavirüs 
nedeniyle 44 kişinin hayatını

kaybetmesi sonucu toplam can kaybı
4 bin 140 oldu. Vaka sayısı da bin
368 artarak 149 bin 435'e yükseldi.
Açıklanan verilere göre 35 bin 369
korona testi yapıldığı belirtilirken,
toplam test sayısının 1 milyon 624
bin 994’e ulaştığı ifade edildi. 
İyileşen hasta sayısının da bin 825
artarak 109 bin
962’ye yükseldiği
açıklandı. Sağlık
Bakanı Fahrettin
Koca, “Yeni vaka
sayımızda bekle-
nen düzeyde bir
düşüş gerçekleşti.
Yarın ve ertesi
gün evde kala-
lım” dedi.
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Beklenen düzeyde
düşüş gerçekleşti

Fahrettin Koca

ENGELLİLER HAFTASINI UNUTMADI

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık tüm

dünyayı etkisi altına alan koronavi-
rüs salgını nedeniyle evlerde geçirilen
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haf-
tası’nda özel gereksinimli bireyleri
unutmadı. Çalık, “Sevgiyle aşama-
yacağımız hiçbir engel yok. Biraz 
anlayış ve biraz farkındalık mutlu 
olmaya yeter” dedi. I SAYFA 4
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Aşamayacağımız
hiçbir engel yok

Farklı şehirlerden İstanbul’a gelen yolcu otobüsleri
kısıtlamanın bitmesini otogarda bekliyor. Şoför ve
muavinler yasak bitene kadar otogarda yatıp kalkıyor

Büyükçekmece Mimaroba
Mahallesi'nde bir sitede 

sabahın erken saatlerinde büyük
bir gürültüyle uyanan site sakin-
leri bahçede bir kadının hareketsiz
bir şekilde yattığını gördü. Vatan-
daşların ihbarı üzerine olay yerine
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde olay 
yerinde yaşamını yitiren talihsiz

kadının vücu-
dunda yanık izleri
olduğu tespit edildi.
Olay anında evde eşi ve
2 çocuğu da bulunan 39 ya-
şındaki kadının yakılarak camdan
mı atıldığı, intihar mı ettiği yoksa
yanarak aşağıya mı düştüğü 
konusunda polis ekipleri geniş
kapsamlı çalışma başlattı.
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POLiS GENiŞ KAPSAMLI
BiR SORUŞTURMA BAŞLATTI

39 yaşın-
daki 

Mehtap M.G.'nin
eşi ve iki oğlu ile ikamet

ettiği apartmanın 6. katındaki
dairesinden kendisini yakarak
aşağı attığı iddia edildi. 
Alevler içindeki Mehtap M. 
G. apartmanın yan tarafındaki
yeşil alana düştü. İhbar üzerine

olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. 112 sağlık
personelinin yaptığı ilk müdahale
sonunda Mehtap M. G.’nin olay
yerinde hayatını kaybettiği belir-
lendi. İncelemelerin tamamlan-
masının ardından Mehtap M.
G.’nin cenazesi olay yerine gelen
cenaze aracı ile Adli Tıp 
Morgu'na kaldırıldı.

GENÇ KADININ CESEDi ADLi
TIP MORGUNA KALDIRILDI

Büyükçekmece'de 2 çocuk 
annesi bir kadın, oturduğu 
binanın 6’ncı katındaki 
evinden aşağı düşerek 
hayatını kaybetti. Vücudunda
yanıklar olan kadının intihar
mı ettiği, yakılarak camdan mı
atıldığı yoksa kazayla yanarak
aşağıya mı düştüğü konusunda
polis ekipleri geniş kapsamlı
çalışma başlattı

Ziya Selçuk

ERSOY ‘DİL SÜRÇMESİ’ DEDİ

Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, NTV'ye verdiği

özel röportajda Fatih Sultan Meh-
met’in İstanbul’u fethini işgal olarak
nitelendirdi. Gelen tepkiler üzerine
açıklama yapmak zorunda kalan
Ersoy, “Katıldığım canlı yayında
tamamen dil sürçmesinden kaynaklı
yaşanan durumu yayında düzelttim
ancak tekrar paylaşmakta fayda

görüyorum.
Önümüzdeki
günlerde fethin
şanına yakışır
bir anma prog-
ramı gerçekleşti-
receğimizin
haberini de 
vermek istiyo-
rum” ifadelerini
kullandı.  
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“İşgal” sözü için
açıklama yaptı

Mehmet N. Ersoy

AV. ÇELİK’TEN SERT AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun Avukatı
Celal Çelik, CHP Yüreğir

Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım
hakkında açıklama yaptı. “Kılıçda-
roğlu'na karşı linç girişiminde 1 kişiyi
tutuklamayan Yargı, talimata ses
verdi” diyen Çelik, “Hukuksuzlukla-
rın hesabını soracağız. HSK’ya su-

nacağımız
dilekçede;
Çubuk Linç 
Girişimi soruş-
turmasındaki
Savcının tutu-
muna değinerek
çifte standarta
izah isteyeceğiz”
açıklamasında
bulundu. 
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Hukuksuzlukların
hesabını soracağız

Av. Celal Çelik

AVRUPA’YI 
PESiNE TAKTI

Bingöllü bir ailenin 
çocuğu olarak Hollan-

da'da başladığı futbol hayatında
büyük hedeflere sahip Yusuf 
Barası. Bu sezona damga vuran
performanslardan birine imza
atan ve Ajax ile şampiyonluk
mücadelesi veren AZ Alkma-
ar'ın altyapısında oynuyor. 
Şimdiden Avrupa'nın birçok 
kulübü tarafından takip edilen
ve milli takım için de adı zikredi-
len genç futbolcu ilk röportajını

Damga'ya verdi. Örnek aldığı
oyuncunun Cristiano Ronaldo
olduğunu belirten Barası, “Ama
idolüm Messi” dedi. Her yaz 
ailecek Türkiye'ye geldiklerini
ifade eden Barası, “Genelde
tatil bölgelerine 
gidiyoruz ve aile 
bireylerini de 
ziyaret etmeye 
çalışıyorum” diye 
konuştu. 
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Burak Zihni’nin SöyleşiSi Sayfa 14'te 

DOYASIYA
GEZDILER
ç

Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Platformu ve Kadın Meclisleri'nce

hazırlanan “Kadınlar için Şiddetten Korunma
Kılavuzu”nun paylaşıldığı videoda

8 kadın sanatçı yer aldı. Sanatçı
Deniz Çakır, Ceylan Ertem, 

Meltem Yılmazkaya, Şevval
Sam, Gülben Ergen, İpek
Erdem, Tilbe Saran ve Ece

Uslu'nun yer aldığı 
videoda, kadınların
şiddetin karşısında ne
yapabilecekleri ve hakları
anlatıldı. Platformun
genel temsilcisi Gülsüm

Kav ve genel Sekreteri
Fidan Ataselim'in 

de yer aldığı 
videoda, 

kadınların
en çok

evle-
rinde
şiddete

uğradığı,
koronavirüs

dönemi gibi
'evde kal' çağrıları-

nın yapıldığı bu 
günlerde de kadına 

yönelik şiddet tehlikesinin
arttığı vurgulandı. 

Şiddetten 
KORUNMA KILAVUZU 

Videoda
ünlü

oyuncu
Deniz Çakır
da yer aldı. 
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YÜZDE 30’U YANLIŞ ÇIKABİLİYOR

İngiltere'deki bilim insanları,
tüm dünyada yaygın olarak

kullanılmaya başlanan PCR corona
virüsü testlerinde sonucu negatif çı-
kanların yüzde 30'unun sonuçlarının
yanlış olabileceğini belirtti. Bilim in-
sanları, testlere yüzde 100 güvenil-
memesi gerektiğini; semptomların
da dikkate alınması gerektiği konu-
sunda uyarılarda bulundu. Warwick
Üniversitesi Viroloji ve Bulaşıcı 
Hastalıklar Uzmanı Lawrence
Young, “Yanlış çıkan testlerin yüzde
30 oranında olduğunu düşünüyo-
rum” ifadelerini kullandı. 
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Negatif sonuçlara
aldanmamak lazım

HABERİN
DEVAMI 
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YASAĞIN BİTMESİNİ BEKLİYORLAR
Koronavirüs ile mücadele
tedbirleri kapsamında 

İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da
aralarında bulunduğu 14 büyük-
şehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs
Cumartesi günü saat 00.00'dan,
19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59'a
kadar ilan edilen sokağa çıkma
kısıtlaması devam ediyor. Farklı
şehirlerden İstanbul'a gelen yolcu
otobüsleri ise kısıtlamanın 

bitmesini otogarda bekliyor. 
Dün sabah saatlerinde Bayrampa-
şa'daki 15 Temmuz Demokrasi
Otogarı'na gelen bazı otobüs fir-
malarının çalışanları kısıtlamanın
biteceği ve geldikleri şehre döne-
cekleri günü iple çektiklerini belirtti.
Şoförler ve muavinler iftar ve sa-
hurlarını da otobüste yaparken
şehir dışından getirdikleri sebze ve
meyveleri tüketiyor.  I SAYFA 9 
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ASAGI DUSTU!
YANARAK iNTiHAR MI

CiNAYET Mi

KAZA MI?

ç

OTOGARDA 
KALDILAR!

GENELGEYE 
VİRÜS AYARI

HABERİN DEVAMI SAYFA 7’DE

YERE DÜŞTÜKTEN SONRA DA YANIYOR!
Kadının düşme anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerala-

rına yansıyan görüntülerde kadının adete alev topu gibi yere düştüğü
ve yere düştükten sonra da yanmaya devam ettiği görülüyor.

Otobüs şoförü Serkan Kızılcapınar, "Sabah saat
07.00'da Adana'dan geldik. Çarşamba günü

akşam döneceğiz. Dört gün boyunca otobüste
kalıyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 

dört gün arabada kalacağız" dedi.

SAYFA 

4’TEKOMŞULUK GİBİSİ YOK

YIL: 15      SAYI: 4616     18 MAYIS  2020 PAZARTESİ     www.gazetedamga.com.tr           FİYAT: 75 Krş



 
 

S anat camiasında yakın arkadaşlar ve 
meslektaşlar Cenk Eren, Demet Akalın 
ve Işın Karaca geçtiğimiz günlerde Hür-

riyet Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Röportaj-
daki Cenk Eren'in “Tamam bizler 3-5 yıl idare 
ederiz ama kayıt dışı müzisyenler zorda”, 
Demet Akalın'ın “Ben idare edemiyorum" ve 
Işın Karaca'nın “Madem AVM’ler açılıyor, ben 
de gider AVM’de konser veririm!” söylemleri 
birçok kesim tarafından tepki gördü. Ancak rö-
portajda öne çıkan taraf Cenk Eren ve Demet 
Akalın oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Ara-
mızda para toplayıp Demet Abla'ya verelim, 
sosyal yardım parasına başvur Demet" sözle-
riyle ünlü şarkıcıyı ti'ye aldı. Cenk Eren'in ise 
“Oturmalı masa düzeninde konser verme-
mizde ne gibi bir sakınca olabilir?” ifadelerini 
kullanması üzerine Müjdeler Ver, Neler Ola-
cak, Bu Baharda, Satmışım ve Kırmızı Biber 
şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan 46 yaşın-
daki meslektaşı Bendeniz'den tepki geldi.  

Bendeniz tepki gösterdi 
Bendeniz, Instagram Hikaye bölümünden yaz-
dığı mesajla açıklamaları yüzünden bu 3'lüyü 
sert sözlerle eleştirdi: “Bazı densiz sanat ca-
miasından arkadaşlara sesleniyorum. Terasa 

iki masa atayım da 
gelin. Lan bu 

kadar mı aç kaldınız? Milyonlar cebinizde, ku-
durmak niye? Almasaydınız boyunuzdan 
büyük evleri. AVM'de konser vereceklermiş. 
Restoranlarda sorun olmazmışmış. Bekleyin 
bekleyin biraz!!! Bir sürü çaresiz insan varken, 
vicdanınız yoksa etrafınızdan utanın" Bu sözler 
üzerine Cenk Eren'den jet hızıyla bir yanıt 
geldi. Ünlü şarkıcı sözlerine şu şekilde devam 
etti: "Yukarıda bu sözleri söyleyen sanatçı Ben-
deniz’e cevabım (Senin kadar güzel besteler 
yapan, sözler yazan birinin üslubu bu olma-
saydı keşke) benim dönemim 90’ların çok özel 
şarkıcılarından olan sanatçı arkadaşımız yaz-
mış cevap vermeyecektim ama vicdansız de-
yince cevap vermek istedim. Benimle olan 
kısmına cevap vereyim restoranların açıl-
ması… evet oralar açılsın ki bizim dışımızda 
oralardan ekmek yiyen benim ve senin gibi 
isim olmamış solist, müzisyen, garson komi 
arkadaşlar ekmeklerini kazansınlar biliyor 
musun ben ilk günden beri elimden geldiğince 
kendi orkestramla ilgili gerekenleri yapıyorum 
yapmalıyım da çünkü onlar benim yol 
arkadaşım, ayrıca insan olarak sadece orkes-
trama değil elimden geldiğince herkese yardım 
ederim bunu istemememe rağmen zaman 
zaman basına da yansımıştır. Açıp okuyabilir-
sin beni en çok üzen sanıyorum röportajı oku-
madan beni vicdansız olmakla itham etmen 
oldu, bu yaraladı beni. Kalbinin bu kadar kötü 
olduğunu inan bilmiyordum ben müzisyenler 

için bunu istedim diye ben vicdansızsam sen 
müzisyenlerini yada senin orkestranda olma-
yan kıyıda köşede üç kuruş için sabaha kadar 
emek veren bu insanları sevmiyor musun bu 
insanlar için adım atılması seni neden rahatsız 
etti? (Kudurmak) kelimesini aynen iade ediyo-
rum sana…" 

Son noktayı koydu 
Birçok haber sitesine, televizyon programlarına 
ve gazeteye taşınan tartışma, sosyal medyada 
da sıkça yer buldu. Konuyla alakalı bir televiz-
yon programına bağlanan Bendeniz, son nok-
tayı koydu. Bendeniz şöyle konuştu: “Bizim 
talepte bulunma hakkımız bile yok. Ne zaman 
devlet, sahneye çıkabileceğimizi söyler, o gün 
konserimizi veririz. Daha henüz eğlencenin, 
sahnenin zamanı değil. Kurallara uyulmayıp 
aceleye getirirsek, bir yıl daha evde otururuz. 
Ben de bunu istemiyorum asıl. Sanat camiası-
nın artık konuşmayı öğrenmesi gerekiyor.  
Dahiyane fikirleri gerçekten müthiş.” Bende-
niz'e bir destek de Yılmaz Morgül'den geldi. 
Morgül ise “Dünyaları kaza-
nıp da ağlayan şarkıcıları gör-
dükçe onların adına 
utanıyorum." diye konuştu. 
Söz konusu tartışmanın uza-
yıp uzamayacağı ya da Cenk 
Eren tarafının ne yanıt vere-
ceği merak konusu oldu.

POP müziğin başarılı kadın vokalleri ara-
sından öne çıkan Tuğba Yurt, 2019 
Kasım ayında DMC etiketiyle 12 şarkı-
dan oluşan ilk albümü 'Sığınak'ı çıkar-

mıştı. İlk klibini albümün çıkış parçası 
olan bestesi meslektaşı Gülden'e ait 'Vur-
kaç'a çeken güzel solist, ikinci klibini ise 
bir Sezen Aksu klasiği olan ve daha önce 
Levent Yüksel'in seslendirdiği 'Yas'a çek-
mişti. Corona virüsüne rağmen çalışmak-
tan bir an bile geri durmayan Yurt, 
üçüncü klibini geçtiğimiz günlerde yayın-
ladı. Sözleri Meral Turan'a, müziği ve 
düzenlemesi Gökçer Turan&Birkan 

Şener ikilisine ait 'Taş Yürek' oldukça 
sevildi. Video klip yönetmenliğini 

Mustafa Özen üstlenirken 
mix'ini ise Gökçer Turan ger-

çekleştirdi. Albümde klipsiz 
en çok beğenilen parçalar 
arasında yer alan şarkı, 
Netd Müzik adlı Youtube 
kanalında yayına girdi.  
'Taş Yürek' kısa sürede 900 
bin izlenme sayısına ula-

şırken ünlü popçu, yeni şarkısının heye-
canıyla ilgili şu sözleri dile getirdi: “Al-
bümdeki şarkılar çok sevildi. Herkesin 
ayrı favori şarkısı oldu. 'Taş Yürek'te bun-
lardan biri. Yaşamış olduğumuz bu sıkın-
tılı süreçte gerekli tüm tebdirlerimizi 
alarak, ufak bir ekiple klibimizi çektik. 
Umuyorum ki dinleyenler ve izleyenler de 
sevecektir. Sağlıklı günlere kavuştuğu-
muzda birlikte söyleyeceğimiz daha çok 
şarkımız olacak.” 
'Taş Yürek' sözleri ile: 
Açmıyor kalbim eskisi gibi 
Aç susuz kaldı senden sonra 
Kuytulara karıştı masumiyet 
Ben sevmeyi göze aldım zararına 
Canımdaki saflığı benden aldın götürdün 
Dağıta dağıta 
Sen tabi ki iyisin gök yüzümü üzdün 
Kuruta kuruta 
Beni sevmen neden bu kadar zor 
Bir kalp aşktan ölürken diğeri sadece 
dekor 
Zaman yoruyor ama bir şekilde geçiyor 
Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor
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Magazin

KILICLAR CEKILDI!  
KIM KUDURDU?
Bir gazeteye verdikleri röportajla gündeme gelen Cenk Eren, Demet Akalın ve Işın  

Karaca deyim yerindeyse birbirine girdi. Ortalık toz duman oldu

Hu kuk Danýþman larý:  
Av. Uğur SAYANER 

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga 
Ýlan- Reklam Tarifesi 

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL 
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL  
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL  
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL 
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL  
Zayi İlanı :     50 TL  
Kongre ilanı :   250 TL                
Sütun Santim : 17,00 TL 

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir. 
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL 
Özel haberlerde gazete fiyatı:         3 TL  

Çatalca  
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım 
Şenol YENE - Salih DOĞAN 

Ali Burhan SİMSAR 
Hasan Eraslan YILDIRIM 

Turkuaz 

YÖNETİM MERKEZİ 
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3 

Beylikdüzü / İSTANBUL 
GSM:  0533 025 04 19 

Tel:+90 0212 871 36 06    Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Dedektif Sinem!
4 AYLIK hamile olan Sinem Kobal, 
nazardan korkuyor. Nazar yüzün-
den hamileliğini gizleyen ve sadece 
yakın arkadaş çevresine açıklayan 
Kobal, bu özel bilgiyi basına sızdı-
ran arkadaşını fellik fellik arıyor. 4 yıl 
önce evlenen çift, basında yer alan 
hamilelik haberlerinden rahatsız 
oldu. Hatta ikilinin kız bebek bekle-
diği bile konuşulan konular arasın-
daydı. Anne adayı Kobal, suçlunun 
peşine düşerken, baba adayı Kenan 
İmirzalıoğlu ise sunduğu yarışma 
programında tebessüm ettiren bir 
itirafta bulundu. İmirzalıoğlu, 
"Çocuk doğduktan sonra ömür 
boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' 
diyor. Bir baba adayı olarak kıskan-

mıyor değilim açıkçası. Olursa o da 
'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini san-
mıyorum."  sözleriyle izleyicilerinin 
yüzünü güldürdü.  

TAŞ bebek lakaplı şarkıcı ve 
oyuncu Gönül Yazar (83), sürp-
riz bir kararla kendisinden 32 
yaş küçük sevgilisi Rüzgar 
Mağden'le ilişkisini bitirdi. İliş-
kisi hakkında katıldığı canlı ya-
yında konuşan usta sanatçı, 
"Onu kimse tanımıyordu, be-
nimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu 
tarafa gelmek istiyordu. En pa-
halı hastaneyi istiyordu, iyi dav-
ransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk 
onu da mahkeme kararıyla iste-
diği isme çevirecektim iki şa-
hitle."Bana 'Küba’ya gidip 
yerleşelim' dedi. Yabancı dil 
yok. Arabası yok, benimkini kul-
lanamıyor. Direksiyon dersi 

almak istedi. Para lazım. Kim 
ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi 
davransa halledecektim."İki ay 
anlamadım, birbirimizi çok sev-
diğimize inandım. İnternet ba-
ğımlısı. İki günde bir resim 
koyuyordu, neden? Sinan Çe-
tin’e sordum asistan katiyen de-
ğilmiş. Onunla ruhsal aşk 
yaşadım. Beni Allah korudu." 
dedi. Ani ayrılığın ardından 
Yazar, sosyal medya kullanıcıla-
rının diline düştü. "Biz bu aşkı 
ilk duyduğumuzda inanmamış-
tık. Size söylemiştik. Uslan artık 
deli Gönül. Ne işin vardı o yaşta 
aşkla meşkle" vb. yorumlarla 
usta isim, yerden yere vuruldu.

Uslan artık deli gönül

Corona virüsüne rağmen çalışmaktan bir an bile geri durmayan 
Tuğba Yurt, üçüncü klibini geçtiğimiz günlerde yayınladı

Taş yürekli Tuğba

KERİMCAN Durmaz’ın ablası Neşe 
Fişek'in kiralık Rolls-Royce’a “Seg-
ment meselesi” diyerek bindirmediği 
Selin Ciğerci, artık bir Rolls-Royce 
sahibi... Geçen yıl futbolcu Gökhan 
Çıra’yla evlenen Selin Ciğerci, 5 mil-
yon lira ödeyerek son model bir 
Rolls-Royce satın aldı. Ciğerci, 2 yıl 
önce Dubai’de kendisini “Segment 
meselesi” diyerek kiralık Rolls-Roy-
ce’a bindirmeyen Neşe Fişek'e de 
mesaj gönderdi: “Deveden büyük fil 
vardır. Ne oldum değil, ne olacağım 
diyeceksin.” Selin Ciğerci, en çok 
vergi veren isimlerden biri olduğunu 

söyledi: “Resmen kozmetik kraliçesi-
yim. İçimde yer etmiş bir arabaya 
binmem de normal. İlahi adalet işte. 
Bu arabaya 5 milyon lira verdim. İs-
tediğim özel plakayı da yine bir 
araba parası ödeyerek satın aldım.”

NEREDEN NEREYE
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MALTEPE'DE yaşayan Abdul-
lah Mecit Filizkıran evinin 
önündeki bahçeyle ilgilenmek 

için dışarıya çıktığında bahçesinde ağaç-
tan düşmüş olan iki karga yavrusu 
gördü. Filizkıran, yavru kargaları besle-
mek isterken kargaların saldırısına uğ-
radı. 60 yaşındaki Abdullah Mecit 
Filizkıran saldırı sonrası başından yara-
landı. O anlarda yanındaki komşusu ise 
hızla uzaklaştı.  Başına pansuman yaptı-
ran Filizkıran yavru kargalara yardım 
için önlem alarak tekrar bahçeye indi. 

Başına plastik süzgeç, yüzüne de siper 
maske takan Filizkıran iki yavru kargayı 
alarak çatıya çıkardı. Fakat kargaların 
saldırısı burada da sürdü. Yavru karga-
ları çatıda bir kutu içine koyan Abdullah 
Mecit Filizkıran çatıya ara sıra çıkarak 
onlara yem veriyor. Bu sırada da çatıdaki 
kargaların saldırısı da devam ediyor.  

Tetanoz aşısı oldum 

Yaşananları anlatan Abdullah Mecit Fi-
lizkıran, "Bahçeme çıktığımda karga 
yavrusu sesi duydum. Eğilip baktığımda 

yavru yerdeydi. Yuvasından aşağıya 
düşmüş. Yem vereyim dedim. Tam gi-
derken karga saldırısına uğradım" dedi. 
Filizkıran, "Saldırıda başımdan yarala-
nıp hastaneye gittim. Tetanoz aşısı 
oldum. Pansuman yapıldı. Kendimi ko-
rumaya aldıktan sonra yavruları aldım, 
onlar bana vurdukça kaçmaya başla-
dım. Kuşları çatıya çıkarttım. Şu anda 
yavru kargalar çatıdalar ufak bir kutu-
nun içinde duruyorlar. Kargalar da 
orada artık buraya gelmiyorlar " diye  
konuştu. DHA 

Kargaların saldırısına uğradı 

ARNAVUTKÖY'DE 7-8 yaşla-
rındaki bir kız çocuğunu taciz 
ettiği iddia edilen yabancı uy-

ruklu kişiler ile kızın ailesi arasında 
kavga çıktı. Kavgaya, olay esnasında 
aracı zarar gören vatandaş ve akraba-
ları da katılınca kavga meydan savaşına 
dönüştü. Polis, kavgayı güçlükle ayırdı. 
Olay, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet 
Yesevi Caddesi üzerinde 23.00 sırala-
rında meydana geldi. İddiaya göre, Su-
riye uyruklu olduğu öne sürülen bazı 
kişiler, cadde üzerinde 7-8 yaşlarındaki 
bir kız çocuğunu taciz etti. Taciz edil-
diği iddia edilen kız çocuğu, olayı aile-
sine söyleyince aile fertleri sokağa 
çıkarak tacizde bulunduğu iddia edilen 
kişilerle kavga etmeye başladı. Kavga 
esnasında bölgede yaşayan bir vatan-
daşın aracı zarar gördü. Bunun üzerine 
kavgaya aracı zarar gören kişiyle akra-
baları da karışınca taciz kavgası mey-
dan savaşına dönüştü.  

Kavga kameraya yansıdı 

Olayın duyulmasıyla çok sayıda vatan-
daş sokağa çıkma yasağına rağmen ev-
lerin çıkarak sokağa indi. Yapılan 
ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi 
sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden 
gurubu biber gazı sıkarak güçlükle ya-
tıştırdı. Olayda bazı kişilerin gözaltına 
alınarak emniyete götürüldüğü öğre-
nildi. Yaşananlar, vatandaşlar tarafın-
dan cep telefonu kamerasıyla 
kaydedildi. Görüntülerde bazı kişilerin, 
vatandaşlar tarafından dövüldüğü gö-
rülürken olayın duyulmasıyla çok sa-
yıda vatandaş evlerinden çıkarak 
caddeye koştu. Polis ekipleri olayla ilgili 
incelemeleri devam ediyor. DHA 

ESENTEPE Mahallesi'nde yaklaşık 2 
aydır sürü halinde gezen küpesiz, ba-
şıboş köpekler,  sabah erken saatlerde 

işlerine gidenleri tedirgin ediyor. Sürü halinde 
gezen köpeklerin arasında başıboş bırakılan bir 
pitbull da var.  Köpeklerin insanlara saldırdıkla-
rını söyleyen mahalle sakinlerinden İbrahim 
Işık, şöyle konuştu: “Sürekli sürü halinde gez-
meye başladılar. Yanlarında engelli bir kız var. 
Başlarında o var. Sürekli köpekler burada ve in-
sanları ciddi şekilde rahatsız ediyorlar. İnsanlar 
artık yolunu değiştiriyor, başkan yönlerden git-
meye başlıyorlar. Sürekli bir havlamaları ve sal-
dırıları var. Bunu gören herkes korkuyor. Bu 
köpeklerin arasında pitbull cinsi bir köpek de 
var. Bizleri en çok korkutanlardan biri de bu pit-
bull.. Birine saldırsa belki de öldürecek" dedi. 

Aşırı derecede tedirgin oluyoruz 

Bir başka mahalle sakini ise, “Gece gündüz hiç 
fark etmiyor hep bu civardalar. Havlamaları ve 
insanlara saldırmaları var. Sadece insanlara 
karşı değil geçen arabalara karşı da saldırgan-
lar. Yaklaşık 2 aydan beri bu böyle. Aşırı derece 
tedirgin oluyoruz. Özellikle sabah erken saat-
lerde işe giderken. 7-8 tane köpek burada bir 
geziyor. Burada akli dengesi yerinde olmayan 
bir kız kardeşimiz var. Onun peşinden geziyor-
lar. Aralarında bir tane de pitbull var. Sürekli 
buradalar. Belki hayvanlar açtır, açıktadır. Bir 
şey demiyoruz ama bir çözümün bulunması ge-
rektiğini düşünüyorum" diye konuştu. DHA 

Başıboş  
köpek korkusu 

Arnavutköy karıştı 

Sanal kumar operasyonu 

AHLAK ve Kumar Büro 
Amirliğine bağlı ekipler San-
caktepe, İnönü Mahallesi, 

Sultangazi Caddesi üzerinde bulunan 
bir işyerinde sanal kumar oynatıldığını 
tespit etti. Polis izlemeye aldığı binaya 
girip çıkanları tespit etti. Gerekli delille-
rin toplanmasının ardından işyerine 
baskın düzenlendi. Baskında sanal 
kumar oynattığı tespit edilen 3 kişi 
gözaltına alındı. Sanal tombala oyna-
tılan işyerinde yapılan incelemede 13 
bilgisayar ele geçirildi. 

Polis inceleme yaptı 

Gözaltına alınan şüphelilere Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu'n 282. Maddesi 
gereğince ve kumar oynamaktan idari 
yaptırım tutanağı düzenledi. Şüpheli 
İbrahim K.’ ya ise TCK’nın 195. ve 
228. Maddesi (bulaşıcı hastalıklara 
ilişkin alınan tedbirlere aykırılık) su-
çundan adli işlem yapılması amacıyla 
polis merkezine teslim edildi. Yetkililer 
olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü 
sürdüğünü ele geçirilen bilgisayarların 
incelemesinin sürdüğünü söyledi.

MALTEPE'DE bulu-
nan Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı'na 

bağlı Dikimevi Müdürlü-
ğü'nde henüz bilinmeyen bir 
sebeple yangın çıktı. Olay ye-
rine çok sayıda itfaiye ekibi 
sevk edildi. Maltepe Esen-
kent'te bulunan Kara Kuvvet-
leri Komutanlığı'na bağlı 

Dikimevi Müdürlüğü'nde bu-
lunan 2 katlı kademe bina-
sında henüz bilinmeyen bir 
sebeple yangın çıktı. Haber 
verilmesi üzerine olay yerine 
Maltepe, Kartal ve Ataşe-
hir'den itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Yangın, itfaiye ekipleri 
tarafından kısa sürede kontrol 
altına alındı.

Sancaktepe'de bir işyerinde sanal kumar oynatıldığını tespit eden polis yaptığı baskında  
3 kişiyi gözaltına aldı. "Sanal tombala" oynatıldığı tespit edilen adreste ele geçirilen  

13 bilgisayar inceleme altını alındı. Baskın anı ise polis kamerasına yansıdı

Askeri alanda yangın çıktı

ESINI SIRTINDAN  
BICAKLADI!

Geçen hafta sabah işine giderken bir kadının 
başıboş gezen köpeğin saldırısına uğradığı  

Sultangazi'de,  mahallelilerin köpekler tarafın-
dan ısırılma korkusu sürüyor. Köpekler ara-
sında bir pitbull da olduğunu söyleyen çevre 

sakinleri, bir an evvel önlem alınmasını istiyor

SULTANGAZİ'DE yaşayan 2 kişi, so-
kağa çıkma yasağına rağmen Kadı-
köy'e saç ektirdikleri merkeze ilaç 

almaya gidince sokağa çıkma yasağını ihlal et-
mekten 6 bin 300 lira ceza yedi. Sultangazi'de 
yaşayan K.V. ve U.A., Kadıköy'de bulunan bir 
saç ekim merkezinde saç ektirdi. İki kişi, iddiaya 
göre sokağa çıkma yasağına rağmen, Sultanga-
zi'ndeki evlerinden çıkarak Kadıköy'de bulunan 
saç ekim merkezine ilaç almaya gitti. Bu esnada 
Kadıköy'de görevde bulunan Asayiş Şube Mü-
dürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri,  K.V. ve 
U.A'nın içinde bulunduğu 01 SR 679 plakalı 
otomobili şüphe üzerine durdurdu. 2 kişinin 
kimlik kontrolü yapılırken otomobilleri de de-
taylı bir şekilde arandı. Yapılan kimlik kontrolü 
ve aramalarda herhangi bir suç unsuruna rast-
lanılmadı. İki kişinin polise, Kadıköy'de daha 
önce saç ektirdikleri saç ekim merkezine ilaç al-
maya gittiklerini söylediği öğrenildi. K.V. ve 
U.A.'ya sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 
kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi. 

Gençlere 6 bin lira 
ceza kesildi

Maltepe'de yaşayan Abdullah Mecit Filizkıran evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek için dışarıya çıktığında kargaların 
saldırısına uğradı. Başından yaralanan Filizkıran'ın karga saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı 

Avcılar'da 1 çocuğunun annesi, 5 yıllık eşini sokakta 3 kez sırtından 
bıçaklayarak ağır yaralayan Deniz B.'nin bugüne kadar uyuşturucu 
madde kullanmak, tehdit ve yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı  
bulunduğu belirlendi. Deniz B'nin; bıçakladığı eşinin başında  
bir süre beklerken "Sen daha ölmedin mi?" dediği öğrenildi

O lay, Firuzköy Mahallesi'nde ön-
ceki gün saat 16.30 sıralarında 
meydana geldi. Edinilen bilgilere 

göre, Öznur B., ile eşi tartışmaya başladı. 
Öznur B. tartışma sırasında eşinin elinde 
siyah renkli bir bıçak görünce kapıyı aça-
rak sokağa kaçtı. Kaçmak isteyen eşini 
Talk Sokak'ta durdurmaya çalışan Deniz 
B., onu sırtından ve kolundan 3'er kez bı-
çakladı. Bir anda kanlar içerisinde kalan 
kadının ifadesine göre başında "Sen daha 
ölmedin mi?" diyerek bir süre bekleyen 
şüpheli, kaçmak isterken bağırma seslerini 
duyan komşularının ihbarı üzerine Avcılar 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 
kısa sürede yakalandı. Yaralı kadına ilk 
müdahaleyi o sırada orada olan ve izinli 
olduğu belirtilen bir hemşire yaptı. Ambu-
lansla Küçükçekmece'deki hastaneye kal-
dırılan Öznur B.'nin sağlık durumunun 

ağır olduğu belirlendi. 
Avcılar'da 5 yıl önce Öznur B. ile evlenen 
ve bir çocukları olan ve berber dükkanı 
bulunan Deniz B.'nin bugüne kadar 
uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve 
yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı bu-
lunduğu belirlendi. Avcılar Asayiş Bü-
ro'da sorgulanan ve bu sabah 
Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edi-
len şüpheliye, koronavirüs nede-
niyle uygulanan sokağa çıkma 
kısıtlamasına aykırı hareket ede-
rek dışarı çıkmak suçundan da 
Umumi Hıfzıssıhha Ka-
nunu uyarınca 3 bin 150 
TL idari para cezası da 
uygulandı.. Çiftin 
henüz 3 yaşındaki ço-
cukları, yakınlarına  
teslim edildi. 



B eylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
kapsamında Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz

Yaşam Merkezi’nde özel eğitim ve rehabilitaston hizmeti
alan öğrencileri ziyaret etti. Pandemi sürecinde uygula-
nan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sosyal hayattan
uzaklaşan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Başkan
Mehmet Murat Çalık’ı karşılarında gördüklerinde duy-
dukları memnuniyeti dile getirdi. Beylikdüzü Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer ve Engelsiz Yaşam
Birimi Sorumlusu Fatma Karasuç ile birlikte vatandaşları
evlerinde ziyaret eden Başkan Çalık, öğrencilere pasta ve
bayrak hediye etti.

Yaşam Vadisi'ne gidecekler

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle, zo-
runlu olarak evlerinden çıkmayan özel bireyler ve ailele-
riyle bu süreçte ziyaretlerin yanı sıra sık sık görüntülü
konuşma da gerçekleştiren Başkan Çalık salgının sona er-
mesinin ardından eğitimlerin yeniden merkezde verilmeye
başlanacağını belirtti. Renkli görüntülere sahne olan ziya-
retler sırasında Yaşam Vadisi’ni hiç görmeyen bir çocuğa
pandemi sürecinin ardından birlikte gitme sözünü veren
Başkan Çalık, "Sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel yok.
Biraz anlayış ve biraz farkındalık mutlu olmaya yeter" ifa-
delerini kullandı. 
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T emel haklar, dünya görüşü meselesi
değildir. Temel haklar, herkesin hak
ve özgürlükleri anlamına geldiği için,

‘dava’ konusu olamazlar ya da ‘davacı’ zih-
niyetler tarafından istismar edilemezler.
Temel haklar misyoner tavırlara açık değil,
çünkü bu haklar esasen herkesin misyonu-
dur.  Havadaki oksijen hepimizin hakkıdır.
Havadaki oksijeni bir dava adına sahiplen-
mek mümkün mü? Temel hak ve özgürlükler
ile havadaki oksijen arasında bu manada
hiçbir fark yok. Hiç kimse oksijeni sahiplenip
diğerlerine karşı bunu kullanamaz. Oksijen
dava konusu edilemez. Oksijen baz alınarak
bir dava meselesi inşa edilemez.  Ben ediyo-
rum diyenlerin niyetinden fena halde kuşku-
lanmak akıl ve ahlakın gereğidir.

Bütün dünya görüşlerinin algı ve müdaha-
lelerinden bağımsız ve azade olarak, böyle
bir zihin açıklığı ve gönüllü kabul edişle,
haklar, temel hak olma özelliklerini korurlar.
Bu hakları, temel hak yapan nitelik, dünya
görüşlerinden gelen yorumlara kapalı oluşla-
rıdır. Ne demek istiyorum? Demem şu ki; bu

haklar dünya görüşleriyle uyumlu olmak zo-
runda değiller. Total olarak bütün insanları
ilgilendirdikleri için ve bütün insanlara dair
haklar oldukları için dünya görüşü üstüdür-
ler. Bir temel hakka dünya görüşümüze aykı-
rıdır diye itiraz edilemez. Bunun basit bir
nedeni var; çünkü dünya ya da toplum sa-
dece bizden oluşmuyor. Bu dünyada sadece
bizim nefes alma hakkımız yoktur. Bizden
başka insanlar da nefes alma hakkına 
sahiptir.

Eğer birlikte ve barış içinde yaşama ira-
desine saygılı olacaksak, bunun birinci ko-
şulu, temel haklara saygı duymaktır. Temel
haklar, bizi birbirimize bağlayan demirle di-
renci artırılmış, çimentolu kolonlardır. Bu
hakları kimse dünya görüşüne, davasına,
inancına göre kendine yontamaz, çünkü bu
haklar hiçbirinizin dünya görüşü veya inan-
cına mahsus değil, hepimizin bir arada barış
içinde yaşamamız içindir.

Bir kaya ile bir ağaç arasında ne ihtilaf
olur ne de dava. Aradan bin yıl geçse bile,
bir masa ile masa üstündeki su bardağı ara-

sında bir ihtilaf çıkmaz. İhtilaf
arzusu, insanoğlunun içgüdüsel davranışıdır.
İhtilaf ve buna bağlı dava pratiği insanoğlu
icadıdır. İnsanlık bunu kendi pratiğinde defa-
larca tecrübe ettiği için ve çok kötü hatıra-
lara sahip olduğu için, bazı koruyucu
tedbirler aradı ve buldu. Esasen demokrasi
hem ihtilaf çözücü bir mekanizma ve hem de
sorunları davalara dönüştürmeden çözmenin
imkanlarına sahip.

Ama bizim demokrasimizin bu anlamında
çok ciddi zafiyetleri  var. Bizde kurumlar
oturmadı. Ciddi bir şekilde kendi kimliklerini
bulmadı. Daha çok demokrasi değil, daha
çok güç bizim sorun çözücü pusulamız ol-
maya devam ediyor. Ortadoğu coğrafyasında
da öyledir; her şey güç üzerinden şekillenir.
Hak-hukuk ve güç terazisi her zaman güçten
yana bir tavrın şekillenmesiyle sürdürülür .
Bireysel hayattan tutun, ailevi, sosyal ve top-

lumsal hayat dahil olmak üzere, her şeyi be-
lirleyen güçler dengesidir. Güç çok geniş bir
kavram. Ganimeti, kazanımı, saygınlığı, ihti-
şamı çok fazla olan bir şey güç ve güç kör-
lüğü bizim coğrafyamızın bir kaderidir.
Siyaseti, hukuku, bireysel ilişkileri tümüyle
esir alabilir ve körlüğe sürükleyebilir. Nite-
kim bugün yaşadığımız o.

İktidar ciddi bir güç körlüğü içerisinde ve
elde ettiği gücü kaybetmeme adına rasyonel-
liği unutmuş vaziyette. Eğer gerçekten de ik-
tidar olmayı bir amaç değil bir araç, bir
hizmet aracı olarak düşünmüş ve görmüş ol-
salardı bugün bu konuştuklarımızın hiçbiri
de olmazdı. Bu ülkede ne bir darbe tehlikesi
ne bir şiddet tehlikesi ne bu bahsettiğimiz
anlamda yıkıcı ekonomik tehlike olurdu.
Ama maalesef gücü sadece kendisine iste-
yen; hem ekonomik anlamda muazzam im-
kânkar, hem muazzam bir hak edilmemiş
saygınlık tarlası oluşturuldu.

Dünün ötekileştirilmiş, itilmiş, kakılmış
önemli bir kesimi bugün ‘yaşasın’ diyerekten
liyakatsiz bir sürü konumda ve mevkide söz
ve karar sahibi. Bunları kaybetmemek adına
mevcut iktidar gerçekten kopmuştur. Ancak
bu, seçimlerle ortaya çıkabiliyor. Başka yolu

da yok çünkü karşınızda meşru bir iktidar
var, seçimle işbaşına gelmiş. Ancak seçimle
siz kararınızı verebilirsiniz olumlu ya da
olumsuz, iktidarın devamı ya da başka bir
iktidarın gelmesi adına. Ama bu süreçler
bizim coğrafyamızda hep sancılı oluyor, ku-
tuplaşmalar eksik olmuyor,
adları/sıfatları/hedeflemeleri değişiyor ama
bu olgu hiç değişmiyor.

Sürekli şeytanlaştırılan bir kesim, grup,
yapı vardır. Sürekli düşmana ihtiyaç hisse-
den bir siyasal mekanizmamız vardır. Biz
düşmansız ne yazık ki yaşayamıyoruz bu
topraklarda. Bu da ‘coğrafya kaderdir’ tanı-
mına ne kadar uyuyor, onu bilemiyorum.

Mevcut anayasın başlangıç kısmı yani di-
bacesi şöyle bir ifade kullanır. “Millet irade-
sinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız
şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu
millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir
kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen
hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla
belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamaya-
cağı;” Ama bunun anayasada yazılı olduğu
gibi kullanılmadığını çok iyi biliyoruz. Çünkü
bizde hukuk değil, güç gösterisi genel kural-
lar yerine geçer.

Dava ve temel haklar

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1165971)

ESAS NO : 2019/432
KARAR NO : 2020/59

Davacı GÜLCEFA KARAKOÇ aleyhine mahkeme-
mizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İs-
temli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davanın KABULÜ İLE;
1- Tunceli İli, Hozat ilçesi, Kozluca Mah/köyü, Cilt
no:45, Hane no:5, BSN:31'de nüfusa kayıtlı
49594537646 T.C. Kimlik nolu Gülcefa Karakoç'un
"Gülcefa" olan ön adının "Güldeniz" olarak düzeltil-
mesine, karar verilmiştir. İlan olunur.15/05/2020

İLAN
KÜÇÜKÇEKMECE 

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Geniş çaplı 
dezenfekte 

Kağıthane ve Eyüpsultan Belediyesi,
Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi’nde
temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleş-

tirdi. Organize bir şekilde 25 ekip aracı ve 50 perso-
nelle yapılan operasyonel temizlik ve dezenfekte
çalışmalarına vatandaşlarda balkonlarından alkışla-
yarak teşekkür etti. Kağıthane Belediyesi Temizlik İş-
leri Müdürlüğü Vardiya Amiri Tolga Akgül,
“Koronavirüs süreci başladığı günden bu yana Kağıt-
hane’de 2 bin 200 sokağımızda temizlik ve dezenfekte
çalışması yaptık. Sokağa çıkma yasağı olduğu bugün
de Eyüpsultan Belediyesi ile ortaklaşa dezenfekte ça-
lışmamız devam ediyor. Burada 25 araç ve 50 perso-
nel görev almaktadır. Temizlik yaparken çamaşır suyu
ve özel solüsyonlar kullanıyoruz” diye konuştu.

25 araç ve 50 personel

Eyüpsultan Belediyesi Alibeyköy Şantiye Şefi Yaşar
Ceylan ise Eyüpsultan ve Kağıthane Belediyesi olarak
geniş çaplı ortak bir çalışma yürüttüklerinin altını çi-
zerek, “Koronavirüs’e karşı 25 araç ve 50 personel ile
tedbirimizi almak amaçlı temizliğimizi ve dezenfek-
tasyonu sağlamaktayız” dedi. Nurtepe Mahallesi So-
kullu Caddesi’nde yapılan çalışmada, caddenin
Eyüpsultan Belediyesi’ne ait olan bölümü ve Kağıt-
hane Belediyesi’ne ait olan diğer bölümünü ekiplerin
tamamı temizledi. Ardından temizlik ve sulama ile
dezenfekte araçları caddenin tamamında operasyon-
larını tamamladılar. Çalışmaları evlerinin balkonu ve
camlarından takip eden vatandaşlar ise temizlik ve
dezenfekte çalışmalarının sona ermesiyle personellere
alkışlarla hem moral verdi hem de teşekkürlerini dile
getirdiler.  DHA

Koronavirüs sürecinde toplu kullanım alanlarında
dezenfekte çalışmaları sürerken, iki belediye bir
araya gelerek 25 ekip aracı ve 50 personelle geniş
çaplı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle
evlerde geçirilen 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nda özel gereksinimli bireyleri unutmadı. Çalık,
"Sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Biraz anlayış ve biraz farkındalık mutlu olmaya yeter" dedi 

ASAMAYACAGIMIZ
HICBIR ENGEL YOK

www.superhaber.tv

İlhami IŞIK

Kadıköy Belediyesi’nin, Kadıköy’de yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılar
için Türkiye’nin ünlü şef ve aşçılarıyla birlikte hazırladığı sıcak yemek hizmeti
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından yeni ko-
ronavirüsle mücadele sürecinde başarılı kampanyalar arasında gösterildi

UNESCO, yeni korona virüsle mücadele sü-
recinde Kadıköy Belediyesi’nin 65 üstü ihti-
yaç sahibi yurttaşlara yönelik yürüttüğü

‘Komşuluk Gibisi Yok’ kampanyasını örnek gösterdi.
UNESCO’nun websitesinde, Kadıköy Belediyesi’nin Tür-
kiye’nin ünlü şef ve aşçılarıyla birlikte yürüttüğü daya-
nışma mutfağı da yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün
Covid 19’dan en fazla etkilenme oranının 60 yaş üstü ki-
şilerin olduğunun belirtildiği haberde, pandemi süre-
cinde virüsle mücadelede en fazla desteğe yaşlıların
ihtiyacı olduğunun altı çizildi. Kadıköy Belediyesi’nin 65
yaş üstü yurttaşlara yönelik kampanyasına ilişkin detay-
lara yer verilen haberde ‘Türkiye’de COVID-19 sürecinin
başlamasından bu yana, Kadıköy Belediyesi’nin ‘kim-
seyi arkada bırakmayacak’ önlemler almayı hedeflediği
vurgulandı. 

Kamu ve özel işbirliği

Kampanyanın hedef kitlesini evde yalnız yaşayan ve ih-
tiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar oluşturdu. Belediye ko-
rona ile mücadele sürecinde evde kalan yurttaşların
ihtiyaçlarını gidermeye yönelik Korona Kriz Masası’nı
oluşturdu. Bu süreçte evde kalan yaşlılara sıcak yemek
dağıtımı yapıldı. Beslenme Uzmanı Dilara Koçak tarafın-
dan hazırlanan gerekli tüm besin ihtiyacını karşılayan
menüler Belediye’nin mutfağında ünlü şef ve aşçılar ta-
rafından pişirildi. Sosyal mesafe kurallarını ve sağlık ko-
şularını gözeten belediye çalışanları tarafından yoksul,
engelli, kronik rahatsızlığı olan yaşlılara sıcak yemek
götürdü. ‘Komşuluk Gibisi Yok’ sloganı ile yürütülen
kampanya için kamu ve özel sektörle de işbirliği yapıldı.
Bu kampanya ‘sadece belli bir grubun ihtiyaçlarını kar-
şılamaya yönelik değil insanlara zor zamanlarda moral

olmayı da amaçlıyor’ ifadelerine yer verildi.

Kimseyi geride bırakmayacağız

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, UNES-
CO’nun Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetlerine yer ver-
mesi üzerine, "Kadıköy Belediyesi’nin, 65 yaş üstü
ihtiyaç sahibi komşularımız için hazırladığı sıcak yemek
hizmeti Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Ör-
gütü UNESCO tarafından yeni koronavirüsle mücadele
sürecinde başarılı kampanyalar arasında gösterildi. Ka-
dıköy’de 65 yaş üstü komşularımıza yönelik bu çalışma-
mız UNESCO’nun bile dikkatini çekti, takdir gördü.
Türkiye’de korona ile mücadelede yaptıklarımıza ne
kadar gözlerini kaparlarsa kapasınlar, yapılan doğru iş-
lerin karşılık bulacağını, fark edileceğini biliyoruz.
Önemli olan dayanışma ile hareket etmek, gerçek ihti-
yaç sahiplerine ulaşabilmek. Her zaman dediğimiz gibi
kimseyi geride bırakmayacağız" açıklamasını yaptı. 

KOMŞULUK GİBİSİ YOK

Doğal ortama
BIRAKILDI

Koronavirüs ile mücadele
programı kapsamında evlerinden
haftada 1 gün belirli saatte çıkma-

larına izin verilen yaşlılardan biri Esenyurt’ta
bir kaplumbağa buldu. Kaplumbağa, zabıta
görevlileri tarafından alınarak doğal ortama
bırakıldı. Günler sonra ilk kez geçen hafta dı-
şarı çıkabilen 765 yaş ve üstü vatandalar ,
bugün de Esenyurt’taki Doğan Araslı Bul-
varı’na akın etti. Meydanda yürüyüş yapan
yaşlılardan biri yorulunca oturunca hemen
yanındaki yeşillik alanda bir hareket gördü.
Bunu inceleyen kişi, yaprakların arasında bir
kaplumbağa olduğunu gördü. Kim tarafın-
dan meydana getirildiği veya buraya neden
bırakıldığı bilinmeyen kaplumbağa ile ilgile-
nen kişiyi gören Esenyurt Belediye Zabıta
memurları da hayvanı alarak götürdükleri
yerde doğal ortama bıraktı.

Engelli çocukları ziyaret eden Mehmet Murat Çalık, öğrencilere pasta ve bayrak hediye etti.



K oronavirüs nedeniyle sokağa çıkma-
ları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatan-
daşlar, 10 Mayıs'ta 11.00-15.00

saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun
zamanın ardından sokağa çıktı. 11 Mayıs'ta
gerçekleşen kabine toplantısının ardından
koronavirüsle mücadele kapsamında yeni
kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa
çıkma yasağının detaylarını paylaşmıştı. Me-
teorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü
hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin
değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile
kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların so-
kağa çıkma saatleri değiştirilerek 12.00-18.00
saatleri arası olarak belirlenmişti.

Sokağa çıktığımız iyi oldu

6 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş
ve üzeri vatandaşlar dün saat 12.00 gibi so-
kağa çıkmaya başladı. Kadıköy Kalamış Par-
kına gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan
kimi park ve yol kenarlarında bulunan çim-
lerde yürüyüş yaparken, kimi de spor aletle-
rinde spor yaptı. Sokağa çıkan vatandaşların
maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına
uyduğu görüldü. 81 yaşındaki Necla Kara
“Spor yapacağım. Kaslarım için spor yap-
mam gerekiyor doktor tavsiyesi. Evde çok sı-
kılmıştık, sokağa çıktığımız iyi oldu" diye
konuştu. Sokağa çıkan bir çift “Çok fazla sı-
kıldık evde sokağa çıktık çok mutluyuz. Bu
zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye
konuştu.

Yürümeye devam edeceğiz

Beyoğlu Halıcıoğlu Parkı'na gelen bazı yaşlı-
lar yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları
da güneşten korunmak için ağaçların altında
çimlerde oturdu. Parklara gelen çoğu kişi
sosyal mesafe kurallarına uyarken bazılarının
bu kurala uymadıkları görüldü. Sokağa
çıkma yasağının kalkmasıyla kendini parka

atan 67 yaşındaki Hasan Yılmaz "Parkta iki
tur attık. Ayaklarımız uyuşmuştu. Yorgunluk
çekince oturduk. Dinlendikten sonra yürü-
meye devam edeceğiz. Evimde üç tane odam
var. Onlara isim koydum. İstanbul, Ankara,
İzmir. Evde sürekli dolaşıyorum. Bir İstan-
bul'dayım bir Ankara'da bir İzmir'deyim.
Onlar arasında dolaşıp duruyorum. Başka
gidecek yer yok. Bu dışarı çıkma serbestliği
bizim için çok güzel oldu. İçeride çok bunal-
mıştık. Evde durmaktan insanın psikolojisi
de bozuluyor. Şimdi bizim için iyi oldu.
Geçen hafta da dışarı çıktık. Biraz kendimize
geldik. Şu özgürlük gibisi yok" dedi.

Diz kapaklarım kilitlendi

Parkta dinlenen 78 yaşındaki Yunus Pınar-
başı "Evde oturuyoruz. Diz kapaklarımız ki-
litlendi. Bir sağa bir sola giderek duruyoruz.
Bu dışarı çıkma serbestliği bizim için çok iyi
oldu.Özgürlüğe kavuştuk. Dinleniyoruz, yü-
rüyüş yapıyoruz diz kapaklarımızı açıyoruz"
diye konuştu. Spor yapmak için parka gelen
66 yaşındaki Semiha Şirin "Evde içeride kal-
dık. Bugün izinli olduğumuz için bir dışarı çı-

kalım dedik.Şimdi parka geldim spor yapıyo-
rum.Ayaklarda kireçlenme oldu. Eskiden yü-
rüyüş yapıyordum. Ama şimdi evde kaldık
evdeki hareket bu yürüyüşe benzemiyor. O
yüzden dışarı çıktım" dedi. Beşiktaş'ta bulu-
nan Serencebey Parkı'nda yürüyüş yapan 82
yaşındaki Sacit Omat, izin başlar başlamaz
kendini dışarı attığını belirterek, “Evde çok sı-
kılıyorum. Bizim yapacağım yegane şey yü-
rüyüş. Evde kal deyince en büyük
hareketliliğimiz azalmış oluyor. Bu bitti şimdi
ikincisine çıktık. İnşallah devamı gelir" der-
ken, en çok açık açık havada yürümeyi özle-
diğini dile getirdi. Verilen izinde fotoğraf
makinası ile dışarı çıkan ve Beşiktaş'ı fotoğ-
raflayan 72 yaşındaki Eren Tokgöz, "Süreci-
miz iyi geçmiyor, dışarı çıkıyorsunuz ölü bir
şehir, gazete almaya yer yok, kitapçılar kapalı.
Bugünü değerlendirmeye çalışacağım. Sahile
ineceğim fotoğraf çekeceğim. Mümkün ol-
duğu kadarıyla yakın yerleri dolaşacağım"
diye konuştu. 67 yaşındaki Emriye Öztürk ise
“En çok sahile yürümeyi özledim. Beşiktaş'ın
sahili çok güzel. Sahilden Ortaköy'e kadar
yürümeyi özledim" dedi. DHA
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B
üyük bir rahatlık içinde televizyonda
komşularını listelediğini, ailece 50 ki-
şiyi götürebileceklerini anlatan orta

yaşlı başörtülü kadını, ‘kadınlarınızı, çocukla-
rınızı bizden nasıl koruyacaksınız’ diye hayali
darbecileri tehdit eden sosyal medya fenome-
nini, darbe olursa muhalif kadın siyasetçileri,
gazetecileri nasıl aralarında paylaşacaklarını
edepsiz şakalarla birbirilerine anlatanları dü-
şündükçe insanın kafasında bu soru dolaşıp
duruyor. 

Peki bu insanlar nasıl bu hale geldi? 
Evet bazıları kendisini göstermek istiyor,

şahsi beklentilerle en öne atlıyor.
Ama bu malzemeyi tüketen, iştahla yeniden

üreten daha büyük bir kitle var. 
Bir parti, ideoloji, din hakkında varılan to-

tolojiler, kötülük, lümpenlik, cahillik üzerine
yapılan analizler onların motivasyonunu 
açıklamıyor.

Sıradan insanları siyasi hasımlarına karşı
kendi günlük hayatlarındaki temel ahlaki,
dini, kültürel değerleri ayakları altına alma
pahasına bu kadar acımasız, kıyıcı yapan mo-
tivasyon ne? 

Nasıl oluyor da hesap adı “Hak Dava”
olan biri CHP’li kadın siyasetçi için Türk sine-
masının tecavüz sahneleriyle ünlenmiş karak-
terlerinin fotoğrafını paylaşabiliyor?

Bu soruların daha evrensel cevapları 
olmalı.

Bir miktar geriye gitmemiz lazım. 
Eşitlik, özgürlük, kardeşlik gibi insanlığın

büyük ideallerinin bayraklaştığı Fransız Devri-
mi’ni takip eden yıllara. 

Devrimci heyecanın zirveye çıktığı 1793 yı-
lında Lyon’dan şöyle bir ses yükselmekteydi:  

“Halkın temsilcileri üstlendikleri misyonu
yerine getirirken duygusal davranmayacaklar-
dır. Halk intikamın topunu onların eline teslim
etti ve onlar da özgürlüğün tüm düşmanlarını
yok edinceye kadar vazgeçmeyeceklerdir. Yı-
kıntılar üzerinden ulusun mutluluğuna ve yeni
dünya düzenine ulaşmak için daha pek çok
hainin mezarları üzerinden geçecek cesaret-
leri olacaktır.”

Sesin sahibi, devrim karşıtı hareketleri bas-
tırmak için Lyon’a gönderilen her devrin
adamı Joseph Fouche’ydi. 

Özgürlük için adını Lyon Kasabı’na çıkara-
cak katliamlara giriştikten sonra kendini şöyle
savunmuştu: “Evet, çok pis kan akıttığımızı
söylemekten çekinmiyoruz ama sadece insan-
lık namına...”

Fransız Devrimi’nin öncü kadınlarından, eşi
İçişleri Bakanlığı yapmış Madam Roland da
devrimci kızıl terörün kurbanlarından biri ola-
rak giyotine doğru giderken şöyle bağırmıştı:
Ey özgürlük, senin adına ne cinayetler
işleniyor!

Dünya tarihi, insanlığın kurtuluşu, yeni bir
dünya, özgürlük, adalet gibi ulvi değerler,
büyük davalar için işlenmiş büyük suçların ve
katliamların da tarihi. 

20’inci yüzyılda iki dünya savaşından daha
fazla insan faşist ve sosyalist ütopyalar için öl-
dürüldü. Kore’de, Vietnam’da yüzbinler de-
mokrasi için bombalandı.

Bir kutsal dava uğruna insan hayatının
nasıl kolayca harcanabildiğinin, seçilmişlik
sendromunun nasıl büyük yıkımlara neden
olabileceğinin dünyadaki son örneği IŞİD
oldu, bizdeki son örneği ise 15 Temmuz darbe
girişimi ve FETÖ.

Türkiye yakın tarihinde de böyle devrimci
aşırılık dönemleri var. 60’ıncı yıldönümü yak-
laşan 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası 
böyleydi.

Camide, kahvehanede, meyhanede hatta
kadınların ev toplantılarında DP’lileri öven,
darbeyi eleştiren tek bir cümle bile rejim düş-
manları manşetlerinin atılıp, büyük gözaltı
dalgalarının yaşanmasına neden olmaktaydı.

Ülkenin seçime gittiği 1961 yılının Mayıs
ayında bu paranoyalardan biri daha patlak
vermişti. 

İstanbul’daki taksicileri Menderes için gös-
teri yapmaya teşvik ettiği söylenen bir taksici-
nin ve eski DP’li bir ev hanımının da
aralarında olduğu 170 “rejim düşmanı” daha
kıskıvrak yakalandılar.

Ertesi günün gazetelerinde MBK üyesi ve
Devlet Bakanı Sıtkı Ulay’ın sözleri 
manşetteydi:  

“İhtilali sünger zannedenler kafalarına vur-
duğu zaman kaya olduğunu anlarlar. Gere-
kirse kan akıtmasını da biliriz. Ortalık
mezbahaya döner. Millet isterse her şeyi 
yaparız.”

Üniversiteliler “Başları ezdik, kuyrukları
koparacağız”, “Son ihtar, son ikaz” pankart-
larıyla meydanlara döküldü.

Kalabalığı teskin etmek için Devlet Başkanı
Cemal Gürsel de konuştu:  

“Üç- beş yüz hatta üç-beş bin değil elli bin
dahi ayaklanıp bu idareyi düşürebileceğini dü-
şünmek hayalidir. Bir jet filosu hepsini yok
eder.”

Bugünden bakınca zalimce ve delice görü-
nen bütün bu sözler o günlerde ülkenin en eği-
timli, birikimli insanlarına tuhaf gelmiyordu. 

Çünkü 27 Mayıs bir darbe değil bir “dev-
rim”di, inkılap”tı, “İkinci Cumhuriyet” sözü
ilk olarak 27 Mayıs sonrası için kullanılmıştı.

Ülkeyi diktatörlükten kurtardığına inanılan
‘devrim’in heyecanıyla Demokrat Partili-
ler’den “düşükler” diye bahsediliyor, onların
devamı olanlara “kuyruklar” deniyordu. 

Çünkü bir tarafta hürriyet, de-
mokrasi nutukları atılırken, özgürlükçü bir
anayasa yazılırken DP’liler ve DP’yi destekle-
yenler bu demokratik parantezin dışındaydı. O
günkü gazetelere göre onlar yılanlardı, çiyan-
lardı, çakallardı. 

İnsan olmadıkları için insanlık idealleriyle
muamele edilmeyi de hak etmiyorlardı. Mah-
keme salonlarında linç ediliyor, çocukları
okullarda aşağılanıyordu. 

Tam bu noktada bütün hikayeler
ortaklaşıyor.

Kendini tarih üstü, mutlak hakikati temsil
eden, insanlığın kurtuluşu, tek çare, kutsal
dava, büyük devrim olarak görmenin sonu her
seferinde aynı yere çıkıyor.

Bu büyük hakikate, ilahi davaya, muhte-
şem devrime, iyiliğe direnen, karşı çıkan, eleş-
tiren, engel olan herkesin bir süre sonra
düşmanlaştırılması, insanlıktan çıkarılması
(dehumanization) ve damgalanması 
(stigmatization).

Ancak o zaman onlarla mücadelede bütün
ahlaki, insani bariyerler ortadan kalkıyor, her
şey meşru hale geliyor.

Netflix’de yayınlanan Vietnam Savaşı bel-
geselinde bir Amerikalı asker, vicdanını rahat-
latmak için çekik gözlü, kısa boylu Viet
Kongları insanlık kategorisinden çıkararak,

“Savaşta hiçbir insanı öldürmeyeceğim”
prensibini benimsediğini anlatıyor. 

Türkiye’de de son dönemde iktidar çevrele-
rinde yaşanan ideolojik narsisizm benzer bir
sonuca neden oluyor.

İdeolojik narsisizmle neyi kastettiğime sa-
dece son bir kaç günün gazetelerinden ve sos-
yal medya mecralarından  gelişi güzel bir kaç
örnek:

“Yeni asrın kapısı açıldı Ve nice zorluklarla
dolu bir belirsizlik dönemi insanlığı bekliyor
Millet olarak Devlet olarak insanlığın yükü
omuzlarımızda. Yeryüzünde insanın varlığını
tehdit gören bir ateş aklına karşı insanın varlı-
ğının kainatı anlamlı kıldığını ifade eden ve
insan fıtratına sahiplenen aklın haykırılacağı
yerdir ANADOLU. Evet yükümüz ağır ancak
müjdelerin muhatabı bir MİLLETİZ Müjdele-
rin muhatabı ÜLKEYİZ Öyle müjdeleri ifade
edecek gelişmeler yaşayacağız ki kendimiz
bile şaşıracağız O halde ümitsizlik yok Hep
birlikte inanmak ve yükselişteki ÜLKEMİZE
inanmak var”

“Biz başardık, bütün Batı yolda kaldı. Bize
ayar verenler, yol çizenler, denetlemek isteyen-
ler, vesayetçiler çaresiz kaldı. Biz başardık,
onların yardımına da koştuk. ABD’den Avru-
pa’ya, Asya’dan Latin Amerika’ya kadar her
yere ulaştık. Gönül coğrafyamıza, kimlik coğ-
rafyamıza zaten ulaşacaktık. Ama yüzyıldır
bize patronluk taslayanlara da yardıma koş-
tuk. Artık “Türkiye ekseni” coğrafyanın ta-
mamı.. Türkiye yeni bir şey anlatıyor. Yepyeni
bir şey inşa ediyor. Salgın sonrası mucizevi bir
yükselişin ön haberini veriyor. Bunu anlayabi-
lenler bu ülkenin geleceğinde yer alacak. Kav-
rayamayanlar kaybolup gidecek. Bu ülkeyi
bugünlere taşıyan herkes mübarektir”

“Bu Dava'nın Liderine, erlerine, çaycısına,
bayrak asan çocuğuna sahip çıkın... Omuz-
larda insanlık tarihinin en ağır yükü var, ya
"Allah" diyerek ayağa kalkacağız, ya da İsla-
mın zaferi 100 yıl ertelenecek... Mesele İkti-
darda kalmak filan değil... Mevzu çok daha
büyük! Anlıyor musun?”

Bütün insanlığı kurtaracak mutlak bir ha-
kikati temsil etme iddiası, tarihsel bir misyonu
olduğunu düşünmek, bunun artık zamanının
geldiğine inanmak, 100 yıl sonra bir millet
uyanıyor, ayağa kalkıyor, tarihe geri dönüyor
sloganları, sürekli bu tarihsel devamlılık his-
sini yükleyen televizyon dizileri, 15 Temmuz
tecrübesiyle birleşince çok geniş bir kesimin
ruh hali tümüyle değişti. 

Artık ortada bir siyasi parti yok, tarihi bir
misyonu olan kutlu bir dava var. 

Siyasi parti yerini kutlu davaya bıraktıkça
da karşısındakiler kolayca siyasi rakipten düş-
mana dönüşüyor. 

Çünkü bu kutlu davayı, İslam, Türk milleti,
insanlık için verilen mücadeleyi eleştirmeye
sadece muhalefet demek yetmiyor, bu ancak
ihanet olabilir. 

Muhalif de artık kibar bir kelime, Türk mil-
letinin tarihe geri dönüşüne karşı çıkan biri
ancak kökü dışarıda bir hain, başka ülkelere
hizmet eden bir ajan, bu topraklara yabancı,
dönme, mason ya da kılıç artığı olabilir.

Böylece büyük oyunların, 100 yıllık planla-
rın, ihanetlerin içinde olan, ontolojik olarak
kötü, tarihsel olarak yanlış tarafta duranlara
karşı ahlaki, insani davranma yükünden de
kurtulmuş olduk. 

Sadece dindarların değil, laiklerin, solcula-
rın büyük davalarının mutlak hakikatlerinin
sonu da hep aynı yere çıktı.

Davalar büyüdükçe, insanlar ve insanlık 
küçüldü. 

Büyük hakikatlerin, ulvi davaların  ayakla-
rını yere bastırmadıkça, onları yeniden diğer
hakikatler ve davalarla eşit bir demokratik
yarışa girmeye ikna etmedikçe, tarihi günlük
siyasetin içinden çıkarmadıkça bu delilik hali
sürecek.

Bu yazı Karar gazetesinden alınmıştır.

Büyüyen davalar
Küçülen insanlar... Yıldıray Oğur

yildirayogur@gmail.com

DOYASIYA GEZDILER

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri

vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni

verildi. Dün saat 12.00'de başlayan izinle 65

yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. Sokağa

çıkanlardan kimi park ve yol kenarlarında

bulunan çimlerde yürüyüş yaparken, kimi de

spor aletlerinde spor yaptı. Bazı yaşlılar da

Cankurtaran sahilinde denize girdi

Cankurtaran sahiline gelen bazı vatandaşlar ise
denize girdi. Kayalıklara oturup güneşlenenler de
vardı. Fatih'te oturan ve Cankurtaran sahilde de-
nize giren Bilal Kallıkçı, "66 yaşındayım. Saat
12.00'de dışarı çıktım. Önce martılara yem ver-
dim. Köpeklere su
verdim. Baktım
hava da sıcak suya
gireyim dedim. Su
valla keskin. Kar
suyu gelmiş su buz
gibi. Şampuan sür-
düm. İki aydır ev-
deydim. Geçen

hafta denize girmemiştim bu hafta gireyim
dedim" şeklinde konuştu. Sahilde güneşlenen 70
yaşındaki ali Mert, "Ben denize giremiyorum oruç
tutuyorum. eğer oruç tutmasam biz Nisan ba-
şında sezonu açıyorduk. Fakat bu nedenle gire-

medim. Geldik
güneşleniyoruz.
Üzerimize su
döktük. Saat tam
12.00'de dışarı-
daydım. Dışarıda
olmak özgürlük
demek" ifadele-
rini kullandı. 

Cankurtaran'da denize girdiler

Gençbüs yollarda!
Gençliğin enerjisi ve heyecanından ilham aldıklarına dikkat çeken Tuzla
Belediyesi, evde kalan gençler için mobil etkinlik düzenledi. 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel oluşturulan “Gençbüs” Tuzla’da
17 mahalleyi dolaşarak gençlerin bayramın coşkusuna ortak oluyor

TUZLABelediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı, “Ülkemizin aydın-
lık geleceğinin emanet edildiği,

tarihi sorumluluğunu bilen, donanımlı ve
yüzü geleceğe dönük gençlerimizin, 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı coşkusuna ortak olmak, bizler
için ayrı bir mutluluk. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, gençlere bir ülke bırakır-
ken, gençliği de ilime ve bilime emanet
etti. Bugün bizler sevgili gençlerimizin ev-
lerinden coşkuyla eşlik ettiği şarkıları, ev-
lerinden, balkonlarından,
pencerelerinden beraber söyledik ama bu
günleri telafi edeceğiz. Yine onlarla bir
araya geleceğiz. Gençlik=Gelecek diyo-
ruz. Gençlerimize inanıyoruz. Gençliği-
mize güveniyoruz ve en önemlisi gençleri

çok seviyoruz. Bayramımız kutlu olsun”
dedi.

Tüm mahalleleri gezecek

Tuzla Belediyesi evlerinden mücadeleye
destek veren gençlere moral verebilmek
ve sevinçlerine ortak olabilmek için dü-
zenlediği mobil etkinlikle, Tuzla’nın ma-
hallelerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ya-
şatıyor. GENÇBÜS üzerinde oluşturu-
lan özel alanda düzenlenen Kerem
İlbaylı konseri gençlerin coşkusuna ortak
oluyor. Gençlik Bandosu ve özel gösteri-
ler ile 4 gün boyunca sürecek olan 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı etkinlikleri tüm mahallelerde
devam edecek. DHA

Maltepe’de
Milli coşku

Maltepe Belediyesi, Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak
“Milli Mücadele”yi başlatmasının
101’inci yıl dönümünde, bando ve 
folklor gösterileriyle vatandaşlara 
büyük bir coşku yaşattı

Maltepe Belediyesi, 19 Mayıs ata-
türk’ü anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı coşkusunu Maltepelilerle

birlikte yaşadı. Sokağa çıkma yasağının olduğu
şu günlerde Ulu Önder Mustafa Kemal ata-
türk’ün Samsun’a çıkarak “Milli Mücadele”yi
başlatmasının 101’inci yıl dönümünde, bando
ve folklor ekibi, Maltepelilere unutulmaz anlar
yaşattı. altayçeşme, Başıbüyük, Büyükbakkal-
köy, Zümrütevler, esenkent, Gülensu, Gülsuyu,
Girne ve aydınevler’de bando takımı; altay-
çeşme, İdealtepe, Küçükyalı, Çınar, altıntepe,
Cevizli, Bağlarbaşı, Yalı ve Feyzullah’da folklor
ekibi zeybek gösterisiyle 19 Mayıs’ın coşkusunu
sokaklara taşıdı.

Başkan kılıç’tan anma

Maltepe Belediye Başkanı ali Kılıç da, günün
anlam ve önemine ilişkin twitter hesabından
yaptığı açıklamada, “101 yıl önce bugün 16
Mayıs 1919’da İstanbul’dan Bandırma Vapuru
ile yola çıkan Mustafa Kemal atatürk ve 18 yiğit
asker 4 gün sonra #19Mayıs1919’da Sam-
sun’a çıkacak, milletimizi özgürlüğüne kavuştu-
racak o şanlı ulusal kurtuluş mücadelesini
başlatacaktı. Saygı ve minnetle anıyorum” dedi.
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İade bilmecesiT ürkiye genelinde haziran ayının 
15'inde başlayacak buğday hasa-
dından önce ekim dönemini değer-

lendiren TOBB Borsalar Konseyi üyesi, 
ETB Başkanı Özay Öztürk, bu yıl üretimin 
güzel olacağını söyledi. Özellikle nisan 
ayında gerçekleşen yağışların ürüne çok iyi 
geldiğini belirten Öztürk, geçen yıl Türkiye 
genelinde 19,7 milyon ton gerçekleşen buğ-
day üretiminde hedefin, bu yıl 20,5 milyon 
ton olmasını beklediklerini kaydetti.  
Özellikle Trakya bölgesinde buğdayların 
gelişimine bakıldığında durumun çok 
olumlu olduğunu söyleyen Özay Öztürk, 
"Nisan ayında geçtiğimiz yılların ortalama-
larının üzerinde bir yağış aldık. Bu yağış 
ekili olan diğer ürünler kanola ve ayçiçeği 
gibi ürünlerimize de çok fayda sağladı. Şu 
anda buğdayla ilgili her türlü mücadele ya-
pıldı. Süne ile ilgili tespitler yapılıyor an iti-
barıyla. Tarım il ve ilçe müdürlüğü 
yetkilileri sahadalar şu anda süne sayımları 
yapılıyor. Süne ile ilgili ilaçlama konusu 
değerlendiriliyor. Bölgelerde lokal olarak 
sarı cücelik hastalığı gözüküyor az mik-
tarda. Onların da yağışların olmasıyla be-
raber bunun etkisinin de azaldığından 
bahsediliyor. Buğday üretiminde geçtiğimiz 
yıl Türkiye'de 19,7 milyon ton üretim vardı. 
Bu yıl beklenen üretim 20,5 milyon ton bir 
üretim bekleniyor" dedi.  

Yağışlar verimi artıracak 

Geçen yıla göre buğday ekim alanlarında 
yüzde 1 oranında artış gözüktüğünü anla-
tan Öztürk, "Tabi burada iklim şartına 
bağlı olarak verimlilikler değişiyor. Trakya 
çiftçiliğin iyi yapıldığı bir bölge. Çiftçileri-
miz buğday üretiminde zamanında gübre-
sini tam atmaktan pas ilacı, kök ilacı gibi 
bütün mücadelelerini veriyorlar. Belirli bir 
süreçten sonra da bu iklim şartlarına göre 
verimlilik ciddi anlamda değişiklik gösteri-
yor. Bu sene yağışların tam zamanında gel-
mesi, iyi bir verim alacağımızın göstergesi. 
Ama önümüzde buğdayın biçim dönemine 
kadar, başaklar olgunlaşmaya başladığında 
o dönemde çok sıcaklık stresi gibi olayların 
oluşmamasını temenni ediyoruz. Şu anda 
görünen resimde bu yıl buğday üretimimiz 
güzel olacak" diye konuştu.

İSTANBUL Ticaret Odası 
(İTO) Başkanı Şekib Avda-
giç, yaptığı açıklamada, ül-

kedeki ilk yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) vakası 10 Mart’ta tespit 
edilirken, hükümetin hızlı bir uygulama 
ile 25 Mart’ta İŞKUR üzerinden firma-
ların Kısa Çalışma Ödeneği başvurula-
rını aldığını hatırlattı. 
Başvuruların işçiler adına işverenler ta-

rafından yapıldığını kaydeden Avdagiç, 
bu çerçevede, 3 ay süre ile çalışanın 
günlük brüt kazancının yüzde 60’ının 
ve genel sağlık sigortası primlerinin bu 
ödenekten karşılandığını belirtti. Öde-
neğin Ekonomik İstikrar Kalkanı Pake-
ti'nin adı gibi bir kalkan vazifesi 
gördüğünü vurgulayan Avdagiç, şöyle 
konuştu: “Kovid-19'un etkisini bertaraf 
etmek için başarıyla uygulanan İstikrar 
Kalkanı Paketi'nin en önemli maddele-
rinden biri olan ve çalışanın günlük ka-
zancının yüzde 60’ını karşılayan Kısa 
Çalışma Ödeneği, geçen yaklaşık iki 
ayda istihdamın korunmasındaki başa-
rısını ispatlamıştır. İşletmeler hazi-
randa faaliyetlerini artırma ya da 
yeniden başlatmaya hazırlanırken, ko-
ronavirüsten etkilenen iş yerlerinde ça-
lışanlara yönelik uygulanan kısa 
çalışma kapsamındaki maaş ödemele-
rinin, son başvuru tarihi olan 30 Hazi-
ran'dan itibaren ikinci bir üç ay süreyle 
uzatılması işletmelerin pandemi süreci-
nin zorluklarını geride bırakmasına 

büyük katkı yapacaktır." 

Yoğun sipariş bildirimi geliyor 

Şekib Avdagiç, iş dünyasının yeni tip 
koronavirüs ile mücadelesindeki rolüne 
değinerek, “Korona ile yaşamayı, üret-
meyi ve satmayı öğrenmek zorunda-
yız." ifadesini kullandı. İTO’da tüm 
sektörleri yakından takip ettiklerini be-
lirten Avdagiç, "Ekonomide ibrenin ha-
zirandan itibaren yukarı doğru 
çıkacağını görüyoruz. Bazı sektörlerde 
yeni tedbirlerle daha hızlı mesafe alma-
mız şart. Bunu el birliği ile başaracağız. 
Öte yandan bazı sektörlerimizden son 
günlerde ‘yoğun siparişler' aldıkları bil-
dirimi geliyor. Bu bizim cesaretimizi 
artırıyor. İkinci bir dalga gelmezse ted-
birli bir iyimserlik içindeyiz." diye ko-
nuştu. Avdagiç, iş dünyası olarak 
riskleri ve fırsatları dikkate alarak, sü-
reci doğru yönetmek için gayret ettikle-
rini belirterek, "Türkiye üretim disiplini, 
kalifiye çalışan gücü ve sevkiyat perfor-
mansı ile civarındaki tüm ülkelerden 

ayrışıyor. Bugünden yarına değilse bile 
Batı’nın Çin, Kamboçya ve Viet-
nam’dan ürün talebi azalacaktır." ifa-
delerini kullandı. 

Maske üretimi artmadı 

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye’nin 
günde 4 milyon maske üretirken, bir ay 
sonra günlük 50 milyon adet maske 
ürettiğine dikkati çekerek, “Dünyanın 
hiçbir ülkesi, 30 günde maske üretimini 
12 kat artıramadı. Bu, Türk girişimcisi-
nin değişen taleplere karşı arzda ne 
kadar esnek olabildiğinin ve talebe 
hızla ayak uydurabildiğini de kanıtlıyor. 
Özellikle AB’nin ithalatında hızla payı-
mızı artırmamız mümkün. Şöyle ki, 
Türkiye, 2019'da AB'nin yaptığı yakla-
şık 2 trilyon dolarlık ithalatta 70 milyar 
avro ile yüzde 3,6 pay aldı. AB'nin itha-
latta 6'ncı büyük ortağı. Bunu artıraca-
ğız. Şu anda bu fırsat var. Türkiye, 
AB'nin 2 trilyon dolarlık ithalatındaki 
yüzde 3,6’lık payını en az ikiye katla-
malı.” değerlendirmesinde bulundu.

TARIM ve Orman Bakanlığı tara-
fından hayvancılığın geliştirilmesi 
ve ihtiyaç duyulan kaba yem üreti-

minin sağlanması amacıyla pilot il olarak se-
çilen Şanlıurfa'da 2 yıl önce "Kaliteli Kaba 
Yem Üretimi Projesi" uygulamaya kondu. 
Türkiye'deki pamuğun yüzde 45'inin üretil-
diği kentte hasadın ardından kasım-mayıs 
döneminde boş bırakılan sulu tarım arazile-
rine proje kapsamında ekim yapıldı. Kaliteli 
kaba yem üretimini teşvik etmek amacıyla fiğ, 
yem bezelyesi, arpa ve tritikale ekimi yapılan 
arazilerden yüksek verim sağlandı. İlk yıl de-
neme amaçlı 20 bin dekar alanda uygulanan 
proje, üreticilerin yüksek ilgisi sonucunda 
daha geniş alanlara yayıldı. 
İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çak-

maklı, yaptığı açıklamada, kentte sulu tarım 
yapılan arazilerin büyük bölümünde pamuk 
ekiminin yapıldığını ve hasadın ardından tar-
laların yaklaşık 5-6 ay boş kaldığını söyledi. 
Projeyle, boş bırakılan arazilerin yem bitkisi 
üretimi için değerlendirilmeye başlandığını 
anlatan Çakmaklı, "Yaklaşık yılın yarısı olan 
süreyi yem bitkisinin üretilmesine kazandır-
dık. Aynı zamanda da projeyle ulusal dü-
zeyde de bir üretim gerçekleşmiş oldu." dedi. 
Çakmaklı, üreticilerin de gösterdiği ilgi saye-
sinde projenin yükselen bir grafik çizdiğini 
vurgulayarak, "İlk yıl deneme amaçlı 20 bin 
dekarla başladık, geçen yıl 40 bin dekarın 
üzerine çıktı. Bu yıl da 300 bin dekardan fazla 
alanda kaliteli kaba yem üretimi gerçekleştiri-
yoruz. İnşallah bu rakamı katlayarak bütün 

pamuk alanlarımızda kaliteli kaba yem üre-
timi yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu. 
Şanlıurfa'da yılda ortlama 2 milyon dekar 
alanda pamuk ekimi gerçekleştirildiğine dik-
kati çeken Çakmaklı, şöyle devam etti: "Bu 2 
milyon dekar alanın yüzde 70-80'inde kaliteli 
kaba yem üretilmesini hedefliyoruz. Tüm 
pamuk alanlarında ekim gerçekleştirebilirsek 
ülkemizde üretilen kaba yemin yüzde 30'unu 
Şanlıurfa'dan üretmeyi başarmış olacağız. 
Hayvancılıkta da öne çıkan sayılı illerden bir 
tanesiyiz. Bu projeyle hayvancılığın daha 
fazla gelişmesini sağlayacağız." Çakmaklı, ka-
liteli kaba yem üreticilerine destekleme de 
sağlandığını, böylece çiftçilerin aynı yıl içeri-
sinde hem pamuk hem de kaliteli kaba yem 
desteğinden faydalandığını belirtti.

Çalışma ödeneği uzatılmalı 
İTO Başkanı Avdagiç, “Kısa çalışma başvuru süresinin 30 Haziran'dan sonra ikinci bir 3 ay uzatılması, 

işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacaktır" dedi

TÜKETİCİLERİN, e-ticaret site-
lerinden aldıkları ürünleri iade 
etmek isterken "kota doldu 

geri alamıyoruz" cevabıyla karşılaştıkları 
ve cayma haklarının engellenmesi nede-
niyle mağduriyet yaşadıkları iddia edildi. 
Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı 
ve İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, 
yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle internetten 
alışverişin arttığına işaret etti. Sokağa 
çıkma kısıtlamaları ve virüsün bulaşması 
ihtimali dolayısıyla insanların alışveriş 
için e-ticarete yöneldiğini dile getiren 
Altun, bu ticaret yönteminde de tüketici-
lerin bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi. 
Altun, tüketicilerin internet üzerinden 
yaptıkları alışverişlerde hiçbir gerekçe 
göstermeden 14 gün içinde cayma hak-
kını kullanabileceklerini ve bu hakkın 
kullandığı tarihten itibaren de ilgili fir-
maya 10 gün içinde malı iade etmek zo-
runda olduklarını hatırlattı. Firmaların, 
internet üzerinden sipariş verdiği ürünü 
tüketiciye kargoyla ulaştırdığını belirten 
Altun, şöyle devam etti: "Buraya kadar 
hiçbir sıkıntı yok ancak tüketici olarak 
malı beğenmediyseniz cayma hakkını 
kullanabilirsiniz. Size iletilen ürünü aynı 
kargo firmasıyla iade edebilirsiniz. 
Ancak kargo firması iade ürün için gitti-
ğinizde 'kota dolu alamam.' diyor.  
Bu gerekçeyle ürünü almıyorlar.  
Bu mağduriyet başıma geldi. e-ticaret 
yöntemiyle tanınmış bir alışveriş sitesin-
den musluk aldık, ürünü beğenmedik ve 
geri iade etmek istiyoruz. 4 gündür 
kargo firmasına gidiyoruz, görevli 'biz 
bu ürünü alamıyoruz kota dolu.' diyor. 
Firmalar e-ticarette kota oyunu yapıyor. 
14 gün içinde caydınız ve iade edeceksi-
niz ama firma ürünü almıyor." Altun, bu 
durumla karşılaşan tüketicinin ürünü 
başka bir kargo firmasıyla gönderebile-
ceğini ancak o zaman da fazladan ücret 
ödemek zorunda kalacağını dile getirdi. 

Tüketicinin cayma hakkı engelleniyor 

Altun'un kızı Avukat Büşrahan Altun da 
internet üzerinden musluk alışverişini 
kendisinin yaptığını söyledi. 599 lira 
ödeyerek aldıkları ürünü beğenmedikle-
rini ve bu nedenle iade etmek istedikle-
rini anlatan Altun, "Siteye cayma 
bildiriminde bulundum. Bana, ürünü 
kargo aracılığıyla geri göndermem için 
iade kodu yollandı ancak kargoya gün-
lerce, defalarca gittim. Kota dolduğu ge-
rekçesiyle ürünü iade almadılar." dedi. 
Kargo firmasının bu konuda kendisine 
bir belge de vermediği ifade eden Altun, 
şu iddialarda bulundu: "Alışveriş yaptı-
ğımız sitenin müşteri hizmetleri, 'bizim 
bununla ilgili verebileceğimiz bir bilgi 
yok, yarın tekrar deneyin.' şeklinde yanıt 
veriyor. Bu aramayı da birçok kez ger-
çekleştirdik müşteri hizmetlerine. Bu şe-
kilde tüketicinin cayma hakkının 
kullanması engelleniyor. Kanun ve yö-
netmelikten doğan hakların engellen-
mesi söz konusu. Bu konuyla ilgili yasal 
yola başvuracağım. Alışveriş yaptığımız 
e-ticaret sitesine yasal yola başvuracağı-
mızı bildirdim. Hem yasal süreci başla-
tacağız hem de Tüketici Hakem 
Heyetine başvuracağız."

HEDEF 20 MILYON 
TON BUGDAY

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Borsalar  

Konseyi üyesi, Edirne Ticaret 
Borsası (ETB) Başkanı Özay 

Öztürk, Türkiye genelinde 
geçen yıl 19,7 milyon ton  

üretim gerçekleşen ekmeklik 
buğdayda hedefin bu yıl 20,5 
milyon ton olduğunu belirtti. 

Öztürk, "Bu sene yağışların 
tam zamanında gelmesi, iyi 

bir verim alacağımızın  
göstergesi. Şu anda görünen 

resimde bu yıl buğday  
üretimimiz güzel olacak" dedi

ETB Başkanı Özrük, Türkiye'nin buğ-
dayda kendi kendine yetebilen ülkeler-
den olduğunu, un ihracatında da 
dünyada ilk sırada olduğunu belirtti. 
Öztürk, "Türkiye dünyada un ihraca-
tında birinci sırada. Genel anlamda 
bakıldığında buğday yeterliliğinde çok 
büyük problem olacağını düşünmüyo-
rum. Bize koronavirüs şunu öğretti. 

Herhangi bir pandemi ya da buna 
benzer bir vakada tüm ülkelerin sınır-
larını kapatabileceğini, ondan dolayı 
kendi kendimize yetebilmemiz gerekti-
ğini çok net bize gösterdi. Ondan do-
layı bizim de bundan sonraki gıda ile 
ilgili tarımsal, hayvansal üretimlerimizi 
planlayarak eksik olan kısımlarımızı 
tamamlamamız gerekiyor" dedi. DHA 

Kendimize yetmeliyiz 

Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı 
ve İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, 

bazı alışveriş sitelerinden alınan ve iade 
edilmek istenilen ürünlerin kargo  
firmaları tarafından "kota dolu"  

denilerek alınmadığını öne sürdü

Pamuk  
tarlaları  
can verdi
Şanlıurfa'da, pamuk hasadının  
ardından boş kalan arazilerin değer-
lendirilmesi ve hayvancılığa katkı 
sağlamak amacıyla 2 yıl önce hayata 
geçirilen projeyle 300 dekar alanda 
kaliteli kaba yem üretilmeye başlandı
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S avaştan, işgalden yeni çıkmış ve kendi kendisine
yetecek toprakların sahibi olduğunu anlamayan
bizleri görüp yani bu ülkeyi oluşturan toplumu di-

lenciliğe alıştırmak için ne yapıldığına bir bakalım mı?
Bu savaştan  yeni çıkmış olan Avrupayı kalkındırma

planıydı aslında. Amerika Dışişleri Bakanı George
Marshall, 5 Haziran 1947'de yardım planının ilk işare-
tini verdi. 12 Temmuz 1947 de Paris'te ilk toplantı ya-
pıldı. Sovyetler toplantıyı terk etti.

Türkiye ekonomik kalkınma programını gerçekleşti-
rebilmek için ABD'den 615 Milyon dolar yardım yapıl-
masını isteyince  bunu reddettiler. Bunun üzerine
Türkiye doğrudan doğruya kendisinin de Marshall pla-
nına dahil edilmesini istedi. 4 Temmuz 1948'de anlaşma
imzalandı. Ve bu şekilde 35 sene vadeyle yüzde 2,5 fa-
izle 72 Milyon dolar yardım almıştır.

Bu sayede Avrupanın esiri olmuştuk adeta.
Bu toplumu kendisine muhtaç etmek isteyen anlayışın

önce sütün boşa akan sular kadar bol olduğu ülkemiz-
deki insanlara yardım adı altında  ilk okul çocuklarına
Amerikan Marshall yardımı adı altında Süt tozu ve
balık yağı dağıtmaları aslında boşuna bir plan değildi. 

O güne kadar Türkiye'de hiç görülmemiş olan çocuk
felci vakaları bu yolla masum çocuklarımıza bulaştırıldı
ve arkasından da milyonlarca dolarlık çocuk felci aşısı
almak zorunda kaldık. Durum zamanla öyle bir hal aldı
ki ekip biçtiğimize bile karışmaya başladılar. Ülkemizde
1933 yılına kadar haşhaş ekimi, afyon üretimi ve tica-
reti serbest olarak yapılırken, 1933 yılında Uyuşturucu
Maddeler İnhisar İdaresi kurularak kontrollü haşhaş
ekimi ve üretimine geçilmiş daha sonra 1938 yılında
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kurulmasıyla uyuştu-
rucu maddelerin tekeli TMO'ya verilerken buradaki
amacın ilacın ham maddesi olan bir çok ürünün zararlı
adı altında ekimine, yetiştirilmesine ve diğer bir çok
alanda olduğu gibi tarımda da dışa bağımlı olmamız
sağlandı.. 

Bugün İsrail tohumlarına, Hollanda gübresine mah-
kum kaldığımız gibi.. 

Ve sonra birilerinin, 'tarımı destekliyoruz' deyip hayat
veren toprakların ekilip, biçilmesine gerek yok dercesine
önüne getirdikleri bin bir yasak, engel, zorlukla ve hala
devam eden göç furyasıyla boşalan köylerde kalanlara
traktör, mazot sonra da açılımı ve kendisi nedir diye bi-
linmeyen Fig desteği adı altında destekler sunduklarını
ilan ettiler..

Bu durum bu günde devam etmektedir. Yani kısacası
bu sayede önde Avrupa'nın, ardından bugün
ekonomik, teknolojik, tarımsal gibi bir çok konuda hala
esiri olduğumuz ABD'ye mahkum olmuştuk..

Ve önce biz insanlar 'Daha iyi bir yaşam umuduy-
la'büyük şehirlere şehirlere yerleştiler, burada zor şartlar
altında kalan bizleri bankalara yönlendirip, haciz  bo-
yunduruğu altına alanlar, bunlarla yetinmeyip, 'Fakirlik
ve partiye üye olma şartıyla 'kömür, makarna ile devam
ettikleri sözde yardımlara oy alarak oynanan demokrasi
oyunu adıyla hep iktidarda kalmayı başardılar..

Tam bunlara kızıp, baş kaldırılacak anda bu kez mu-
halefet, iş adamı, dernek diye bilinenlerde ellerine aldık-
ları ve içinde bir adet vita ya da sana yağı, bir paket un
veya makarna, bilemediniz bir paket ithal pirinç paketi
ile hem bizi evlere kapatıp ardından sosyal hayattan
uzaklaştırarak, sanal ortama sokan Coronaya çare, hem
ramazan ayının kutsallığı ile günahlarını affettirmeye
çalıştıklarına şahit olduk..

Ve ilk kuruluş yıllarında uçak bile yapan ülkelerden
olan bizler tarımdan olduğu gibi bir çok alandan uzakla-
şıp, alın teri dökmektense beleşçiliği seçip, balık tutmak-
tansa, 'Bal tutan parmağını yalar' diyen atalarının birer
ferdi olarak hazıra alışmış , beleş balığı yemeyi tercih
eden toplumun fertleri olan bizlerde, 'Allah razı olsun,
buna da şükür' dedik..

Sanki bunu yapanların onca günahlarını Allah ka-
tında af ettirecekmişiz gibi bu tür sahte iyilik melekle-
rini bizlerden 10 alıp, bir vermelerini teşvik etmeye
devam ederken aslında birer dilenci haline sokulduğu-
muzu da fark etmeyip, yaşadığımız yoksulluğa, fukara-
lığa neden düştüğümüzü sorgularken de 'Beleşten
yediğim burnumdan gelsin, Allah beni kahretsin! de-
mektense, 'Keşke elim kırılsaydı, oy vermeseydim' deyip
asıl suçlu olan kendimizi kolaylıkla bunca yaşanan
olumsuzluklardan kurtardığımızı sanırız, elinde olanla
yetinmesini bilmeyen ve bizim olmayanlarla çare arayan
biz insanlar..

Olanla yetinmemek..

Hepimizin sağlığı 
için mücadele ediyoruz... 
Otomobilini yıkatan herkese 
Corona virüsüne karşı ücretsiz 
araç dezenfektesi sağlıyoruz...

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. No: 21/1 Beylikdüzü - İSTANBUL
Telefon: 
0212 855 09 01
0555 076 09 06

Kampanya 21.01.2020 ve 31.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir
Firmamız; Ürün, hizmet, uygulama, veya fiyatlarda önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik yapabilir

TRAFIK GENELGESINE 
KORONAVIRUS AYARI
İ çişleri Bakanlığı’nca, valiliklere Bakan

Süleyman Soylu imzalı ‘Yaz Mevsimi
Trafik Tedbirleri’ genelgesi gönderildi.

Genelgede, karayollarında 1 Haziran-1
Ekim tarihleri arasında uygulanacak trafik
tedbirleri tek tek sıralandı. Bakanlığın vali-
liklere gönderdiği genelgede, denetimlerin
arttığı dönemlerde, trafik kazası sonucu
meydana gelen can kayıplarında azalma
olduğu, denetimlerin azaldığı dönemlerde
ise can kayıplarının arttığı belirtildi. Trafik
ekiplerinin özellikle şehirler arası karayolla-
rında ve şehir içi ana güzergâhlarda ekip ve
yaya olarak görünür olması ve trafik dene-
timine dönük faaliyet göstermelerinin son
derece önemli olduğu ifade edildi.

Kortonavirüs etkeni

Geçmiş yıllardan farklı olarak 1 Haziran-1
Ekim tarihleri arasında uygulanacak ‘2020
yılı Yaz Trafik Tedbirleri’nde; corona virüsü
salgının yayılım hızını kontrol altında tut-
maya yönelik trafik tedbirleri ile salgının ya-
yılım hızının azalmasıyla birlikte normal
hayata geçişe yönelik hareket tarzının bir
bütün olarak ele alınması gerektiğine vurgu
yapıldı. Karayollarında uygulanacak ted-
birler şu şekilde sıralandı:

Sosyal mesafe ve maske

Hız kontrolleri başta olmak üzere emniyet
kemeri takma, cep telefonu kullanmama,
yaya geçitlerinde yayalara yol verme, şerit
kullanma, hatalı dönüşler gibi kural, yasak-
lama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun
ve sürdürülebilir trafik denetimlerine ağırlık
verilecek. Denetimlerde sosyal mesafeye
dikkat edilecek. Şehir içi ve şehir dışı ula-
şımda toplu taşıma araçlarına/otobüslere
getirilen yüzde 50 doluluk kriteri ve maske
kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle
takip edilecek. Ülke ve il genelinde polis ve
jandarma trafik birimlerinin imkân ve kabi-
liyetlerinin zaman zaman belirli trafik dene-
tim amaçlarına yönelik (özellikle şehirler
arası yollarda) olarak birleştirilecek. Böyle-
likle yol kullanıcılarının sürekli, etkili ve
yoğun şekilde denetlenmeleri konusunda
gerektiğinde ihtiyari olarak kurulacak
‘Karma Ekipler’ aracılığıyla çok sayıda taşıt
ve sürücünün denetlenmesi hedeflenecek.
Trafik polis ekipleri ile jandarma trafik tim-
lerince müşterek yürütülen eş zamanlı yapı-
lan şehir içi, şehirlerarası ve köy yollarında
devamlılığı sağlanacak.

Ekipler görünür olacak

Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun
olduğu güzergâhlarda ‘Algılanan Yaka-
lanma Riski Duygusu’nun geliştirilmesine
yönelik olarak görünür olmaları sağlana-
cak. Ayrıca yine bu amaca yönelik olarak
hafta sonları idari birimlere ait resmi görev
araçları, personeliyle birlikte önem arz eden
noktalarda sabit ve seyir halinde görevlen-
dirilecek. Özellikle Temmuz ve Ağustos ay-
larındaki olası kazaların en aza
indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve sürücü-
lere yönelik trafik denetimleri artırılacak.
Denetimler ile trafik kontrol noktalarında
sosyal mesafeye dikkat edilerek yüz yüze
iletişim kurulacak, ‘dikkat dağınıklığı veya
uykusuzluk hali’ bulunan sürücülerin din-
lendirilmesi sağlanacak. Corona virüsü sal-
gınının yayılım hızının kontrol altına
alınması azalması ile birlikte şehirlerarası
tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarife-
siz yolcu taşımacılığı (TUR taşımacılığı)
olarak tabir edilen ve bireysel veya sivil top-
lum örgütleri, dernekler, tur şirketleri tara-
fından organize edilen gezi, tur, sportif ve
kültürel faaliyetlere yönelik taşımacılıkta
önemli bir artış olabileceğinin dikkate alın-
ması, bu faaliyetleri yürüten araçlara yöne-

lik ‘Etkin, Yoğun ve Sürekli’ trafik denetim-
leri planlanarak uygulanacak.

Havadan denetlenecek

Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan
dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıkları-
nın sürücüler üzerinde yarattığı rehavetin
kaza riskini daha fazla artırması nedeniyle
özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şo-
förler araç dışına davet edilerek gerekli
kontroller  ve bilgilendirmeler yapılacak.
Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetim-
lere özel önem verilecek. Otogarlarda, oto-
büs şoförleri ve yolcular emniyet kemeri
kullanımı konusunda bilgilendirilecek. Tra-
fik yoğunluğunun arttığı zamanlarda heli-
kopter, drone ve İHA türü hava
taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme
faaliyetlerinde yararlanılacak. Tarımsal faa-
liyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde;
karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların,
traktörlerin, biçerdöverlerin vb. uygunsuz
olarak trafikte seyretmelerine izin verilme-
yecek. Tarım işçilerinin yolculuklarının
daha güvenli yapılabilmesi amacıyla, göç
alan ve veren yerler arasında trafik dene-
timlerinin artırılacak. Mevsimlik tarım işçi-
lerini taşıyan karayolu araçlarının

24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası
yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek,
özellikle ara yollarda da denetimlerin plan-
lanacak. Ayrıca, tarım araçlarının denetim-
lerinde; çiftçilerin üretim alanına erişimini
kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile
tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engelle-
meyecek şekilde tarımsal üretimin aksatıl-
madan yürütülmesi yönünde tedbirler
alınacak.

Kazalar analiz edilecek

Genelgede, 2019 yılında ölümlü ve yaralan-
malı trafik kazalarının yüzde 18 ínin ya-
yaya çarpma şeklinde gerçekleştiği, hastane
ölümleri dahil toplam ölümlerin ise yüzde
23,2´sinin yaya olduğuna dikkat çekildi. Bu
nedenle, bu kazaların yer, gün, saat, hava
ve yol koşulları, oluş şekilleri ile yaya ve sü-
rücü kusurlarının analiz edilmesi, kaza
noktalarında gerekli revizyon ve güvenlik
artırıcı önlemlerin uygulanması sağlana-
cak. Bu noktalardaki taşıt/yaya çarpışma-
ları sonlanıncaya kadar konunun
UKOME/İ1 Trafik Komisyonu gündemine
alınacak, uzman kişilerden oluşan çalışma
grupları kurularak öneriler raporlaştırıla-
cak. DHA

İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesini 81
ilin valiliklerine gönderdi. Genelgede toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı
kriterlerinin titizlikle takip edileceği, denetimlerde sosyal mesafe kurallarına dikkat edileceği vurgulandı.

Sürücülere ve yayalara konunun sürekli ve ısrarla takip
edildiğini göstermek amacıyla 2020 yılında da yaya önce-
liği/güvenliği kapsamındaki çalışmalar aynı kararlılıkla
devam ettirilecek. Bu kapsamda, yaya önceliği/güvenli-
ğiyle ilgili tüm illerde üst düzeyde bilgilendirme ve bilin-
çlendirme faaliyetleri yürütülecek. ‘Yaşam İçin Kısa Bir
Mola’ sloganıyla oluşturulan ‘Yaşam Tüneli’ bulunan il-
lerde, bu alanlarda taşıt sürücülerine/yolculara; yaya ön-
celiği/güvenliği ile birlikte, cep telefonu kullanımı ve hızlı
araç kullanmanın dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç
fark edilmesine veya fark edilmemesine neden olduğu gibi
konular kısa video/slayt gösterimleri ile anlatılacak.

Görüntü kayıt sistemlerinden elde edilen kaza
görüntüleri, kişi/araç isim ve plakaları görün-
meyecek şekilde, sosyal medya/yazılı ve gör-
sel medyadan yararlanılarak kamuoyuyla
paylaşılacak. Paylaşımlar sırasında doğru
davranış biçimi açıklanacak, kazaların ne-
denleri, oluş şekilleri ve sürücü/yaya kusur-
ları yorumlanacak, görüntülerin bir eğitim
materyali olması sağlanacak. Yolcu ve eşya
taşımacılığı sektöründe aktif olarak yer alan,
başta okul servis araçları, taşımalı eğitim
servis araçları ile toplu taşıma araç şoförle-

rine yönelik eğitimler planlanacak. Bakanlık,
valiliklerden söz konusu tedbirlerin titizlikle
alınıp uygulanmasını, özellikle ‘yaya önce-
liği/güvenliği’ kapsamındaki faaliyetlerin vali-
ler ve kaymakamlar ile kolluk kuvvetleri ve
diğer görevlilerce takip edilmesini istedi. ya-
pılacak eğitim, bilgilendirme faaliyetleri ile
denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edil-
mesi ve bunlara ilişkin gerekli hassasiyetin
gösterilmesi ve  uygulamada herhangi bir ak-
saklığa meydan verilmemesi uyarısında bu-
lundu. 

KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAKYAŞAM İÇİn KISA BİR MOLA

Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetimlere özel önem verilecek. Otogarlarda, otobüs şoförleri ve yolcular emniyet kemeri
kullanımı konusunda bilgilendirilecek. Trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda helikopter ve droneyle denetimler sürecek.

Su aydınlarının takipçisi olacağız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, resmî
Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yalçın, ''Taha Akyol sen sadece çıkarını düşünüyor,
Pensilvanya'nın tetikçiliğini yapıyorsun. Bizler, senin ve senin gibi tatlı su aydınlarının takipçisiyiz" dedi

Milliyetçi Hareket Par-
tisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Semih Yalçın

gazeteci Taha Akyol'u sert sözlerle
eleştirdi. "Taha Akyol Efendi, ön yar-
gılarınla pislediğin köşenden yine
partimize ve Genel Başkanımız
Sayın Devlet Bahçeli’ye hadsiz ve se-
viyesiz cümlelerle yaptığın saldırıyı
nefretle okuduk. Kiralık kaleminden;
akıl, fikir, sağduyu ve feraset yerine,
buğz ve kin damlıyor" diyen Yalçın,
"Milletvekillerini ‘züğürt ağa’ benzet-
mesiyle aşağılıyorsun. Yine gerçekleri
saptırıyor, yine 

Yüzlerine vuracağız

"Genel Başkanımızın ‘masa marta-
valının’ aslını ifşa etmesiyle FETÖ
adına duyduğun rahatsızlık kendi
adına mı yoksa oğlunun adına
mıdır? Merak ediyoruz" diye soran
Yalçın, "Çünkü senin türünden cebin
adamlar, sırçalı köşkündeki rahatı-
nızdan taviz vermemek için FE-
TÖ’ye ödün vermeyi yeğliyorsunuz.

Senin Türkiye’nin geleceğiyle ilgili
sahte endişelerinse gerçeklerden
uzak ve ikiyüzlü bir romantizmden
öteye geçmiyor. Senin kalemin sa-
dece FETÖ’nün değirmenine su ta-
şıyor anladın mı Taha Efendi? Sen
sadece çıkarını düşünüyor, Pensil-
vanya'nın tetikçiliğini yapıyorsun.

Bizler, senin ve senin gibi tatlı su ay-
dınlarının takipçisiyiz.MHP’ye ve ca-
miamıza saldırdığında; hak ettiğin
cevabı daima, bu şekilde anında ve-
receğiz. Senin gibilerin kirli ve çirkin
yüzünü, iş birlikçiliğini, eyyamcılığını
sık sık yüzlerine vuracağız.Bunu
böyle bilesin!" tepkisini gösterdi. 

Yüreğir’de bir garip olay!
AdAnA'dA, Yüreğir Kay-
makamı Oğuzhan Bingöl
ile yemek dağıtan Vefa

Sosyal destek Grubu'yla tartışıp, saldı-
rıda bulunduğu iddia edilen CHP İlçe
Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın
yanındaki 3 kişinin, ‘kasten yaralama’
ve ‘hırsızlık’ suçlarından kayıtlarının
olduğu ortaya çıktı
Olay, 15 Mayıs Cuma günü saat 22.00
sıralarında, Atakent Mahallesi Fatih
Caddesi'ndeki Yüreğir Kaymakamlığı
önünde meydana geldi. Yüreğir Kay-
makamı Oğuzhan Bingöl ile birlikte

yemek dağıtımı yapan Vefa Sosyal
destek Grubu' na iddiaya göre, CHP
İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldı-
rım, hakaret ederek saldırmaya baş-
ladı. Kaymakam Bingöl ve koruması,
olayı engellemeye çalıştı. Olay yerine
çağırılan polis ekipleri, Eren Yıldırım
ile yanındaki deniz İmran Y., Hüseyin
Y. ve Serat Y.'yi gözaltına aldı. İfadele-
rinin ardından adliyeye sevk edilen Yıl-
dırım'ın yanındaki 3 kişi, serbest
bırakıldı. 'Görevli memura mukavemet'
ve 'hakaret' suçlarından tutuklama ta-
lebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Semih Yalçın, MHP’ye
saldıranlara her zaman

hak ettiği cevabı 
vereceklerini söyledi.
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Süleyman kuruoğlu
kuruOğlu şirkEtlEr Grubu yönEtim kurulu başkan

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramınız kutlu olsun

bülenT Zeren
aVcılar bElEDiyE başkan yarDımcısı 

hande kahya 
ağız VE Diş sağlığı

pOlikliniği

beşir ZenGin
zEnGin şirkEtlEr Grubu
yönEtim kurulu başkanı

burak yüZbaşIoğlu
iş aDamı

cemal öZdemir
cEya mimarlık mühEnDislik VE
kEntsEl Dönüşüm mErkEzi

eVren PehliVan
aVcılar OrDu kuyumculuk

VE OrDu Grup yönEtim 
kurulu başkan VEkili

ali Güla
aVcılar yayla kasabı

haSan uZun
chp aVcılar bElEDiyE
mEclis üyEsi

bülenT akyürek 
iyi parti aVcılar bElEDiyE
mEclis üyEsi

iSmail 
hakkI akTaş

aVcılar trabzOnlular DErnEk başkanı

ahmeT 
haliT Vardar

aVEnDEr aVcılar GüzEl 
insanlara hizmEt DErnEği başkanı 

Tuncay GökTaş
Gökcan sürücü kursları
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K üresel salgın koronavirüs hayatımıza
bir girdi bir daha da çıkması mümkün
değil.

Koronanın türü covid 19 desek daha
doğru olur.

Zira korona aslında 1960’lardan beri bili-
nen bir virüs.

Yaklaşık 15 yıldır Bill Gates Vakfı bu
isimde onlarca patent almış.

Birçok dizi ve filmde adı geçiyor.
Ancak covid 19 dünyanın bu yıl maruz kal-

dığı virüsün adı.
Yazımızın başlığında dedik ya, koronayı

yendik moronadan korkuyoruz diye.
İşte o morona yarın covid 2020, covid

2021, covid 2022 vs olursa kimse şaşırmasın.
Düşünebiliyor musunuz?
Uzay çağında, teknoloji çağında, bilim ça-

ğında yaşayacaksınız ve küçük bir virüse, üs-
telik öyle fazla tehlikeli olmayan bir virüse
yenik düşeceksiniz. 

Güneşte ölen.
Sıcakta ölen.
Bir sabun köpüğünün bile yok ettiği virüsün

ilacı, aşısı olmayacak.
Doğrusu siz ne düşünürseniz düşünün ben

covid19’u dünyaya gönderenlerin aşısını bul-
madan, yani bir başka deyişle kendi sağlıkla-
rını güvene almadan böyle bir riske
gireceklerini düşünmüyorum.

İster Çin olsun, ister ABD olsun, ister Bill
Gates olsun, ister azınlık bir grup olsun.

Çok net ifade ediyorum ki; bu virüsü 
ortaya atanlar aşısını bulup virüsü kodlayıp
atmışlardır.

*
Peki hayatımıza 2019’un sonunda giren,

2020’nin Mart ayında ülkemizde görünen,
son 4-5 aydır adeta yaşam biçimimiz haline
gelen covid19’dan korunma günlerinde neler
konuştuk?

Neler yaşadık?
Neler hayal ettik?
Nelerden korktuk?
Nelere güvendik?
Biraz da şöyle relaks bir pazartesi yazısı

olsun diye öyle bahsedelim.
*

Öncelikle ellerimizi sabunla temiz temiz,
köpürterek, bileklerimize kadar yıkamayı 
öğrendik.

Sonra kolonya girdi hayatımıza ve kolon-
yanın önemini öğrendik.

Karaborsalara düşen kolonya ve sıvı sabun
bir anda ulaşılmaz ürünlerden oldu.

Kısa süre sonra maske ile tanıştık.
İlk başlarda maske önemli değil dedi 

yetkililer.
Sonra maskesiz çıkmayın diye nukut attı

aynı yetkililer.
Ve maske karaborsaya düştü.
Devletimiz olaya el attı, maske satmak

yasak biz size bedava veririz dedi.
Gözlerimiz cep telefonundaki mesajlara

kilitlendi.
Çoğumuza mesaj gelmedi, mesaj gelip

maske alanlar da o maskeleri kullanamadık-
larını söylediler.

Oysa o kocaman ABD, ÇİN başta olmak
üzere birçok Avrupa ülkesine maske ve test
cihazı hediye etmiştik biz.

*

Derken sokağa çıkma yasaklı
hafta sonları ile tanıştık.

Okulların tatil edildiği, AVM’ler başta
olmak üzere, restaurantların, cafelerin, sahil-
lerin, parkların yasaklandığı günlere girdik.

İlk başta biraz esnektik sonraları salgının
65 yaş ve üzeri kişileri hedef aldığı için önce
bu grup sokağa çıkma yasağıyla tanıştı.

Ardından 20 yaş altı aynı yasakla tanıştı.
Derken nisan ayından bu güne büyükşehir-

lerimizde herkese hafta sonu sokağa çıkma
yasağı geldi.

*
Tamam.
Salgın boyunca kimler kazandı kimler kay-

betti.
Öncelikle salgının en çok kazananı Sağlık

Bakanı Fahrettin Koca oldu.
İlk başlarda adamın adını kelli felli köşe

yazarlarımız bile hatırlamıyordu.
Hatta yanlış yazanlarımız da oldu.
Ancak şimdi Türkiye’nin en çok tanınan si-

yasilerinden birisi oldu Fahrettin Koca.
Ve düzenlediği basın toplantıları ile adeta

siyasilere ders verdi.
Kibarlığı ile.
Üslubu ile.
Basın mensuplarına gösterdiği alçak 

gönüllüğü ile.
Her soruya özenle cevap verişi ile.
Adeta işte budur dedirtti.
Tabi ders alınır mı?
O ayrı.
Hele; ‘bana yaklaşma, tamam’ sahnesi he-

pimize ilham oldu.
Videolar çektik.
Klipler yaptık.
Kimi çilingir sofrasına davet etti bakan

beyi, kimi maça, kimi daha absürt videolar
hazırladı.

Ama Bakan Koca bu espirilerin hepsine
güldü geçti.

*
Salgın günlerinde en çok ekonomik yönden

sarsıldık.
Dükkanlarımız kapandı.
İşlerimiz durdu.
Özellikle ticaret yapanlar çok etkilenirken,

salgının kazananları devler memurları ve
maaşını garantileyen özel sektör çalışanları
oldu.

Ekonomik sorun yaşayanlar da sağlık
olsun, ölmekten iyidir diyerek küçülmeyi seçti.

Hayallerini erteledi.
Arzu, istek ve taleplerini kimi küçülttü

kimi erteledi.
*

Salgında en çok bilim insanlarına, sağlıkçı-
lara, güvenlik güçlerine güvendik.

En çok fırsat düşkünlerinden, karaborsacı-
lardan, ekranlarda gevezelik eden her şeyi
bilen tiplerden korktuk ve soğuduk.

Kısaca salgının kazananları, sevgi, dürüst-
lük, doğa ve hayvan dostluğu, düz, kolay,
basit ama kaliteli yaşam tarzları, insanlık,
güzellik, iyilik olurken.

Kaybedeni, açgözlülük, tahammülsüzlük,
fırsatçılık, kibir, nefret, bencillik oldu…

Allah daha beterinden korusun.
Bir daha ne korona ne morona ne de başka

bir virüs bizleri bulsun…
İyi haftalar diliyorum…

Koronayı yendik 
gibi de moronadan 

korkuyorum...
mehmet mERT
MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

SİNAN 
GümüŞ
AvcılAr iyi pArti ibb ve 
AvcılAr belediye Meclis üyesi 

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramınız kutlu olsun

yaKalaNdı

Farklı şehirlerden İstanbul'a gelen
yolcu otobüsleri kısıtlamanın
bitmesini otogarda bekliyor.

Dün sabah saatlerinde
Bayrampaşa'daki 

15 Temmuz Demokrasi
Otogarı'na gelen 

bazı otobüs
firmalarının

çalışanları
kısıtlamanın

biteceği ve 
geldikleri şehre

dönecekleri günü
bekliyor

K oronavirüs ile mücadele tedbirleri
kapsamında İstanbul, İzmir ve An-
kara'nın da aralarında bulunduğu 14

büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cu-
martesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı
gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa
çıkma kısıtlaması devam ediyor. Farklı şehir-
lerden İstanbul'a gelen yolcu otobüsleri ise kı-
sıtlamanın bitmesini otogarda bekliyor. Dün
sabah saatlerinde Bayrampaşa'daki 15 Tem-
muz Demokrasi Otogarı'na gelen bazı oto-
büs firmalarının çalışanları kısıtlamanın
biteceği ve geldikleri şehre dönecekleri günü
bekliyor. Kısıtlama nedeniyle yolcu bulama-
yan otobüs şoförü ve muavinler dört gün bo-
yunca otobüste kalıyor. Onlar iftar ve
sahurlarını da otobüste yaparken şehir dışın-
dan getirdikleri sebze ve meyveleri tüketiyor.

Otobüste kalıyoruz

Dün sabah saatlerinde Adana'dan İstanbul'a
gelen otobüsün şoförü ve muavini dönüş

günü olan Çarşamba'yı bekliyor. Otobüs şo-
förü Serkan Kızılcapınar, "Dün sabah saat
07.00'da Adana'dan geldik. Çarşamba günü
akşam döneceğiz. Dört gün boyunca oto-
büste kalıyoruz. Sokağa çıkma yasağı nede-
niyle dört gün arabada kalacağız. Otele gitsek
zamanı bu kadar iyi geçiremeyiz. Telefonla
konuşuyoruz. Buradan İstanbul'u, manzara-
sını seyrediyoruz. Akşama kadar uzanıyoruz.
Günleri bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz.
Dört gün buradayım. Hatta beşinci gün gide-
ceğiz. Ortalama dört buçuk gün kalacağız.
Gidene kadar İstanbul'u böyle seyredeceğiz.
Dün aynaların içini boyadım. Bugün jant-
larla uğraşacağız. Onları parlatacağız. Diğer
gün otobüsün içini köpükleyeceğiz. Zaman
geçirmek için böyle uğraşıyoruz. Akşam da
burada uyuyoruz zaten" diye konuştu.

Ne yapalım bekliyoruz

Hatay'dan yola çıkan ve dün sabah saatle-
rinde İstanbul'a gelen otobüste görevli mua-

vin Ahmet Çeker, "Biz yiyeceklerimizi Ha-
tay'dan getirdik. Orucumuzu da bu şekilde
açıyoruz. Ezan okunduğu zaman kaptanla
orucumuzu açıyoruz. Hem iftarı hem sahuru
otobüste yapıyoruz. Hemen hemen beş gün
otobüsteyiz. Allah izin verirse Salı veya Çar-
şamba günü döneceğiz. Alıştık o yüzden zor
olmuyor. Ailemiz orada biz buradayız. İhti-
yacımız olduğu zaman polisten izin alıp yazı-
haneye çıkıyoruz. Bir sıcak suyumuz, bir
çayımız yok. Ne yapalım bekliyoruz" ifadele-
rini kullandı.  

Nöbetleşe uyuyoruz

35 yıldır otobüs şoförlüğü yapan ve Ha-
tay'dan İstanbul'a gelen Rıfat Koçak, "15 yol-
cuyla geldik. Kısıtlama var, yolcu olmadığı
için bekliyoruz. Ben daha önce otobüste kal-
mamıştım. Bir ilki yaşıyorum. Geçen hafta
da böyle kalmıştım. Aynı şeyi yaşadım. Mua-
vinle nöbetleşe uyuyoruz" diye konuştu.
DHA

SoFoRleR yaSaGa
OTOGARDA
ZORLU BİR
BEKLEYİŞ

YAŞANIYOR

Menekşe’de çöp
kutuları taştı
Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Parkı'nda çöp kutuları dolup taşarken, park
kokudan geçilmiyor. Çevrede yaşayanlar çöplerin 2-3 gündür alınmadığını belirtti

KÜÇÜKÇEKMECE Atakent
Mahallesi'nde çevresi sitelerle
çevrili Menekşe Parkı'nın çöp

kutuları doldu taştı. İçinde yürüyüş ve
bisiklet yolları bulunan parkta bir çok
çöp kutusu var. Çevre sakinleri 2-3 gün-
den beri çöplerin
alınmadığını be-
lirtiyor. Parkta
alınmayan çöpler
nedeniyle ağır bir
koku oluşurken,
kutulardan çev-
reye saçılan tıbbi
maskeler ise teh-
like yaratıyor. Ku-
tuların yanında
ise çöplerden
akan su nedeniyle
zemine ayakkabı-
lar bile yapışıyor.

2-3 günden
beri burası
böyle

Parkın yanında
bulunan bir si-
tede oturan
Osman Demir,

yerlerdeki maskelerden şikayet ederek,
“Maskeleri herkes kullanıyor ama yere
atıyorlar. Demek ki belediye çalışmıyor,
mecbur çalışmak zorundalar" dedi. Kö-
peğini gezdiren Turgut Kozan ise, “Nor-
malde belediyenin temizlemesi lazım

ama hiçbir şe-
kilde temizlik
yok. Çöp kutu-
ları tamamen
dolu. İnsanlar
akşamları bu-
rada yürüyüş
yapıyor, köpek-
lerini dolaştırı-
yor ama
belediye hiçbir
şekilde temizlik
yapmıyor. 2-3
günden beri
burası böyle.
Her zaman ge-
liyorum ben
buraya çöple-
rin bu kadar
dolu olduğunu
görmemiştim
hiç" diye ko-
nuştu. DHA

İzmaritleri
elİyle

topladı
Zeytinburnu'nda temizlik görevlisi Cevat
Gençoğlu, kaldırım taşları arasında
sıkışan izmaritleri elleriyle topladı. 
O anlara ait fotoğraf sosyal medyada
binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

ZEYtinBUrnU Belediyesi'nde te-
mizlik görevlisi olarak çalışan 30
yaşındaki Cevat Gençoğlu, kaldı-

rım taşları arasında sıkışan sigara izmaritle-
rini yere eğilip elleriyle topladı. Evinin
balkonundan o anları cep telefonu kamera-
sıyla kaydeden bir vatandaş sosyal med-
yada paylaştı. Gençoğlu'nun sigara
izmaritlerini topladığı ana ait fotoğraf sosyal
medyada binlerce kişi tarafından
paylaşıldı.  

Telefonla arayarak tebrik etti

Sosyal medyada fotoğrafı gören Zeytinburnu
Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Cevat Gen-
çoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Sos-
yal medya hesabından telefon görüşmesini
paylaşan Arısoy "Fotoğrafını sosyal med-
yada gördüm, çok hoşuma gitti. Yaptığın işi
severek yaptığını görmek beni çok mutlu
etti. Bir arzun olursa beni ara" dedi. Cevat
Gençoğlu "Yerleri süpürüyordum. Yerde iz-
maritler vardı. Süpürge ile çıkmadığı için
elimle topladım. 10 yıldır bu işi severek ya-
pıyorum" diye konuştu. DHA

Mahalleyi birbirine kattılar
Esenyurt'ta otomobille sokak aralarında hız yapan magandalar, sokakta oynayan bir çocuğa
çarptı. Mahallelinin tepki göstermesi üzerine silah çeken magandalar bir kişiyi bacağından vurdu

OLAY 13 Mayıs Çar-
şamba günü saat
20.45’te Bağlarçeşme

Mahallesi Bağlarçeşme Cadde-
si’nde meydana geldi. İddiaya göre
34 PV 5366 plakalı otomobilde bu-
lunanlar Bağlarçeşme Cadde-
si’ndeki sokak aralarında
otomobille hız yapmaya başladı.
Bu kişilerin otomobille bir çocuğa
çarpmalarının ardından mahalle
sakinleri tepki gösterince tartışma
başladı. Giderek büyüyen tartışma
kavgaya dönüşünce magandalar
yanlarındaki silahla mahalle sakin-

lerinden Zafer G.’yi bacağından
yaraladı. Olay yerine çağırılan am-
bulans ile yaralı Zafer G., Bakırköy
Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yakalandılar

İhbar üzerine olay yerine giden
polis ekipleri sokaktaki inceleme
sonrası 3 adet tabanca mermisi
buldu. Esenyurt Asayiş Büro Amir-
liğine bağlı ekipler olay sonrası
yaptığı araştırmada olaya karışan
Mürveddin D., Metin Y., Emre D.,
isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphe-

lilerin üst aramasında bir adet ruh-
satsız tabanca ve 11 adet tabanca
mermisi bulundu. DHA Müzik eşliğinde eğlence

Bağcılar Belediyesi Bilgi
Evleri müzik öğretmenleri,
uzun süreden sonra ikinci

kez 6 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş
üstü vatandaşlar için müzik dinletisi
sundu. Kestane Bahçesi’nde toplanan
ileri yaştaki vatandaşlar duygusal tür-
külerle yorgunluklarını atarken eğlen-
celi şarkılarla da oynayıp keyifli
zaman geçirdi. Etkinlikten çok mem-
nun kaldığını belirten 70 yaşındaki

Yalçın Saka, “Evde sıkılmıştık. Sürekli
balkondan bakıyorduk. Çok güzel bir
gün geçirdik. Evde her yerimiz tutul-
muştu. Müzik sayesinde oynayıp ken-
dimize geldik. Stres attık, kurtlarımızı
döktük. Emeği geçenlere teşekkür
ediyorum” dedi.Haftada bir gün dışarı
çıktıklarını söyleyen Mehmet Uslu da
“Evde ayaklarımız uyuştu, biraz ayak-
larımız açılsın dedik. Müziği görünce
de biraz oynadık” diye konuştu.

Otobüsün bagaj kısmında yatan şoförler, yasağın kalkacağı günü bekliyor.



M odern fiziğin makro âlemde (atom-üstü sevi-
yede) en önemli teorisi izafiyet teorisidir.
Fizik açısından bu kadar önemli olan bu teo-

rinin felsefî açıdan da pek çok kayda değer sonucu ol-
muştur. Bu makalede önce izafiyet teorisi kısaca
tanıtılacak, sonra bu teorinin felsefî sonuçlarından sa-
dece din felsefesi açısından önemli gördüğümüz birka-
çına değinilecektir. İlk olarak izafiyet teorisinin,
postmodernizmin en merkezi görüşlerinden olan ‘değer-
lerin izafiliği’ ile bir ilgisi olup olmadığı irdelenerek,
‘değerlerin izafiliği’ ile bir ilgisi olmadığı gösterilmeye
çalışılacaktır. İkinci olarak bu teorinin milyarlarca yıl-
lık zaman süreçlerini önemsizleştirmesinin, Tanrı-evren
ilişkisini anlayış tarzımıza ne şekilde açılımlar getirebi-
leceği ele alınacaktır. Son olarak ise bu teorinin, tek-
tanrıcı dinlerin bazı inançlarının anlaşılma tarzına
sağlayabileceği katkılar incelenecektir.

İZAFİYET TEORİSİNİN ORTAYA KONMASI

20. yüzyıla Newton fiziğinin hâkimiyeti altında gi-
rildi. Bu fizik anlayışına göre uzay ve zaman, birbirle-
rinden ayrı ve mutlaktılar. Zaman; uzayın her yerinde
ve tarihin her döneminde, çekim gücü, hız ve kendi
içinde gerçekleşen olgulardan tamamen bağımsız ola-
rak akan, her gözlemci ve uzayın her noktası için aynı
şekilde geçerli, ontolojik yapısı mutlak ve evrensel olan
bir varlık olarak kabul ediliyordu. Newton’un çizdiği
evren tablosu, deneylerle ve gözlemlerle başarılı şekilde
uyum gösterdiği ve sağduyuyla da uyumlu olduğu için
ciddi hiçbir muhalefetle karşılaşmadan doğa bilimlerin-
den sosyal bilimlere, felsefeden teolojiye kadar hemen
hemen bütün çalışma alanlarına kayda değer etkilerde
bulundu. 19. yüzyılın sonunda birçok bilim insanı, koz-
molojideki temel anlayışın artık hiç değişmeyeceğini,
ancak ayrıntılarda yeni bilgilerin elde edilebileceğini
düşünüyorlardı.

20. yüzyılın hemen başlarında bu anlayış sarsıldı ve
fizik alanında çok önemli gelişmeler yaşandı. Einstein,
1905 yılında, yirmi altı yaşındayken, ‘özel izafiyet teo-
risi’ni (special theory of relativity) ortaya koydu. As-
lında Newton’un yaklaşımı gözlenen birçok hareketi
rahatça açıklıyordu, ancak çok hızlı hareket eden ci-
simlerin hareketini açıklayamıyordu. Özel izafiyet teo-
risi ile çok hızlı hareket eden cisimlerin hareketinin
matematiksel açıklamasının yanında, kütlenin hızla be-
raber arttığı ve madde ile enerjinin karşılıklı olarak dö-
nüşümü de gösterildi.

Daha önce termodinamiğin birinci yasası ‘enerjinin
korunumu yasası’ ve ‘maddenin korunumu yasası’ ola-
rak, enerjinin ve maddenin ayrı ayrı ele alınmalarıyla
ifade ediliyordu. Fakat Einstein’ın ünlü  (Enerji =
Kütle  Işık hızının karesi) formülüyle, birbirlerinden ba-
ğımsız görünen bu yasalar birleştirildi. Bu yaklaşımla
enerji ve kütle, farklı ülkelerin para birimleri gibi ele
alınmaya başlandı; değerleri birbirlerinden farklı olsa
da birbirleriyle ilişkilerini gösteren bir formül (), yani
kur oranı vardı.

Einstein, 1915 yılında ise ‘genel izafiyet teorisi’ni
(general theory of relativity) ortaya koydu. Einstein bu
kez kütlesel çekim kuvvetini de işin içine kattı ve bu
kuvveti; o güne dek sanıldığı gibi uzay-zamanın düz ol-
mayıp, kütle ve enerjinin dağılımından dolayı ‘eğri’ ol-
masıyla açıkladı. Genel izafiyet teorisine göre cisimler
dört boyutlu uzay-zamanda her zaman doğru çizgiler
üzerinde gitmelerine karşın üç boyutlu uzayda bize, eğ-
riler çiziyorlarmış gibi görünürler. Bu yaklaşıma göre,
Dünya’mıza yakın yerde uzayı en fazla Güneş çökerttiği
için, Güneş’in oluşturduğu ‘uzay-zaman çukuru’nun et-
rafındaki eğrilikte dönmekteyiz.

İzafiyet teorisiyle madde ve enerji birleştirildiği gibi
uzay ve zaman da birleştirildi. Böylece evrenin; hiç ol-
madığı kadar bütünleşmiş, dinamik ve her şeyin irti-
batlı olduğu bir tablosu ortaya çıktı. Bu teorinin en
önemli felsefî ve teolojik sonuçları ise zamanın -bilimsel
olarak- izafî olduğunun gösterilmesiyle ilgilidir. Aristo
ve Newton’un fiziklerindeki mutlak ve kendi içinde olu-
şan olaylardan etkilenmeyen ‘bağımsız zaman’ kav-
ramı; bu teoriyle, hız ve kütlesel çekimden etkilenen
‘elastiki zaman’ kavramıyla yer değiştirdi. Bu teorinin
sonuçlarını göstermek için en sık kullanılan örneğe
göre: (eğer ikiz kardeşlerden biri, ışık hızına yakın bir
hızla uzay yolculuğuna çıkar ve kardeşi Dünya’da ka-
lırsa; geri döndüğünde ikizini kendisinden daha yaşlan-
mış bulur. Bu, her insanın ‘kendine özel’ zamanı
bulunduğu, önceden zannedildiği gibi evrendeki zamanı
gösterebilecek ‘evresel bir saat’in olamayacağı anla-
mını taşır. Bu teoriye göre, eğer ışık hızına yakın seya-
hat etmeyi becerebilseydik; bizim geçirebileceğimiz
birkaç yıllık seyahatin sonunda Dünya’ya dönüşü-
müzde, Dünya’mızın birkaç yüzyıl sonrasına tanıklık
edebilirdik.

İlk defa duyulduğunda birçok kişiye inanılmaz gelen
bu teorinin önermeleri; paradoksları çözen matematik-
sel yapısının yanında, deneylerle ve gözlemlerle de des-
teklenmştir. ‘Bükülmüş uzay-zaman’la ilgili öngörü ilk
olarak 1919 yılında, bir Güneş tutulması sırasında,
Einstein’ın öngörülerine uygun şekilde Güneş’in yakı-
nından geçen bir yıldızdan gelen ışığın büküldüğünün
belirlenmesiyle gözlemsel destek kazanmıştır. Zamanın
izafiliğine dair öngörü ise birbirine senkronize edilen
saatlerin, uçaklarda uzun yolculuklara çıkarılması ve
dönüşte saatlerin karşılaştırılması gibi yöntemlerle test
edilmiş ve doğrulanmıştır. Işık hızına yakın hızda  yol-
culuk yapılması veya Güneş’in yüzeyine insan gönderil-
mesi mümkün olamadığından; zamanın izafiliğiyle ilgili
deneylerde ancak saniyenin milyonlarda birlik dilimle-
rinde izafiyet gözlemlenebilmektedir ama bu bile ‘za-
manın mutlaklığı’na dair anlayışın düzeltilmesi
gerektiğini göstermektedir. Daha birçok deney ve göz-
lemle bu teori doğrulanmış, Dünya’nın hemen hemen
bütün ünlü fizikçileri bu teorinin makro âlemdeki otori-
tesini kabul etmişlerdir.

İZAFİYET TEORİSİ VE DEĞERLERİN İZAFİLİĞİ

20. yüzyıla damgasını vuran en ünlü düşünce akım-
larından biri postmodernizmdir. Dinlerin “Tanrı dinler
aracılığıyla gerçeği gösterir” iddiasına karşı, aydın-
lanma dönemindeki gelişmelerle “Sadece bilim gerçeği
gösterir” iddiasını konumlandıranlar oldu. Postmoder-
nist yaklaşımı ise “Evrensel gerçeklik yoktur, ancak
herkesin kendi doğruları vardır” ifadesinin açıkladığını
söyleyebiliriz. Postmodernizm 20. yüzyıla damgasını
vursa da bu görüşün Protagoras, Gorgias gibi Eski Yu-
nan’da; Hume ve Kant gibi aydınlanma döneminde ön-
cüleri olmuştur. Genel postmodernist eğilim; doğrunun
sosyal bir inşa olduğunu, objektif gerçekliğin gösteril-
mesinin mümkün olmadığını savunmak yönündedir.

Postmodernist yaklaşımı savunanlar; fiziği sosyal
bilimler için model olarak alanlara karşı, sosyal bilim-
leri fizik için model olarak önermişlerdir. Thomas Kuhn
fiziğin ve diğer doğa bilimlerinin belirli bir paradigma
içinde üretildiğini ve belirli bir paradigma içinde üreti-
len bilgilerin ancak o paradigma içinde değerlendirile-
bileceğini, dolayısıyla bilimsel bir bilginin evrensel bir

gerçekliği olduğunun iddia edilemeyeceğini ifade etmiş-
tir. Bilimsel bilgilerin evrenselliğini reddeden bu görüş,
postmodernist yaklaşımı savunan birçok kişi tarafından
benimsenmiştir. Kuhn, bilgi anlayışında realizmin ye-
rine izafiyeti ve rasyonelliğin yerine sosyolojiyi geçir-
miştir. Modernizmin, bilimin özel bir yöntemi olan
rasyonel bir uğraş olduğunu savunan yaklaşımına karşı
Kuhn; bilim insanlarını etkileyen sosyolojik faktörlerle
bilimsel aktiviteyi açıklamıştır.

Gerçekliğin bireye, kültüre veya paradigmaya göre
izafî olduğunu söyleyen görüşlerle izafiyet teorisi ara-
sında ilişki kuranlar olmuştur. Bu ilişkiyi kuranların bir
kısmı, izafiyet teorisinin, ‘değerlerin izafî olduğu’ görü-
şünü; zaman ve kütle gibi unsurların izafiliğini göstere-
rek, desteklediğini söylemektedirler. Oysa, anlaşılması
önemli olan husus; bu teorinin zaman, uzay, kütle gibi
mutlak zannedilenlerin izafiliğini göstermesine karşın
ışığın hızı ve daha da önemlisi doğa yasalarının evren-
sel olduğunu ifade etmesidir. Bu teoriye göre ışığın hızı
ve doğa yasaları; zenciye veya beyaza, erkeğe veya ka-
dına, Avrupalıya veya Ortadoğuluya, milattan önce ya-
şayanlara veya günümüzde yaşayanlara göre değişmez,
herkes, her yer ve her dönem için aynıdır.  Oysa post-
modernist yaklaşıma göre, doğa yasalarının herkes ve
her yer için geçerli ‘objektif gerçekliği’ olduğuna inan-
mak mümkün değildir. Bu yüzden bizce, izafiyet teorisi
ile postmoderniteyi yan yana konumlandırmak yerine
karşı karşıya konumlandırmak daha doğru olacaktır.
Çünkü izafiyet teorisi; evrenin anlaşılabilirliğini, mate-
matiksel yasalarla evrenin tarif edilebileceğini ve evren
hakkında evrensel (izafi olmayan) açıklamaların doğa
yasalarıyla yapılabileceğini en başarılı şekilde ortaya
koyan teorilerden biri olmuştur.

İzafiyet teorisinin nedensellik ve determinizm ile il-
gili anlayışları kökten değiştirdiğine ve evrenin anlaşı-
lırlığını sağlayan bu ilkelerin bu teoriyle geçersiz
olduğuna dair görüşler de hatalıdır. Determinizm ve ne-
densellik için önemli olan her olgunun kendisinden ön-
ceki bir sebeple belirleniyor olmasıdır. İzafiyet teorisi
zamanın izafiliğini göstererek ‘önce’ ve ‘sonra’ kavram-
larında köklü değişiklikler yapmış olsa da bu teoriye
göre nedensellikle birbirine bağlı olayların oluş sırası
evrendeki her gözlemciye göre aynıdır: Hiçbir gözlemci
evrendeki bir ‘sonuç’un ‘neden’den önce gerçekleştiğini
ileri süremez. Zamanın izafîliğinden dolayı ‘önceki’ ve
‘sonraki’ zamansal mesafelerin izafî olduğu anlaşılsa
da izafiyet teorisine göre önceki olaylar sonrakileri be-
lirler ve gelecek hakkında bu yüzden öngörüde bulun-
mak  mümkündür. Evreni kavrayışımız, evrenin
yasalara bağımlı olmasının sebep olduğu düzenliliğe ve
determinizme bağımlıdır. İzafiyet teorisi, bu kavrayışa
hizmet eden, evrenin yasalara bağımlılığını ve determi-
nizmin bu yasalar çerçevesinde işlediğini gösteren bi-
limsel bir teoridir.

Ayrıca izafiyet teorisinin ‘gerçekliğin zihinsel oldu-
ğu’nu gösterdiğini, bunun ise postmodernist temel yak-
laşımı desteklediğini söyleyenler olmuştur. Bu yanlış
anlayışa yol açan sebep, izafiyet teorisinde ‘her gözlem-
cinin değişik saati’ olduğu şeklindeki ve benzeri ifadele-
ridir. Oysa bu teoride, ışığa yakın hızda seyahat
ettirilecek insanlar dışında, saatler veya metreler veya
kameralarla da ölçümler yapıldığı taktirde izafî sonuç-
ların elde edileceği söylenir. Sonuçta bu teorinin ‘ger-
çekliğin zihinsel olduğu’ veya ‘izafiliğin zihinsel olduğu’
şeklindeki iddialarla hiçbir alakası yoktur. Kant’ın iddia
ettiği gibi, zihnin evrene düzeni ve matematiksel yapıyı
yüklediği, fakat düzeni ve matematiksel formülleri ev-
renden okumadığı görüşünü de izafiyet teorisi destekle-
mez. Tam tersine izafiyet teorisi ile insan zihninden
bağımsız olarak evrende düzen olduğu ve matematiksel
formüllerle bunun açıklanabileceği ortaya konulur.

Barbour, Newton ile beraber Einstein’ı da ‘klasik
realizm’ (classical realism) anlayışına sahip olan kişi-
lerden biri olarak sınıflandırır. Klasik realistler, mate-
matiksel modellerin, ‘kendi içinde evren’i gerçekliğiyle
anlamamıza olanak tanıdığını savunurlar; yani zihin-
den bağımsız olan ve zihnin anlayabildiği bir gerçekli-
ğin varlığını savunurlar. Bu teoriyi ortaya atan
Einstein, gerçekliğin zihin dışında varlığını ve bu ger-
çekliğin ulaşılabilirliğini savunmuştur; bu da, bu teori-
den, ‘gerçekliğin salt zihinsel olduğu’ sonucunun
çıkartılması gerektiğine dair iddianın yanlışlığını göste-
ren örneklerden biridir.

Postmodernist yaklaşımı benimseyenler ‘gerçekliğin
izafîliği’ni savundukları ve bilimin ‘objektif gerçekliğe’
ulaşma imkânını reddettikleri için, bilimsel bir teorinin
kendi fikirlerini desteklediğini söylerlerse çelişkiye dü-
şerler. Çünkü bunu yaparlarsa, gerçekliğe ulaşmakta
otoritesini reddettikleri bilimin, kendi görüşlerini ‘doğ-
rulamakta’ otoritesini kabul etmiş olurlar. İzafiyet teo-
risinin, çok güvenilen Newtoncu yaklaşımda önemli
düzeltmeler yapmak suretiyle, kozmolojinin aşağı yu-
karı bitmiş bir proje olduğu görüşünü sarstığı ve böy-
lece bilim insanlarının kendilerine ve dönemlerinin
bilim anlayışına aşırı güvenlerinin hatalı olabildiğini
gösterdiği doğrudur. Bu açıdan olaya bakılırsa, izafiyet
teorisinin dolaylı olarak postmodernizme hizmet etti-
ğini söylemek mümkündür. Fakat yine de bu teorinin
postmodernizmi desteklediğine dair bilimsel ve felsefî
çıkarımlar hatalıdır. Demokratik anlayışın faşizme
Nazi örneğinde hizmet ettiği doğrudur, fakat demokra-
tik anlayışın faşizmle uzlaşmaz olduğu da doğrudur;
aynı şekilde izafiyet teorisi postmoderniteye hizmet
etmiş olsa bile ‘izafiyet teorisi ile postmodernizm’, ‘de-
mokrasi ile faşizm’ kadar uzlaşmazdır.

Ayrıca izafiyet teorisinden değerlerin izafî olduğu
görüşüne geçiş yapanların yaptığı önemli bir hatanın da
altını çizmek gerekir. Doğa bilimleri olgularla ilgilidir,
etik ise normatiftir. İzafiyet teorisi doğa hakkında bir
teori olduğundan olan (is) ile ilgili bilgi verir, diğer yan-
dan ‘değerler’ etik alan yani olması gereken (ought)
hakkındadır. David Hume’un da dikkat çektiği gibi
olandan olması gerekene geçiş yapmak; doğadaki göz-
lemlerimizi, doğa hakkındaki yargılarımızı bunlarla bir
alakası olmayan etik alanı için temel yapmak hatalıdır.
Olandan olması gerekenin üretilmesine felsefede ‘do-
ğalcı yanlış’ (natural fallacy) denilir ve bilimsel bir teo-
riden etik alanında sonuçlar çıkarmaya kalkan herkes
bu eleştiriyle karşılaşır.

İZAFİYET TEORİSİ VE TANRI-EVREN İLİŞKİSİ

İzafiyet teorisi ortaya konmadan önceki uzun dö-
nemde, önce Aristoteles ve sonra Newton fiziğinde etki-
siyle durağan bir evren modeli fiziğe hâkimdi.
Ateistlerin hemen hepsi, ezelden beri bugünkü gibi var
olan bir evreni öngörüyorlardı, tektanrıcı dinlere ina-
nanlar ise Tanrı’nın evreni aşağı yukarı bugünkü haline
benzer bir şekilde yarattığını düşünüyorlardı. Evrenin
başlangıcı olup olmadığı meselesi hakkındaki akıl yü-
rütmeler ise daha ziyade felsefî-mantıkiydi; hiç kimse
bu konuda bilimsel bir görüşün ortaya konabileceğini
ummuyordu.

1920’li yıllarda birbirlerinden bağımsız olarak Ale-
xander Friedmann ve Georges Lemaitre, izafiyet teori-
sinin formüllerinden hareketle evrenin genişlemesi
gerektiğini gösterdiler. Bu, Big Bang teorisinin ortaya
konmasının ilk adımı oldu; daha sonra yapılan birçok
deney ve gözlem bu teoriyi destekledi, böylece hiç
umulmadık şekilde kozmogoni (evrenin kökeni) ala-
nında bilimsel bir teori ortaya çıktı. Tanrı-evren ilişki-
sinde, evrenin yaratılmış olup olmadığı en temel
meselelerden biridir. ‘Yaratılmış evren’ fikri, evrenin
Tanrısal bilinç ve kudretle meydana geldiğini, natüraliz-

min en temelinden yanlış bir felsefî görüş olduğunu gös-
terir. Günümüzde bu konuyla ilgili tartışmalar daha
çok Big Bang teorisi ile ilişkili başlıklarda yapılır; bu
teorinin üzerine bina edildiği teorik temel ise izafiyet
teorisine dayanır. Bu teoriler, yoktan varlığa geçişin
nasıl olduğunu göstermez; fakat evrenin başlangıç anını
göstererek, tektanrıcı dinlerin, ‘ezelî evren’ fikrini savu-
nan materyalist-ateistlere karşı savundukları ‘başlan-
gıçlı evren’ görüşünde ileri sürülen ‘başlangıç’ anını
göstermelerine olanak tanır.

İzafiyet teorisine dayanılarak, evrenin başlangıç
anının sadece maddî evrenin değil aynı zamanda ‘za-
man’ın da başlangıcı olduğu söylenebilir. Çünkü daha
önce kısaca anlatıldığı gibi uzay ve zaman ayrılmaz bir
bütündür; genişlemekte olan uzayı başlangıcına doğru
geri götürürsek, bütün evrenin tek bir noktada çökü-
şüyle karşılaşırız. Bu noktada uzay yok olduğundan,
artık zamandan bahsetmenin de bir anlamı kalmaz. Bu
yüzden evrenin başlangıcını evrenin ‘yaratılış anı’ ola-
rak gören teistlerin birçoğu, bu anın zamanın da baş-
langıcı/yaratılışı olduğunu söylemişlerdir. Daha önceden
uzayla zaman birbirlerinden bağımsız varlıklar olarak
kabul edildiklerinden; Newton fiziğinin bir takipçisi şu
soruyu sorabilirdi: “Tanrı evreni yaratmadan önce ne
yapıyordu?” İzafiyet teorisine göre ise evrenin başlan-
gıcından önceki zamanlar tanımsız olduğu için, burada
neyin gerçekleştiğini sormak anlamsız olmaktadır. Bu
yüzden Tanrı ile ilgili bahsedilen soru da anlamsızdır.

İzafiyet teorisi, Tanrı’yı sonsuz zamandan beri var
olan bir varlık olarak tarif eden yaklaşımların yerine
Tanrı’yı ‘zaman üstü’ veya ‘zamana aşkın’ veya ‘za-
mansız’ olarak tarif eden yaklaşımların savunulmasına
güç vermiştir. ‘Tanrı’nın zamansızlığı’ ile ilgili fikirler
din felsefecileri arasında yoğun bir tartışma konusu ol-
maya hâlâ devam etmektedir. Bu konuyla ilgili tartış-
malarda, farklı fikirlere sahip felsefecilerin tümü,
yaklaşımlarında izafiyet teorisinin verilerini göz önünde
bulundurmak zorunda olduklarının farkındadırlar.
Artık ‘Tanrı’nın zamansızlığı’ görüşüne karşı ileri sürü-
len görüşler bile Tanrı’nın bu evrenin zamanı ile aynı
şekilde akan bir zamana tâbi olmadığı konusunda 
hemfikirdirler.

Tanrı’nın zaman ile ilişkisinin, Tanrı’nın evrene mü-
dahalesi ile ilgili felsefi problemlerde göz önünde bulun-
durulması önemlidir. Aslında zamanın izafî olduğunun
anlaşılması bu konuyla ilgili birçok felsefî problemin
çözümüne önemli katkılarda bulunabilir. Örneğin Leib-
niz’in, Tanrı’nın ‘baştan müdahale’ ile evrendeki her
şeye müdahalelerini gerçekleştirdiğine dair yaklaşımını
ve Malebranche’ın Tanrı’nın her an her şeye müdahale
ettiğine dair yaklaşımını (vesilecilik) ele alalım. Bu iki
yaklaşımı birbirine karşıt yaklaşımlar olarak konum-
landıranlar olmuştur, hatta Leibnizci yaklaşımı deizm
olarak niteleyenler de vardır. Modern kozmoloji ile Le-
ibnizci yaklaşımı bir arada ele alırsak, Tanrı’nın 15
milyar yıl önce yaptığı bir müdahale ile evrenin her
anına ve her yerine müdahalelerde bulunduğunu söyle-
miş oluruz. Sonuçta bu yaklaşım ile Malebrancheçı
yaklaşım arasındaki temel fark 15 milyar yıllık zaman
mesafesindedir. Fakat izafiyet teorisiyle zamanın izafî
olduğu ve Tanrı’nın bu evrenin zamanına bağımlı ola-
mayacağı anlaşıldıktan sonra, söz konusu 15 milyar
yılın ciddi bir önemi kalmamıştır. Bizim için 15 milyar
yıl süren zaman süresinin Tanrı için bir an gibi oldu-
ğunu düşünebiliriz. Nitekim Dünya’dan ışık hızına
yakın süratle hareket eden bir uzay gemisine binen her-
hangi bir kişinin, Dünya takvimine göre birkaç yüzyıl
sonra geri döndüğünde sadece birkaç yıl yaşlanmış ol-
masının; izafiyet teorisine göre gayet normal bir fiziksel
olgu olduğunu hatırlayalım. İnsanlar için bile izafî za-
manlı evrende böylesi olgular fizik yasalarına göre
mümkün olunca; ‘zamanın ve fizik yasalarının yaratı-
cısı’ olan bir Tanrı anlayışına sahip kişiler, milyarlarca
yıllık zaman süreçlerini rahatlıkla Tanrı için bir an hük-
münde kabul edebilirler. Böylesi bir anlayışın sonu-
cunda Leibnizci yaklaşım ile Malebracheçı yaklaşım
arasında önemli bir fark kalmaz. Teizm için aslolan
‘müdahalelerde bulunan bir Tanrı’ anlayışının savunul-
masıdır. İzafiyet teorisi ‘baştan’ ve ‘her an’ arasındaki
zaman farkını önemsizleştirmiştir, bu yüzden Leibnizci
yaklaşımı; evrendeki oluşumlardan habersiz, evrenle ir-
tibatı zayıf veya ilişkisi hiç olmayan bir Tanrı
anlayışını ifade eden ‘deizm’ ile karıştır-
manın hatalı olduğu iyice anlaşılmış-
tır. Teizm, evrene aşkın olmasına
rağmen her yerine müdahale-
lerde bulunan bir Tanrı an-
layışını kabul ettiği gibi;
zamana aşkın olmasına
rağmen zamanın her anına
müdahalelerde bulunan bir
Tanrı anlayışını da kabul
edebilir. Tektanrıcı dinler
için önemli olan Tanrı’nın
tüm isteklerden ve oluşum-
lardan haberdar olması ve
bunlara dilediği gibi cevap-
lar verip müdahalelerde bu-
lunabilmesidir.

Tanrı’nın evrene müda-
halelerinde zamanın izafi-
liği göz önünde
bulundurulursa ‘mucizeler’
ve ‘kader’ konuları için de
yeni açılımlar sağlanabilir.
Tanrı’nın evrene müdahale-
lerinde (özellikle ‘mucize’ olarak nitelendirilenlerde)
doğa yasalarını ihlal edip etmediği filozoflar arasında
tartışma konusu olmuştur. Doğa yasalarının ihlal edil-
mesine sırf natüralizm adına değil, Spinoza ve Schle-
iermacher gibi teolojik yaklaşımları adına karşı
çıkanlar da olmuştur. Teolojik sebeplerle karşı çıkış-
larda, genelde, doğa yasalarının Tanrı’nın Doğası’nın
bir sonucu olduğu ve Tanrı’nın kendi Doğası’na aykırı
bir fiil gerçekleştirmeyeceği için, doğa yasalarını ihlal
eden anlamda ‘mucizeler’in olamayacağı savunulmuş-
tur. Biz bu anlayışın tutarlı olmadığını, çünkü hem tam
anlamıyla doğa yasalarının ne olduğunu bilemediğimizi
hem de Tanrısal yasaların (İslami anlayış açısından
Sünnetullah da denilebilir) bilinen doğa yasalarını kap-
sayan daha geniş yasalar olabileceğini düşünüyoruz.
Fakat eğer Kutsal Metinler’de bahsedilen ve ‘mucize’
olarak nitelendirilen olayların, doğa yasaları ihlal edil-
meksizin nasıl gerçekleşmiş olabileceği konusunu ince-
lersek karşımıza çıkan alternatiflerden biri; Tanrı’nın
baştan gerekli müdahaleleri yaptığını (Leibnizci yakla-
şıma benzer şekilde) ve günü gelince ‘mucize’ olarak ni-
telendirilen olayların hiçbir doğa yasası ihlal
edilmeksizin gerçekleştiğidir. Örneğin buna göre, Tanrı,
baştan, Lût Kavmi’nin Hz. Lût’un getireceği mesajı
inkâr edeceğini bildiğinden, müdahaleleri öyle bir şe-
kilde yapmıştır ki Dünya’da Hz. Lût’un yaşadığı yerde
ve gerekli tarihte Lût Kavmi’ni yok edecek doğal afeti,
hiçbir doğa yasasını ihlal etmeksizin -doğa yasalarını
baştan müdahale ile ‘araçsal sebep’ olarak kullanarak-
oluşturmuştur. Bu yaklaşımda, nasıl usta bir bilardocu
birçok hamle sonrasını ilk vuruşunda hesaplayıp vuru-
şunu yapıyorsa; Tanrı’nın baştan bütün olayları ve ihti-
yaçları hesaplayıp bir seferde gerekli her şeye
müdahalelerini gerçekleştirdiği söylenir. İzafiyet teorisi,
Tanrı’nın baştan her şeyi ayarladığını söyleyen bu yak-
laşımla ‘mucizeler’in gerçekleştiği dönem arasındaki
zaman farkını önemsizleştirdiği için, artık böylesi bir
anlayışı savunmanın daha kolay olduğu söylenebilir.

İzafiyet teorisinin ‘zaman’ kavramında yaptığı zih-

niyet devrimi, kader konusu için de yeni açılımlara
sebep olabilir. Kader konusu ile ilgili olarak, genelde,
sonsuzca geriye giden bir nehir gibi düşünülen zaman
kavramının ‘başına’ Tanrı konur ve sonra Tanrı’nın, her
şeyi bu ‘başlangıçta’ bilmesine rağmen neden insanların
yaptıkları fiillerinden mesul oldukları gibi sorular soru-
lur. İzafiyet teorisi ile zamanın izafîliği gösterildiği için;
Tanrı’yı zamanın başlangıcına koyan anlayışın yerine
Tanrı’yı ‘zamana aşkın’, ‘zaman üstü’ bir konumda dü-
şünmenin daha doğru olacağı söylenebilir. Kader konu-
sunun anlaşılması için ileri sürülen kimi çözüm
önerilerinde ‘Tanrı’nın geleceği bilmesi’ ile ‘Tanrı’nın
geleceği belirlemesi’nin ayrı tutulması ve Tanrı’nın gele-
ceği bilmesinin, insanların fiillerini cebren oluşturma-
sından kaynaklanmadığı söylenir. Bu yaklaşım İslam
düşüncesinde “İlim mâlûma tâbidir” şeklinde ifade
edilmiştir. Eğer Tanrı ‘zaman üstü’ diye düşünülürse,
Tanrı’nın geleceği ‘bilmesi’ ile ‘belirlemesi’ arasında ol-
duğu düşünülen paradoksu kavrayış tarzımıza yeni açı-
lımlar gelebileceğini düşünüyoruz. Çünkü artık ‘bilme’
olayı milyarlarca yıl geride olan bir hadiseden ziyade
‘zaman üstü’ bir boyutta gerçekleşen bir hadise olarak
tahayyül edilecektir. İzafiyet teorisinin kader konusu ile
ilgili tüm sorunları çözeceği şeklinde bir kanaatte ol-
madığımızı da belirtmek istiyoruz. Bizce bu sorun doğa
bilimlerindeki hiçbir teoriye dayanarak çözülemez,
çünkü teistler, Tanrısal irade ile insan iradesi arasındaki
sınırı çizmek ve bunu yaparken insanın sorumluluğunu
ve Tanrısal uluhiyeti uzlaştırmak gibi bir güçlükle; ate-
istler ise kendinden bağımsız fizikî şartların belirlediği
maddi bir varlık olan insanın, bu fiziksel belirlemeye
rağmen ne kadar ve ne şekilde özgürlüğünden bahsedi-
lebileceği gibi çözülmesi imkânsız gözüken bir güçlükle
karşı karşıyadırlar. İzafiyet teorisi ile evren hakkında
artan bilgimiz bu paradoksları çözmeye yetmez ama
‘kader’ ile ilgili konuda göz önünde bulundurulması
önemli bir husus olan ‘zamanın ontolojik mahiyeti’ne
bu teorinin getirdiği yeni bakış açısının, bu konuyla il-
gili olarak  sağlayabileceği yeni açılımlar da yadsınma-
malıdır.

İZAFİYET TEORİSİ VE TEKTANRICI
DİNLERDEKİ İNANÇLAR

İzafiyet teorisinin özellikle zamanın ve uzayın izafi-
liğini göstermesinin, tektanrıcı dinlerin diğer bazı

inançlarının anlaşılma tarzına da önemli katkılar sağ-
layabileceği kanaatindeyiz. Bunlardan biri Dünya’nın
ve insanların, evrendeki ve zaman sürecindeki yeri ile
ilgilidir. Önce Kopernik ile Dünya’nın evrende merkezî
bir konumda olmadığı anlaşılmış, sonra evrende yüz
milyarlarca yıldızın var olduğu öğrenilmiş ve bu geliş-
meler  birçok kişide, Dünya’nın ve içinde yaşayan in-
sanların özel bir konumda olmadıklarına dair bir
izlenimin oluşmasına sebep olmuştur. Ayrıca evrenin
başlangıç zamanı olarak tespit edilen 15 milyar yıl ön-
cesine nazaran insanların Dünya’da gözükme süresi
çok kısadır. Bu olgu da bazılarınca, insanların Tanrı’nın
katında özel bir yeri olduğuna dair tektanrıcı dinlerin
düşüncelerine aykırı olarak algılanmıştır. “Tanrı insan-
ları yaratmak için neden 15 milyar yıl bekledi” veya
“Bu kadar büyük uzayda Dünya’nın önemi ne olabilir”
sorularına benzer soruları birçoğumuz duymuşuzdur.
İzafiyet teorisi bu sorulara cevap verilmesi için olanak-
lar sunar. Eğer zaman izafî olmasaydı ve bu evrenin za-
manı Tanrı için de geçerli olsaydı, ‘Tanrı’nın 15 milyar
yıl beklemesi’ söz konusu olabilirdi. Fakat zamanın iza-
filiği gösterildikten ve ‘bu evrene aşkın bir Varlık’tan bu
evrenin zamanına bağımlıymış gibi konuşmanın hatalı
olduğu anlaşıldıktan sonra bu tarzdaki sorular anlam-
sızlaşmıştır.

Ayrıca izafiyet teorisi kütle ve uzayın izafiliğini de
gösterdi. Bu yüzden uzayın büyüklüğüne dayanarak
insan varlığını önemsizleştirmeye yönelik argümanlar,
zamanın uzunluğuna bina edilmeye çalışılan argüman-
larla aynı kategoridedir. İzafiyet teorisi Dünya’nın ve
insanların evrende özel bir yeri olduğunu göstermez;
fakat insanların ve Dünya’nın yerinin özelliğine karşı
‘zamanın uzunluğu’na veya ‘uzayın büyüklüğü’ne atıf
yapılarak getirilen argümanları geçersiz kılar.

Ayrıca ölen insanların, tektanrıcı dinlerin eskatoloji-
lerinde önemli bir yer tutan ‘hesap günü’ne kadar ne
yapacakları da birçok kişinin merak konusu olmuştur.
Binlerce yıl önce ölen insanların neden kabirlerinde
diğer insanlardan binlerce yıl fazla durdukları da soru-
labilecek bir sorudur. Zamanın izafiliğinin anlaşılması,
bu tarzda sorulabilecek sorulara cevaplar verilmesi için
yeni imkânlar sunar. Sonuçta bu şekildeki soruların
hepsi zihinlerde ‘mutlak zaman’ tasarımının var olma-
sının neticesidir. Eğer zihinlerdeki bu yanlış kavramlaş-
tırma düzeltilirse eski sorulara yeni yaklaşımlarla

cevap verilmesi müm-
kün olabilir. İzafiyet
teorisi Dünya’nın ve
insanların özel bir
yere sahip olduklarını
göstermediği gibi bazı
insanların kabirlerinde
duruş süresinin Tanrı-
sal hikmetini de gös-
termez. Fakat bu
teoriyle, Dünya’nın ve
insanların yerinin
özelliğine karşı getiri-
len argümanların yan-
lışlığı ve binlerce yıl
kabirlerde bekleyen
insanlarla ilgili soru-
lan soruların zaman

hakkındaki yanlış kav-
ramlaştırmaya dayandığı

gösterilebilir.
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PROF. DR. 
CANER TASLAMAN

DİN FELSEFESİ AÇISINDAN İZAFİYET TEORİSİ 

Newton fiziğinin hâkimi-
yeti altında kozmolojinin aşağı
yukarı bitmiş bir proje olarak
görüldüğü 20. yüzyılın başlarında, Einstein’ın or-
taya attığı izafiyet teorisi zaman, uzay ve kütle gibi
kavramlarda köklü değişiklikler gerçekleştirdi. Bu
değişikliklerin doğa bilimlerinin yanında felsefe ve
teoloji alanlarında da önemli yankıları oldu. Fakat
bu teoriye dayanarak yapılan bazı felsefi çıkarımlar
sağlıklı olmamıştır ve bunların düzeltilmesi gerekir.
Bunlardan biri bu teorinin verilerinin, ‘değerlerin
izafiliği’ne dair postmodernist bakış açısını destekle-
diğine dair bir iddiadır. Oysa bu teori, ışığın hızı gibi
bazı sabitelerin ve daha da önemlisi doğa yasaları-
nın evrenselliğini göstermekte ve ‘bilim’in ‘objektif
gerçekliğe’ ulaşılmakta bir aracı olamayacağını
iddia eden postmodernist yaklaşımlarla tamamen
çelişmektedir. Ayrıca bu teoriden, etik alanıyla ilgili
bazı yargılar çıkarılmaya kalkılırsa; olandan olması
gerekenin üretilmeye kalkılmasını ifade eden, felse-
fede ‘doğalcı yanlış’ olarak bilinen hataya düşülür.

İzafiyet teorisi evren ve zaman anlayışında yap-
tığı önemli değişikliklerle ‘Tanrı-evren ilişkisi’ni an-
layış tarzımıza yeni açılımlar getirmemiz için
olanaklar sunar. Bu teorinin formülleri sayesinde
Big Bang teorisi ortaya konmuş ve tektanrıcı dinle-
rin olduğunu savundukları ‘başlangıcın’ gösterilmesi
bu teoriyle mümkün olmuştur. Ayrıca bu ‘başlan-
gıç’ın sadece evrenin değil, ‘zamanın başlangıcı’ da
olduğu görüşü, bu teorinin zaman anlayışı sayesinde
savunulmaya başlanmıştır. Böylece Tanrı’nın, daha
önceden birçok kişinin zannettiği gibi; bizim algıla-
dığımız şekilde bir zaman kavramına tâbi olmaması
gerektiği iyice anlaşılmış ve bu, Tanrı-evren ilişkisi-
nin kurulmasında da yeni açılımları mümkün kıl-
mıştır. Örneğin Leibnizci bir anlayışla Tanrı’nın tüm
müdahaleleri baştan yaptığını savunanlarla Maleb-
rancheçı bir anlayışla Tanrı’nın her an müdahale et-

tiğini savunanlar arasında iza-
fiyet teorisi sayesinde ciddi bir
fark kalmamıştır. Bu ise

Tanrı’nın doğa yasalarını ihlal etmeden nasıl ‘muci-
zeler’ yaratmış olabileceği -yarattığı değil- konu-
sunda Leibnizci yaklaşıma benzer görüşlerin daha
çok dikkate alınması gerekli alternatifler olması de-
mektir. Ayrıca izafiyet teorisinin gösterdiği ‘mutlak
olmayan zaman’ tasarımı Tanrı’nın ‘zaman üstü’
olarak tahayyül edilmesini kolaylaştırır; bu ise, Tan-
rı’nın geleceği ‘bilmesi’ ile ‘belirlemesi’ arasında ol-
duğu düşünülen paradoksun çözümlenmesi için yeni
açılımlar getirebilir.

Bu teori, ayrıca, evrenin başlangıcından günü-
müze kadar geçen 15 milyarlık süreye karşın insan-
ların yeryüzünde varlık alanına çıktığı sürenin
kısalığına ve uzayın büyüklüğüne karşın Dünya’nın
küçüklüğüne vurgu yaparak Dünya’nın ve insanların
özel olmadıklarını ileri süren ve tektanrıcı dinlerin
bu konudaki inançlarına itiraz edenlere cevap veril-
mesini mümkün kılar. Çünkü 15 milyar yıllık süre-
nin uzunluğu ve uzayın mevcut büyüklüğü, eğer uzay
ve zaman kavramları mutlak olsaydı ve Tanrı da
bizim evrenimizin zamanına tâbi olsaydı, benzer bir
çıkarımın konusu olabilirdi; oysa  izafiyet teorisinin
gösterdiği gibi uzay ve zaman izafidir, bahsedilen
sürenin ve büyüklüğün başka bir boyutta çok önem-
siz olduğunu ve dolayısıyla süre uzunluğu ve büyük-
lüklerden bir şeyin önemine dair çıkarımda
bulunamayacağımızı söyleyebiliriz. Zamanın izafili-
ğinin anlaşılması, binlerce yıl önce ölenlerin ahiret
yaşamına kadar ne yapacakları gibi ‘mutlak zaman’
kavramından kaynaklanan teolojiyle ilgili sorulara
yeni bakış açılarıyla cevap verilmesini de mümkün
kılar. Fizik bilimi açısından çok önemli bir yere
sahip olan bu teori felsefedeki ve teolojideki eski so-
rulara yeni açılımlarla yaklaşılmasına imkân tanı-
maktadır.

SONUÇ



H ükümet bu amaçla aşı üre-
tim merkezinin yapımı için 
yaklaşık 100 milyon ster-

linlik rekor bir bütçe ayırdı. Halen 
İngiltere’nin Oxford ken-

tindeki Harwell 

Bilim ve Yenilik Kampüsü’nde (VMIC) 
yapım aşamasında olan merkezin tamam-
lanması için İş Dünyası Bakanlığı, 93 mil-
yon Sterlin yatırım yapacak. İngiltere İş 
Dünyası Bakanı Alok Sharma, yaptığı açık-
lamada Covid-19 aşısının mümkün olduğu 
kadar en kısa sürede üretimine geçilerek hal-

kın kullanımına sunulmasını is-
tediklerini söyledi. Ayrıca, 

yeni aşı üretim merkezi-
nin tamamlan-

masından 
önce aşı-

nın 

onaylanması halinde geçici aşı üretimi için 
bakanlığın 38 milyon Sterlinlik ekstra öde-
nek ayıracağı belirtildi. 

Yüzde 80 başarılı olacak 

Aşı Üretim ve Yenilik Merkezi’nin (VMIC) 
planlandığından bir yıl önce 2021 yılının yaz 
aylarında açılması planlanıyor. İngiltere’de 
aşı üretimi oldukça sınırlı olmasına karşı 
VMIC’nin tamamlanması halinde tüm İn-
giltere’ye yetecek aşı miktarını 6 ay içinde 
üretecek kapasiteye sahip.Oxford’daki aşı 
üretim merkezi, İngiltere’de aşı üretimi ya-
pılmak üzere kurulan ve kar payı gütmeyen 
ilk organizasyon olma özelliği taşıyor. Mer-
kez, grip gibi var olan hastalıklar için aşı 
üretimi için de kullanılacak. Diğer yandan 

Oxford Üniversitesi’nden bilim insan-
ları, Covid-19 aşı denemelerine 

devam ediyor. Üniversi-
teye bağlı Jenner Ensti-
tüsü’ndeki 
araştırmacılar, önceki ça-
lışmalara dayanarak aşı 
çalışmalarının yüzde 80 
başarılı olacağına inan-
dıklarını söylüyor. DHA 
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ESKİ ABD Başkanı 
Obama, ülke yöneticilerini 
koronavirüs (Covid-19) sü-

recinde sorumlu gibi davranmadıkla-
rını ifade ederek eleştirdi. İki dönem 
üst üste ABD Başkanı seçilen ve gör-
evini 2017 yılında Donald Trump’a 
devreden Barack Obama birçok ABD 
liderinin koronavirüs salgını sırasında 
"sorumlu gibi davranmadığını" söy-
ledi. Obama aynı zamanda, “Bu has-
talık Afro-Amerikan toplumların 
yıllardır yaşadığı eşitsizlik ve ekstra 
yükü gözler önüne serdi. Koronavirü-
sün toplumlarımızdaki orantısız etki-
sini görüyoruz. Bu salgın ülkeyi 
yönetenlerin ne yaptıklarını bilmedi-
ğini açıkça ortaya koydu. Ülkeyi yö-
netenlerin birçoğu görevdeymiş gibi 
davranmıyor bile” ifadelerini kul-
landı. İfadelerde ABD Başkanı Do-
nald Trump’ın ismi geçmemiş olsa da 
Obama’nın yorumları halefinin eleş-
tirisi olarak görüldü. Obama, 
Trump’ın koronavirüs krizini yö-
netme biçimini “keşmekeş, mutlak 
kaotik bir facia” olarak tanımlamıştı.

Obama dünya  
liderlerini eleştirdi 

GÜRCİSTAN’DA George 
Montgomery, evine ait evin 
çatıda vızıltı sesinden şüp-

helenerek, evin tavanını kırmaya karar 
verdi. Montgomery, 2018’den beri 
şüphelendiği arılar hakkında o dö-
nemde endişeye gerek duymadığını 
düşündüğünü ancak bu yıl Şubat 
ayında bahçesinde gördüğü arı sürü-
sünün ardından tavanda inceleme-
lerde bulunduğuna karar verdiğini 
belirttti Montgomery, arıların evinden 
alınmasının ardından çıkan 60 kiloluk 
balın bir kısmını hatıra olarak  
sakladığını belirtti.

Gürcistan’da  
ilginç bir olay 

İRAN'DA yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) nedeniyle 51 
kişinin daha yaşamını yitir-

mesiyle can kaybı 6 bin 988'e, vaka sa-
yısı ise 120 bin 198'e yükseldi. 
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık 
Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 
son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke 
genelinde 51 kişinin daha hayatını 
kaybettiğini açıkladı.

İran’da 6 bin 988 
kişi öldü

ÇİN’İN İsrail Büyükelçisi Du Wei 
(57), evinde ölü olarak bulundu. 
İsrail medyası, incelemelerin 

devam ettiğini ve Wei’nin ölümünde şiddet 
belirtisi olmadığını, kalp krizi ihtimali üze-
rinde durulduğunu duyurdu. Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin İsrail Büyükelçisi Du Wei, 
Tel Aviv’in Herzliya bölgesindeki evinde ölü 
bulundu. Polisin evde incelemeleri sürdüğü 
ifade edilirken; ilk belirlemelere göre Du 
Wei’nin ölümünde şiddet belirtisi olmadığı, 
kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiş olabi-
leceği ihtimalinin üzerinde durulduğu akta-
rıldı. 57 yaşındaki Büyükelçi, daha önce 
Çin’in Ukrayna Büyükelçisiydi.

Esrarengiz  
ölüm!

İNGİLTERE'DE koronavirüs kı-
sıtlamalarına karşı olanlar ye-
niden sokaklara çıkarak eylem 

yaptı. Polis aralarında Eski İşçi Partisi 
lideri Jeremy Corbyn'in ağabeyi ve aynı 
zamanda İngiliz hava tahmincisi olan 
Piers Corbyn de aralarında olduğu bir 
kaç kişiyi gözaltına aldı. 
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
salgını ile mücadele kapsamında İngilte-
re'de kısıtlama karşıtları yeniden sokak-
larda eylem düzenledi. Başkent 
Londra'da yer alan ve Kraliyet parkları-
nın en büyüğü olan Hyde Park’ta bir 
grup hükümet tarafından alınan korona-
virüs önlemlerini protesto etti. Maske 
takmayan kişilerin olduğu gruptan bir-
kaç kişi gözaltına alındı. 

Ünlü bir isim de eylemde 

Düzenlenen gösteride eski İşçi Partisi li-

deri Jeremy Corbyn'in ağabeyi ve aynı 
zamanda İngiliz hava tahmincisi olan 
Piers Corbyn de yer aldı. Koronavirüs 
ve 5G’nin bağlantılı olduğunu iddia 
eden Corbyn megafondan önlemler 

hakkında, “Sizleri kontrol altında tuta-
bilmek ve beyinlerinizi yıkamak için ha-
zırladıkları bir yalan paketi” 
açıklamasında bulundu. Corbyn açıkla-
masının ardından gözaltına alındı.

DÜNYAYI etkisi altına alan korona-
virüs salgını Avrupa ülkelerine diz 
çöktürmeye devam ediyor. Emma-

nuel Macron liderliğindeki Fransa'da korona-
virüsle (Covid-19) mücadeledeki 
başarısızlığın siyasete de yansıdığı 
belirtildi. Cumhurbaşkanı Macron, 2017 yı-
lında iktidara geldiğinde parlamentoda 314 
milletvekili ile ezici çoğunluğu elde 
ederken, seçildiği günden bu yana bazı sebep-
ler nedeniyle 18 milletvekili, partiden ayrıldı. 

Partisinden 20 kişi ayrılıyor 

Fransız medyası flaş gelişme olarak duyur-
duğu haberinde Mayıs ortalarında Mac-
ron’un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü’nden 
yaklaşık 20 milletvekili ayrılacağı ve ‘Ekoloji, 

Demokrasi, Dayanışma’ adı altında parla-
mentoda 9’uncu grubunu kuracakları ileri  
sürüldü. 
Parlamentoda 9’uncu grubun kurulması du-
rumunda Emamnuel Macron’un bugüne 

kadar elinde tutuğu çoğunluğu kaybetmesi 
kaçınılmaz olacağa ifade edilirken, ayrılmala-
rın nedenin dünyayı etkisi altına alan korona-
virüs salgınında gösterilen yetersiz mücadele 
çalışmaları olduğu belirtiliyor.

Bulgaristan’ı sevindiren haber Türkiye’den geldi

INGILTERE ASI 
URETEBILECEK

İngiltere hükümeti, Oxford Üniversitesi’nde devam eden koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerinin 
başarılı olması halinde 6 ay içinde tüm İngiltere’ye yetecek kadar doz üretimi için harekete geçti

Macron kan kaybediyor

BULGARİSTAN Dışişleri Bakanı Ekaterina Za-
harieva, söz konusu karara ilişkin sosyal 
medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Zaharieva, “20 
Mayıs’tan itibaren Türkiye’nin, Türk hastane-
lerinde tedavi ihtiyacı duyan bütün Bulgaris-
tan vatandaşlarına iki refakatçi eşliğinde 14 
günlük karantinaya alınmadan serbest giri-
şine izin verdiğine dair resmi bilgi aldık. Va-

tandaşlarımızın Türkiye’de tedavi süreci ko-
laylaşacak ve her bir hastanın ayrı, ayrı dip-
lomatik yoldan izin almasına gerek 
kalmayacak. Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğ-
lu’na mükemmel iş birliğinden dolayı teşek-
kür ederim” ifadelerini kullandı. Bakan 
Zaharieva, Türkiye ile iş birliğin koronavirüs 
(Covid- 19) döneminde ‘takdire şayan’ gelişti-
ğini kaydetti ve Türkiye’deki hastanelere 

umut bağlayan Bulgar hastaların bu karardan 
memnun olduklarını vurguladı. 

PCR testleri yapılacak 

Türkiye, Bulgaristan’dan ortopedi, travmato-
loji, genel cerrahi, kalp cerrahi, onkoloji, on-
kolojide ışın tedavi, nörocerrahi, organ nakli 
ve ilik nakli alanlarında tedaviye ihtiyaç 
duyan hastaları kabul edecek. Türkiye’ye te-

daviye giren Bulgaristan vatandaşları, İstan-
bul ve Ankara Esenboğa Havaalanları ya da 
karadan Kapitan Andreevo- Kapıkule sınır ka-
pılarından giriş yapacak. Hastalara ve bera-
berinde getirebilecekleri iki refakatçiye 14 
günlük karantina uygulanmayacak, ancak gi-
rişte Covid-19 için PCR testleri yapılacak. 
PCR testlerinin ise ücrete tabi tutulacağı 
açıklandı. DHA 

Bulgaristan vatandaşı hastaların Türkiye’deki hastanelere gelip, karantinaya alınmadan tedavi görmesine izin verildi. Bu karar, Bulgaristan’da 
memnuniyetle karşılandı. Halihazırda yüzlerce Bulgaristan vatandaşı, özellikle onkoloji dalında Türkiye’deki hastaneleri tercih ediyor

Virüs önlemlerine karşı eylem yaptılar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti, koronavirüsle (Covid-19) mücadelede başarısızlığı ile yoğun eleşti-
rilere maruz kalırken, ülkede sağlık ve ekonomik krize bir de siyasi kriz eklendi. Fransız medyası flaş gelişme olarak  
duyurduğu haberinde Macron’un partisi olan Cumhuriyet Yürüyüşü’nden yaklaşık 20 milletvekili ayrılacağını duyurdu 

Aşı Üretim ve Yenilik Merkezi’nin 
(VMIC) planlandığından bir yıl 
önce 2021 yılının yaz aylarında 
açılması planlanıyor. 
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1. Çeşitli renklere sahip değerli bir taş. - Tüysüz, 
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bir şeyin yerine yenisini koymak. 3. Akaret. - Bir 
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gaye, maksat. 8. İstiklal Marşı. 9. Anası ölüp 
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(kuzu). - Kasap.
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Sultanbekov ilahi söyledi
"DOMBRA" şarkısı ile ünlenen 
Kazakistanlı sanatçı Arslanbek 
Sultanbekov, Yunus Emre'nin 

"Yalan Dünya" adlı eserini yorumladı. 
Türk dünyasının önde gelen sanatçıların-
dan aynı zamanda bestekar Sultanbekov, 
aynı başlıkla hazırladığı 12 parçalık al-
bümde yer alan parçayı, 200'den fazla diji-
tal mecrada müzikseverlerin beğenisine 
sundu. Türkiye ve Türk dünyasının önemli 

yorumcuları ve eserlerini uluslararası plat-
forma taşımayı amaçlayan Bozdağ Film 
Yapım bünyesindeki Bozdağ Müzik Evi 
etiketiyle çıkan albümün aranjörlüğünü ise 
İslam Satyrov üstlendi. Albümün öne 
çıkan parçası Yunus Emre'nin önemli eser-
lerinden biri olan "Yalan Dünya" adlı ila-
hiye, aynı zamanda Bozdağ Film 
prodüksiyonuyla klip çekildi. Yönetmen 
koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu klibin 

çekimleri, Mimar Sinan'ın son eseri olan 
Valide-i Atik Külliyesi'nde gerçekleştirildi. 
Dede Korkut Destanlarında yer alan ve 
şimdiki kemanların atası olarak gösterilen, 
telleri de orijinal at kılından imal edilen kıl 
kopuzunun kullanıldığı eserde, Sultanbe-
kov'a dombra, kıl kopuzda Yerzhan Arka-
bayev, neyde Eyüp Hamis, klasik gitarda 
Damir Yakubov, utda Selim Boyacı ve per-
kisyonda Mustafa İşleyen yer aldı.

HER çalışmasıyla dikkat-
leri üzerine çeken Bedük, 
geçtiğimiz akşam Zorlu 

PSM’nin %100 Music katkılarıyla 
gerçekleştirilen #PSM’yleKal Ins-
tagram canlı yayın serisinin konuğu 
olarak müzikseverlerle buluştu. Bu 
günlerde sahnelerin özlemini çeken 
Bedük, Zorlu PSM Instagram he-
sabı üzerinden yapılan yayında yak-
laşık 1 saat boyunca aralıksız bir 
performans sergilerken yayına katı-
lanlar tarafından da büyük beğeni 
topladı. On binlerce izleyicinin katıl-
dığı canlı yayını “Push The Button” 
performansıyla açan Bedük, yayın 
sırasında “Bi Dans Etsek”, “Koyver 
Kendini”, “We Dance” gibi unutul-
maz şarkılarını da seslendirdi. Yayın 
boyunca övgü dolu yorumlar alan 
başarılı sanatçı yeni albümünün de 
müjdesini verdi. 

Şarkılarını söyledi 

Yaptığı projelerle adından söz etti-
ren Bedük, merakla ve heyecanla 
beklenen yeni albümü "Intergalac-
tic"ten ilk şarkısı "Push The Button"ı 
8 Mayıs’ta müzikseverlerin beğeni-
sine sundu. Yeni albümü “Interga-
lactic”in de 12 Haziran’da 
yayımlanacağının haberini veren sa-
natçı, albümü şu sözlerle anlatıyor: 
“Albüm sanki 10 farklı sanatçının en 
iyi albümlerinden alınmış gibi, her 
parçanın tarzı, tavrı, söz dünyası ve 
bakış açısı birbirinden oldukça 
farklı. Bu dönem, yaratıcılığımın en 
yüksek noktasında hissediyorum 
kendimi ve bu yüzden müziğimi tek 
bir müzikal ve sanatsal dünyaya sı-
kıştırmak istemiyorum.Albümün 
tarzını soranlara “ Bedük Müziği “ 
diyorum. Her parça temelinde dans 
müziği, ama apayrı pencerelerden 
bakıyorlar. Albümden tam keyif 
almak için baştan sona dinlemenizi 
tavsiye ederim”. 

GAZİANTEP’TE gerçek-
leştirilmesi planlanan 
ancak dünyayı etkisi al-

tına alan salgın sebebiyle ertelenen 
dünyanın en geniş kapsamlı tematik 
film festivali ‘Uluslararası Göç Film 
Festivali’ için hazırlıklar tamam-
landı. Festival, T.C. Cumhurbaş-
kanlığı himayelerinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından düzenleniyor. 
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün organize ettiği fes-
tivale Kültür ve Turizm Bakanlığı da 
katkı sağlıyor. Festival, 14-21 Hazi-
ran tarihleri arasında zengin bir içe-
rik ve son teknolojik imkânlarla 
izleyicilerin karşısında olacak 

50’den fazla film  

Göç ve medeniyet temalı 50’den 
fazla filmin gösterileceği festival; 
yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, 
basın mensubu, sivil toplum kuru-
luşlarından katılımcılar ile akade-
misyenleri ağırlayacak. İnsanlığın 
ortak kaderi göç olgusunun mede-
niyete katkılarının da ele alınacağı 
festivalde film gösterimleri normal 
bir festivaldeki gibi, takvimi önce-
den açıklanacak şekilde gerçekleşe-
cek. Sinema sektörünün önde gelen 
uluslararası ve ulusal ustalarının yer 
alacağı jüri, en iyi film ve senaryo-
ları belirlemek için toplanacak. 
‘Uluslararası Göç Filmleri Festi-
vali’nde dünyanın dört bir tarafın-
dan ünlü isimler ile tecrübe 
paylaşımları gerçekleştirilecek. 

Festival filmlerine 
az kaldı

Türk dünyasının önde gelen sanatçılarından aynı zamanda bestekar Sultanbekov,  
Yunus Emre'nin önemli eserlerinden biri olan "Yalan Dünya" adlı ilahiyi yorumladı

“B abam ve Oğlum", "Kırık Kanatlar", 
"Çemberimde Gül Oya", "Bir Demet Ti-
yatro" gibi birçok film, dizi ve tiyatro 

oyununda rol alan oyuncu Özge Özberk, Türkiye 
Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı'nca (TÜRSAK) 
"İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında dü-
zenlenen Senaryo Sohbetleri'ne konuk oldu. Mo-
deratörlüğünü yönetmen Bora Talat Oyacı'nın 
yaptığı "Oyuncu Gözüyle Senaryo" başlıklı söyleşi 
TÜRSAK YouTube kanalında gerçekleştirildi. Öz-
berk, karantina sürecini iyi değerlendirdiğini be-
lirterek, "Okuma listemde olan kitaplarım vardı, 
onları okudum. Bol bol film izledim. Yazdım, çiz-
dim, her saniyesini kullanmaya çalıştım. Salgın 
bitsin ama süre bitmesin mi acaba diye düşünü-
yorum. Çok keyifli geçti ama sevdiklerimizi göre-
meme kısmı biraz zor geçiyor. Genel hatlarıyla 
keyifli bir süreçti." dedi. Lise yıllarında veteriner 
olmayı istediğini ancak üniversitede sosyal bilim-
ler okuduğunu ifade eden Özberk, oyunculuk de-
neyimlerinin lise yıllarından sonra birkaç dizide 

figüran olarak başladığını söyledi. Kemal Sunal'la 
"Şaban Askerde" dizisinde rol aldığını hatırlatan 
Özberk, "Kemal Sunal'ın yanında olmak, onunla 
beraber oynamak benim için çok değerliydi. Çok 
heyecanlıydım. Önce bir bölüm olarak planlan-
mıştı ama 3-4 bölüm devam ettim. Gerçek bir 
asker kışlasında çekiliyordu ve gerçekten setlerin 
zorluğunu orada öğrenmeye başladım." ifadelerini 
kullandı. 

Bir yerin parçası olman lazım 

Özberk, dönem filmlerinde ve dizilerinde oyna-
mayı çok sevdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Ben ve ağabeyim 'sevdiğin işi yap-
mazsan başarılı olamazsın' mottosuyla büyüdük. 
Babam da annem de hep bu cümleyi kurdular. 
İstanbul Üniversitesini kazandığımda kendimi 
çok oraya ait hissetmemiştim. Bir yerin parçası 
olman lazım ki bütünü oluşturabilesin. Tiyatroda 
ait olduğum parçayı buldum, sevdiğim işin göbe-
ğindeyken de onu bırakmadım. O inanç bizi ile-

riye götürür. Sinemada, tiyatroda ya da dizide 
her zaman hep içime işleyerek yaptım. Dolasıyla 
aşkla yapılan her işte başarı gelir. Dönem yapım-
ları benim için çok keyifli, çok şey öğreniyorum. 
Dönem yapımlarında çok rol aldım, her yaşın ro-
lünü oynamak gerektiğine inanıyorum. Umarım 
her yaşta, her yaşı oynama şansına erişirim." Se-
naryo yazmanın kolay olmadığına işaret eden 
Özberk, "Taslağını oluşturduğum bir hikayem var. 
Anneannemin yaşam hikayesi bu ve araştırmala-
rım iyi giderse ortaya güzel bir hikaye çıkacak. 
Anneannemin gençliğini oynamak isterim. Yaz-
maya giriştim ama çok iyi araştırma yapmak ve 
iyi bir kurgu gerekiyor. Çok güzel bir aşk hikayesi 
var. Hayata geçirmeyi çok istiyorum." şeklinde 
konuştu. Özge Özberk, oyunculuğu severek 
yapan kişi için rolün büyüğü ya da küçüğü ola-
mayacağına vurgu yaparak, oyunculukta, yönet-
menlikte iyi iletişim becerisine sahip ve 
dışarıdan gelen fikirlere açık olmanın büyük bir 
avantaj olduğunu dile getirdi.

Süreç hiç bitmese mi acaba!
Oyuncu Özge Özberk, "Okuma listemde olan kitaplarım vardı, onları okudum. 
Bol bol film izledim. Yazdım, çizdim, her saniyesini kullanmaya çalıştım. Salgın 

bitsin ama süre bitmesin mi acaba diye düşünüyorum" dedi

K ültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, bazı temaslarda bulunmak için 
geldiği turistik ilçede, Bodrum Kale-

si'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi, yet-
kililerden bilgi aldı. İnceleme sonrası 
gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, ka-
leyi Müzeler Haftası'nda açmayı planladıkla-
rını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
kısıtlamaları nedeniyle bazı aksamalar yaşan-
dığını dile getirdi. Ekiplerin bu süreçte gelip git-
mesinde ve malzeme tedarikinde birtakım 
sıkıntılar meydana geldiğin anlatan Ersoy, 

"Bodrum Kalesi'ni çok az bir gecikmeyle en geç 
haziran sonunda açacağız gibi gözüküyor. 
Böylece Bodrum'un sezonu da başlamış olur 
diye düşünüyorum. Paralelinde kaleyi de hiz-
mete alırız diye düşünüyoruz. Zaten sona ge-
lindi, şu an toparlanma kısmına geçildi. Hızlı 
bir şekilde sonuçlanır." diye konuştu. 

Çevre düzenlemesi yapıldı 

Ersoy, Bodrum Kalesi'nde ilk etapta hem çevre 
düzenlemesi hem de duvarların düzenlenmesi-
nin yapıldığını kaydetti. Dünyanın en önemli 

batıklarından birinin de Bodrum Kalesi'nde ol-
duğuna dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu: 
"Batığın olduğu bölgede çok ciddi bir çalışma 
yapılıyor. Cam müzesi kısmında bir yenilik var. 
Birinci etabı geçen sene açılmıştı. Şimdi ziya-
retçi uzun süre kalabilecek diyebilirim. Hendek 
civarında, top mazgallarının olduğu yerde yeni 
alanlar keşfedildi. Daha önce kullanılmayan 
atıl durumda olan yerlerde çevre düzenleme-
siyle hem Bodrum'a hakim hem kaleye hakim 
köşeler de yaratıldı. Ziyaretçiler, çok daha ke-
yifli bir Bodrum Kalesi ile karşılaşacak."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum 
Kalesi'ndeki ikinci etap restorasyon çalışmalarında 
sona yaklaşıldığını belirterek, kaleyi en geç haziran  
sonunda ziyarete açmayı planladıklarını söyledi

HAZIRAN SONU 
KALE ACILACAK

200'den fazla  
dijital mecrada 
müzikseverlerin 
beğenisine sundu

SÜMELA Manastırı'ndaki restorasyon 
çalışmalarına da değinen Ersoy, Kovid-
19 salgını ve yoğun kaya kütleleriyle uğ-
raşılmasının çalışmaları olumsuz yönde 
etkilediğini aktardı. Bölgede çok yoğun 
bir kış sezonu yaşandığını vurgulayan 
Ersoy, "Orada normal ekipler çalışamı-
yor, tırmanma ekipleri, dağcı ekipler çalı-
şabiliyor. Sümela Manastırı'nı haziran 
sonu gibi veya temmuzda mutlaka aç-
mayı hedefliyoruz. Birkaç sıkıntılı nokta 
kaldı ama bütün yoğunluğumuzu verdik 
mutlaka bu sezon açılıyor. 35-40 günlük 
bir gecikme olacak maalesef ama  
yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Sümela da açılacak 

Mehmet  
Nuri Ersoy

Özberk, “Ben ve ağabeyim  
'sevdiğin işi yapmazsan başarılı  
olamazsın' mottosuyla büyüdük.”

Bedük  
müzikseverlerle  

buluştu
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H ollanda'da yaşa-
yan yüz binlerce 
Türk'ten birisi 

Yusuf. Türk futbol sever-
ler onun bugüne kadar 
hep adını duydu ancak 
hayatına dair ayrıntıları 
ilk kez öğrenecekler. Gele-
ceğin yıldızı olma yolunda 
ilerleyen kariyerinin ilk 

adımlarını AZ Alkmaar altyapısında atan 
genç futbolcu, milli takım için de istekli. İşte 
muhabirimiz Burak Zihni'nin Yusuf Barası 
ile röportajı... 
 
- Öncelikle teklifimi kabul ettiğin 
için teşekkürlerimi sunuyorum. 
Türkiye'de yaşayan futbol se-
verler seni isim olarak biliyor-
lar ancak hayatın hakkında 
bilgileri yok. Kendini tanıtır 
mısın... Yusuf Barası ve ailesi 
kimdir? 
31 Mart 2003 Alkmaar doğum-
luyum. Bingöllü gurbetçi bir aile-
nin ikinci çocuğuyum. 
 
- Türkiye'ye gidip geliyor musun? 
Evet, her yaz ailecek Türkiye'ye gidiyoruz. 
Genelde tatil bölgelerine gidiyoruz ve aile 
bireylerini de ziyaret etmeye çalışıyorum. 
Futbol oynadığım için fazla tatil yapma im-
kanı da bulamıyorum. 
 
- Türk olmak Hollanda'da bir deza-
vantaj mı? Önce bunu sorayım. 
Birkaç kişi ile görüştüğümde 
Türk futbolcuların Hollandalı-
lara göre daha fazla gayret 
göstermesi ve çalışması gerek-
tiğini duydum. Faslılar ara-
sında da kendileri için böyle 
düşünenler var. 
Bence bir dezavantaj değil. 
Buna katılmıyorum. Her insan ve 
futbolcu kendi şansını kendi yara-
tır. Gözlemlediğim kadarıyla Türk fut-
bolcular hatayı veya şansı kendilerinde 
aramıyorlar ve hep suçlayacak bir yer bulu-
yorlar. Almanya'daki gurbetçiler daha başa-
rılı oluyor. Sebebi ise onların spor 
beklentilerine ayak uydurabilmeleri. 
 
- Futbola kaç yaşında başladın?  
İlk adımını atman için kim  
vesile oldu? 
6 yaşında başladım. Ailem spor 
yapabilmem için beni futbol 
okuluna yazdırdı. Bunda ma-
hallede top oynamamın da et-
kisi var. Sokaklardan geldim. 
 
- Hollanda gibi önemli bir  
futbol ekolünün eğitimini alıyor-
sun. AZ de değerli bir kulüp.  
Altyapıdan itibaren neler öğrendin?  
Hollanda'da kulüpler genç yaştaki futbol-
culara önem veriyor. 10 yaşındaki oyuncu 
bile A takımının oynama tarzına yönelik 
eğitim alıyor. Öğrendiğim birçok şey var 
ancak disiplin, gayret ve emek vermeyi en 
üste koyuyorlar. Zaten Hollanda futbolu 

taktitksel anlamda da dünya markası. 
 
- Santraforsun. Golle beslenen ve onunla 
kendisini daha özel hisseden insanlar ara-
sındasın. Sence seni gole götüren en önemli 
faktör hangisi? Hangi yönün daha baskın? 
Her pozisyon gibi santrafor oynamak da 
kolay değil ama gol atarak takımına katkı 
sağlamak benim için çok önemli bir faktör. 
Teknik ve süratli bir futbolcu olduğum için 
bu yönlerim gole daha kolay götürüyor 
beni. Takım oyununu da iyi oynayan biri-
yim. Ön tarafta birçok mevki ve varyas-

yonda oynayabiliyorum. 
 

- Alt yapısından yetişti-
ğin AZ Alkmaar'da  
A takıma doğru iler-
liyorsun. Bu sezon 
kendini nasıl de-
ğerlendiriyorsun? 
En üst seviye için 
ne durumdasın? 

Kendi değerlendir-
meni yapıyor musun? 

Ben, menejerlerim Ali 
Dursun ve Özhan Yanık ile 

kulübüm her zaman irtibat ha-
lindeyiz. Durumumu sürekli değerlendiriyo-
ruz.. Bu sezon kendimden iki yaş büyük 
takımda oynadim. U17 oyuncusu oldu-
ğuma rağmen U19 ile antrenman yapıyo-
rum ve maçlara çıkıyorum. Bazen AZ A 

takımına hazırlanmak için AZ 
U23 kadrosı ile antreman-

lar yapıyorum. İlk pro-
fesyonel maçıma da 

bu sezon çıktım ve 
10 dakika forma 
giydim. 
 
- Koronavirüs  
süreci seni ve takım 

arkadşalarını nasıl 
etkiledi? Neler yapı-

yorsunuz bu günlerde? 
Kendinizi fit tutmak da 

ayrı bir meziyet istiyor. Sosyal 
aktivitelerinizde herhangi bir değişiklik  
oldu mu? Günün nasıl geçiyor? 
Koronavirüs tüm dünyayı ve futbol ailesini 
etkilediği gibi hem kulübümüzü hem de 

diğer oyuncuları mağdur etti. 
8 hafta kulübe gidemedik 

ve bizlere verilen prog-
ramlara uyduk. Me-

najerlerim Ali 
Dursun ve Özhan 
Yanık'ın aracılı-
ğıyla özel antren-
manlara başladım. 
Daha önce  

Türkiye'de de futbol 
oynayan Hurşut 

Meriç bana özel 
 idmanlar yaptırdı.  

Devletin ortaya koyduğu koşul-
larda antrenmanlarım oldu. Sosyal haya-
tımda fazla değişiklik olmadı. Çünkü zaten 
okula gidiyorum. Okuldan antrenmanlara, 
antrenmanlardan da eve.  
Sosyal aktivite alanlarının yanısıra yemek 

yediği yerler kapalı olduğu için bazen  
buralara gidemiyorum. 
 
- Hobilerin ne? Farklı spor dalları ile ilgile-
niyor musun? Son dönemde internetten 
film/dizi izleme patlaması yaşanıyor. Senin 
bir tercihin hangisi? 
Hobim futbol. Boş zamanlarımda da futbol 
izleyerek zaman geçiriyorum. Beni geliştiren 
ve ileriye götüren bir olgu. Bu sebeple vaz-
geçmem imkansız. La Casa De Papel favo-
rim. Prison Break de izliyorum. 
 
- Takımda Tiago Cukur ve Emir Biberoğlu 
da var. Senin gibi o da Türk asıllı. Aranız 
nasıl? Diğer Türk futbolcularla tanışıklığın 
var mı? Birlikte vakit geçiriyor musunuz? 
Tiago ve Emir ile kulüpte görüşüyoruz 
ancak futbol dışında maalesef denk gelemi-
yoruz. Diğer takımlarda oynayan Türk ar-
kadaşlarım da var. Tanışıyoruz ancak 
onlarla da futbol dışında görüşme  
şansımız yok.  
 
- AZ Alkmaar bu sezon müthiş bir sezon 
geçirdi ve ikinci sırada yer aldı. Eğer lig 
devam etseydi belki de Ajax gibi bir dünya 
markasını da geride bırakacaktı. Takımda 
yer alma konusunda tereddütlerin oldu mu? 
Önemli isimler var çünkü. Stengs, Boadu, 
Wit, Idrissi. 
Şahsım oalrak hiçbir tereddütüm yok. Ken-
dime inancım tam. Beni hazırlayan insanlar 
bu forma ile başarılı olmam için çalıştılar ve 
benim tek yapmam gereken sahaya çıkıp gol 
atmak. A takıma da yükselerek hem burada 
kalıcı olmak hem formayı almak hem de her 
günden daha fazla üstüne koyarak ilerlemek 
istiyorum. 
 
- Takımın hocası Arne Slot seninle ilgileni-
yor mu? Görüşme yapıyor musunuz? Sana 
A takım ile ilgili düşüncelerini aktardı mı? 
Arne Slot ile kulüpte zaman zaman karşıla-
şıyoruz. Aynı zamanda idmanlarımızı da 
seyrediyor ve sık sık bizden beklentilerini 
anlatıyor. AZ'deki kariyer planlamamı me-
najerlerim aracılığıyla kulüp ile görüştüm. 
Kulübümün benden beklentilerini biliyo-
rum. Ve bunun için de elimden geleni yapa-
rak sıkı çalışıyorum. 
 
- İşin içinde Türkiye Milli Takımı da olunca 
futbol severler senin tercihini merak ediyor. 
Şimdilik Hollanda'da oynuyorsun. Hatta 
Türkiye'ye karşı da forma giydin. Bugüne 
kadar teklif gelmedi mi yoksa kariyerini 
Hollanda için mi şekillendirdin? Eğer Tür-
kiye'den A Milli Takım adına bir çağrı 
olursa kabul eder misin? 
Hollanda beni çok küçük yaşta davet etti.  
O zaman da tercihimi pek de değerlendire-
ceğim bir durumum yoktu. Şu an için kari-
yerimde Hollanda milli takımı için 
oynamanın faydalarını görüyorum ve  
yetiştiğim ülkenin milli takımında  
oynadığım için de gurur duyuyorum.  
İleride A Milli Takım'dan teklif gelirse her 
Türk genci gibi gururlanırım ve o zaman 
durumumu değerlendirim tercihimi yapa-
rım.  Benim için hedefler ve oyuncu üzerin-
den oluşturulan bakış açısı önemli. 

- Türkiye Süper Ligi ilgini çekiyor mu? 
Takip ediyor musun?  
Tuttuğun bir takım var mı? 
Ligi takip ediyorum elbette. İlgimi de çeki-
yor. Futbolun ateşli oynandığu bir lig. Maç-
lardaki heyecan özellikle derbilerde tavan 
yapıyor ve izlenirliliği de artırıyor. Tuttuğum 
bir takım yok.  Türk takımlarının hepsini 
destekliyorum ve ülkemizi en iyi şekilde Av-
rupa'da temsil etmelerini diliyorum. 
 
- Futbol kariyerindeki hedeflerin arasına 
Türkiye'yi koyuyor musun yoksa farklı  
liglerde forma giymeyi mi istersin? 
Tabiki Türk taraftarların önünde oynamak 
isterim. Ancak kariyerim için şu an ve ilerde 
tercihlerimi kullanmam gerekiyorsa o an o 
tercihi kullanırım. Ve bir gün o tercihlerim 
arasında Türkiye de olabilir. Ancak şu anda 
hedefim AZ Alkmaar'da A takıma yüksel-
mek ve katkı sağlamak. 

- Türkiye'de yerli oyuncu kontenjanı çok 
önemli ve birçok takım Avrupa'daki  
Türkleri buraya getirmek istiyor.  
Herhangi bir teklif aldın mı? 
Türkiye'de yerli oyuncular için bu türk bir 
imkan verilmesi çok iyi. Bunu tüm kulüple-
rin iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Cengiz Ünder, Merih Demiral, 
Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı gibi birçok 
futbolcunun yetişebileceğinden eminim. El-
bette Türk futbolcularının gelişimi için gere-
ken yapılır, sabır gösterilip süre verilirse. 
Gelen teklifler var ancak menajerlerim ilgi-
leniyor. Kariyerim için önemli adımları ai-
lemle görüşüyorlar. 
 
- Örnek aldığın bir oyuncu var mı?  
İdolün kim? 
Örnek aldığım oyuncu Cristiano Ronaldo. 
Azmi ve çalışmasıyla geldiği nokta ortada. 
Ama idolüm Messi.

SÖYLEŞİ
Burak ZİHNİ

Bingöllü bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da başladığı futbol  
hayatında büyük hedeflere sahip Yusuf Barası. Bu sezona damga  

vuran performanslardan birine imza atan ve Ajax ile şampiyonluk  
mücadelesi veren AZ Alkmaar'ın altyapısında oynuyor. Şimdiden  

Avrupa'nın birçok kulübü tarafından takip edilen ve milli takım için de 
adı zikredilen genç futbolcu ilk röportajını Damga'ya verdi
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ÖRNEK ALDIĞIM 
FUTBOLCU;  
CRISTIANO  
RONALDO

FUTBOLA  
6 YAŞINDA  

BAŞLADIM VE 
BUNUN İÇİN İYİ Kİ 

DİYORUM

FUTBOL BENİM  
HOBİM BUNDAN  

VAZGEÇMEM 
 İMKANSIZ
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KORONAVİRÜS salgını ne-
deniyle seyircisiz olarak oy-
nanan Almanya 

Bundesliga 26'ncı hafta maçında Bo-
russia Dortmund, Schalke 04'ü 4-0 
mağlup ederken, teknik direktör Lu-
cien Favre ve yıldız oyuncu Julian 
Brandt açıklamalarda bulundu. Bo-
russia Dortmund Teknik Direktörü 
Lucien Favre, Ruhr derbisinde 4-0'lık 
skorun çok iyi olduğunu dilE getire-
rek, "Çok özel bir galibiyetti. Gol atı-
yorsunuz, pas veriyorsunuz, topu 
kaybediyorsunuz ama bunlara rağ-
men hiçbir tepki alamıyorsunuz. Boş 
stadyumda maç yapmak çok garip bir 
duygu. Taraftarlarımızı çok özledim. 
Böyle değişik bir maçı değerlendir-
mek gerçekten zor" dedi. 

Sahada eğlenmeye çalışırız 

2 asist yaparak takımının galibiye-
tinde önemli bir rol oynayan Borussia 
Dortmund'un yıldız futbolcusu Julian 
Brandt ise şu ifadeleri kullandı: "Açık-
çası normal koşullarda oynamayı ter-
cih ederdik ama sonuçta futbol, 
futboldur, biz de sahada eğlenmeye 
çalışırız. Bizim Schalke'ye göre küçük 
bir avantajımız vardı, Şampiyonlar 
Ligi'nde Paris Saint-Germain deplas-
manında seyircisiz olarak oynamıştık. 
Sessiz ortamda maç yapmanın nasıl 
olduğunu öğrenmiştik."

Alman derbisinin 
ardından 

SEZON başında Süper 
Lig'deki Aytemiz Alanyas-
por'dan TFF 1. Lig temsil-

cisi Akhisarspor'a transfer olup 
yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle yal-
nız 7 maçta forma giyebilen Taha Yal-
çıner, koronavirüs salgınıyla verilen 
arayı fırsat olarak görüyor. TFF 1. 
Lig'de geçmişte Play-Off tecrübeleri 
yaşayıp Alanya'da Süper Lig'de 3 
sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen 
33 yaşındaki ön libero, bu yıl büyük 
umutlarla Akhisarspor'un yolunu 
tuttu. İlk 11'in bankoları arasındayken 
sezon başında 22 Eylül'de Hatays-
por'la oynanan maçta bileğinden sa-
katlanan futbolcu 1.5 ay sonra 
sahalara dönebildi.  
Bilek sakatlığından sonra tekrar 
11'deki yerine kavuşup 1 Aralık'ta 
Ümraniyespor'la deplasmanda oyna-
nan karşılaşmada da kasık tendonu 
yırtılan Taha iyileşmesine rağmen bir 
daha forma yüzü göremedi. Ligde 
oynanan 28 haftada 6'sı ilk 11'de 7 
maçta süre alan Taha, 5 aydan uzun 
süredir yeşil sahalardan uzak kaldı. 
Taha, koronavirüs salgınıyla 19 
Mart'ta durup 19 Haziran'da yeniden 
başlaması öngörülen sezona çok  
iddialı hazırlanıyor.

Taha iddialı  
hazırlanıyor

KOCAELİ'NİN Darıca ilçe-
sinde, TFF 3'üncü Lig ta-
kımlarından Darıca 

Gençlerbirliği’nde futbolcuların, tek-
nik heyetin ve kulüp çalışanları-
nın COVID-19 testleri yapılırken, bir 
futbolcunun sonucu pozitif çıktı. Fut-
bolcu hastanede yapılan kontrolün ar-
dından izolasyona alındı.  TFF 
3'üncü Lig 3'üncü Grup takımların-
dan Darıca Gençlerbirliği’nde futbol-
culara, teknik heyete ve kulüp 
çalışanlarına 12 Mayıs günü COVID-
19 PCR testi yapıldı. Testler sonuçla-
nırken, bir futbolcunun testi pozitif 
çıktı. Hastanede yeniden testi yapılan 
futbolcu daha sonra Kredi Yurtlar 
Kurumu’na ait yurtta izolasyona 
alındı.

Gençlerbirliği  
alarm verdi 

REKORTMEN yüzücü Emre Sakçı, 
Okyanus Kolejleri'nin 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 

Bayramı kapsamında Instagram üzerinden 
gerçekleştirdiği Gençlik Söyleşileri'ne konuk 
oldu. Bir öğrencinin "Kendinizi nasıl tanım-
larsınız" sorusuna Sakçı, "Hayatının tamamı 
yüzme olan, yüzmeyle yatıp, yüzmeyle kal-
kan ve bu doğrultuda bayrağı uğruna yarı-
şan birisi" yanıtını verdi. Kendisini, 
Türkiye'ye getirdiği başarıların motive etti-
ğini söyleyen Sakçı, "Bu değerlere bir başarı 
getirmek, bir gurur yaşatabilmek en büyük 
motivasyonum" diye konuştu. 

Ben kendi kararımı verdim 

Türkiye'de gençlerin eğitim ve spor arasında 

bir tercih yapmak zorunda olduğunu dile 
getiren Sakçı, "Ülkemizin içinde bulunduğu 
sistemden dolayı bir seçim yapmak zorunda 
kalıyorsunuz. Ben yüzmeden yana seçtim 
ama eğitimimi hiç aksatmamaya çalıştım. 
Okuldaki beklentilerimi doğru ayarladığım 
için yüzmede de beklentilerimi ayarlayabil-
dim" ifadelerini kullandı. 

Direksiyonda siz olun 

"Gençlere nasıl tavsiyelerde bulunursun" so-
rusuna yanıt veren Emre Sakçı, şöyle ko-
nuştu: "Kendi isteklerinizi dinleyin, kendi 
isteğiniz doğrultusunda hareketler ve adım-
lar atın. Çekinceleriniz ve korkularınız ola-
caktır. Ben de yeni yeni hayatı öğreniyorum. 
Kendi kararlarınızı kendiniz alın, hayatınızın 

iplerini elinize alın. Bu hayatı siz yaşayacak-
sınız. Ebeveynleriniz size sadece tavsiye ve-
rebilir. Kendinize güvenin ve hiçbir şeyden 
korkmayın. Direksiyonda kendiniz olun." 
Sakçı ayrıca, Avrupa ikincisi olduğu yarışı 
unutamadığını, o yarışın kendisi için farklı 
bir anlamı olduğunu söyledi. Okyanus Ko-
lejleri'nin Instagram canlı yayınında öğrenci 
Alp Eren Bakkurt'un sorularını yanıtlayan 
Emre Sakçı, Alp'in verdiği kelimelerin kendi-
sindeki karşılıklarını belirtti: 
Yemek: İhtiyaç 
Yüzme: Hayatım 
Hırs: Dozunda 
Sağlık: Her şeyin başı 
Aile: Her şey 
Başarı: Kaçınılmaz 

Emre Sakçı: Yüzme 

Hedefleri neler? 

Son olarak sıradaki hedeflerinden bahseden 
Sakçı, "Kısa vadede bir an önce yüzmeye dö-
nebilmek. Orta vadede olimpiyatlara katılıp ül-
kemi en iyi şekilde temsil etmek ve uzun vadede 
ise Belli bir başarı çizgisi yakalamak. Zirveye 
çıkmak işin kolay tarafı. Zor olan zirveye çıkıp 
orada kalabilmek" diyerek sözlerini noktaladı.

RISK BITTIKTEN SONRA 
FUTBOL OYNANMALI

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Risk tamamen bittikten sonra futbol  
oynanması gerekiyor. Önemli olan insan sağlığı. En iyisi risk olmadan ligleri başlatmak gerekiyor. 
Birkaç vaka varken, maçları iptal ettik. Şimdi vakalar varken maçları oynatmaya çalışıyoruz" dedi

Y eni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle liglere verilen 
arada Demir Grup Sivassporlu 

futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde 
kulüp tesislerinde gruplar halinde çalış-
maya devam ediyor. Test sonuçları nega-
tif çıkan kulüpte teknik direktör Rıza 
Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Ça-
lımbay, Süper Lig karşılaşmalarının 12 
Haziran'da başlayacak olmasının erken 
alınmış bir karar olduğunu belirterek, 
"60 güne yakın izin verildi. Kimse iste-
diği antrenmanları yapamadı. Bu boşluk 
lige verilen aranın neredeyse iki katı. Bu 
yüzden sporcuların hazırlanması çok 
zor. Vakalar ve risk devam ederken ligle-
rin başlatılması bence çok büyük yanlış. 
Risk yoksa zaten biz oynamak istiyoruz 
ama risk varsa da oynamak 
istemiyoruz, en küçük riske girmek iste-
miyoruz. 'Evden çıkmayın, mesafeyi ko-
ruyun, maske takın' deyip sonradan 
arkadaşları alıp oynatmamız biraz tezat 
oluyor. Risk tamamen bittikten sonra 
futbol oynanması gerekiyor. Önemli 
olan insan sağlığı. Dikkat etmemiz gere-
ken bir sürü şey var. Futbolda temassız 
oynama gibi bir şansın yok. Antrenman-
larda bile ister istemez temas oluyor. En 

iyisi risk olmadan ligleri başlatmak gere-
kiyor. Risk ve vaka varsa bence oynan-
maması gerekiyor. Birkaç vaka varken, 
maçları iptal ettik. Şimdi vakalar varken 
maçları oynatmaya çalışıyoruz. Sağlık 
Bakanımız Fahrettin Koca olsun, Bilim 
Kurulumuz olsun, mükemmel çalışıyor-
lar. Güzel bir gidişat var. Futbolu bu 
riske katmak çok doğru değil" dedi. 

Bize kimse sormadı 

Sporcuların pandemi sürecinden tedir-
gin olduğunu kaydeden Çalımbay, 
"Sporcuların yüzde 90'ı tedirgin, bu or-
tamda oynamak istemiyor. Bizde hiç an-
trenmana çıkmayan arkadaşımız var. 
Ona da saygı duyuyoruz. İyi bir ortam 
yok şu an. Herkes bezgin, gergin ve dü-
şünceli. Risk ortadan kalkınca futbolun 
o zaman başlaması lazım. 12 Hazi-
ran'da liglerin başlatılmasına karar veri-
lirken hiçbir teknik adamdan fikir 
alınmadı. Futbolun içinde olan, futbolu 
oynatan, arkadaşları motive etmeye çalı-
şan bizleriz ama bizlerle maalesef bir gö-
rüşme olmadı. Milli Takım Teknik 
Direktörü Şenol Güneş'i ve Türkiye Fut-
bol Federasyonu Başkanı Nihat Özde-
mir'i aradım. 'Bizleri bir araya getirin, 

görüşelim ve güzel bir fikir bulalım' 
dedim ama maalesef bunların hiç biri ol-
madı. Bana göre Türkiye Futbol Antre-
nörleri Derneği ve Türkiye Profesyonel 
Futbolcular Derneği de yeteri kadar ağır-
lığını koyamadı. Oyuncuların taleplerini 
gündeme getiremediler. Doğru düzgün 
bir organize olunamadı" diye konuştu.  

Eylül ayında başlayabilir  

Hafta içinde birçok futbol kulübünde 
Kovid-19 vakasına rastlanıldığının hatır-
latılması üzerine Çalımbay, "Ligler başla-
yınca bu kadar pozitif vakanın çıkması 
durumunda liglerin oynatılması imkan-
sız. Beşiktaş, Erzurumspor gibi takımlar 
14 gün karantinada. Bazı arkadaşlarımız 
da böyle. Oyuncular darmadağın oldu. 
Nasıl lige hazırlanacaksınız ki? Bana 
göre belli bir süre kafa olarak dinlenme-
leri gerekiyor. Benim kendi düşüncem lig-
ler eylül ayında başlayabilirdi. Ligden 
önce 8 maç oynanabilirdi. Yüzde yüz 
çözüm bulunabilirdi. Sıkıştırıp oynatmak 
bence doğru değil. Akıllı bir şekilde karar 
vermemiz gerekiyor. Ligde en avantajlı 
takımlardan birisiyiz. Biz de lig oynansın 
istiyoruz ama riskin az olduğu dönemde 
maçlar başlasın" ifadelerini kullandı.   

Yüzücü adaylarına önemli tavsiyeler

BAŞKAN Kartal, koronavirüs sürecinde takı-
mın hazırlık dönemini ve ligin durumu de-
ğerlendirdi. Liglerin oynanmasının mümkün 
olmadığına dikkat çeken Kartal, liglerin 
ileri bir tarihe ertelenmesi veya sonlandır-
ması gerektiğini belirtti. Çaykur Rizespor 
olarak çok iyi motive olduklarını ifade eden 
Kartal, “Sporcularımıza koronavirüs testi 
yaptırdık ve hiç pozitif çıkmadı. Yine de 
tedbirlerimizi almış durumdayız. Evde kalan 
sporcularımız ve tesiste kalan sporcularımız 
kontrol altında, bu nedenle biz de bir prob-
lem çıkmaz. Voleybolda ve basketbolda bu 
kadar insan fazlalığı da yok. Ancak onlar da 
bu kararı aldılar, bu da bir korkunun oldu-
ğunu gösteriyor. Futbolun neden devam et-
mesini istiyorlar? Çünkü futbolun içinde 
dönen bir para var. Bu durum bana göre pa-
raya dayanıyor ve mal candan daha öne ge-
çiyor. Ekonomik problemler olmazsa bizim 
ligde tescil edilebilirdi. İnşallah büyük sı-
kıntılar olmaz” diye konuştu. 

Her tarafı sıkıntılı bir lig olacak 

Hiçbir eksik olmadan antrenmanlara başla-
dıklarını belirten Kartal, “Bu antrenman-
larda; ‘sosyal mesafeyi koru, öyle yapma, 
böyle yapma’ gibi şeyler biraz gülünç. Bun-
lar futbolda gülünç olan şeyler. Sosyal me-
safe işini ortadan kaldırmak kaydıyla bu işi 
yapmak lazım, artık ne olacaksa bahtımıza 
demek istiyorum. Çünkü futbolda temas 
çoktur ve insanlar birbirine yaklaşır. Ama 
sen sosyal mesafeyi, ‘futbolda antrenman 
yaparken koru’ dersen onun adı antrenman 
olmaz. Hocamız da gereğini yapıyor. İlk ma-
çımız daha önce koronavirüs vakaları görü-
len Galatasaray ile olacak. Maçtan sonra 
yine test yapmak lazım. 14 günlük bir ka-
rantina söz konusu. Her tarafı sıkıntılı bir 
lig olacak. Sporcular için bu işin buluş-
mama riski yok ama federasyon; ‘bu virüs, 
herkese bulaşacak nasıl olsa bulaşsın git-
sin’ diyorsa böyle bir mantık çerçevesinde 

futbol oynatılabilir. Ama ‘bulaşma riskini 
önleyelim, yayılmasını engelleyelim’ düşün-
cesi varsa ona göre yol belirlenmelidir. Ya 
bu ligi ileri bir tarihi kaydırmak lazım ya da 
bir şekilde bunu sonlandırmak lazım” şek-
linde konuştu. 

Sonuçlar adil olmaz 

Ligin adil bir şekilde tamamlanmayacağını 
düşündüğünü belirten Kartal, “Müsabaka-
lar başladıktan sonra takımlara test yapıl-
dığında bu vakalar daha da yukarıya 
çıkacak. Bunun olmaması gerekiyor. Ülke 
böyle sıkıntılı bir sürecin içindeyken bu tarz 
konuları konuşmamız bana ters geliyor. 
Ancak Rizespor’da hiçbir problem yok, ha-
zırlıklıyız ve antrenmanlara devam ediyoruz. 

Ama bu lig bittiği zaman da sonuçların çok 
adil olacağını zannetmiyorum. Avrupa'daki 
liglerdeki takımlar önlemlerini aldıysa ve 
takımlarını izole ettiyse problem yok. Ama 
bu durum problem çıkmayacak anlamına 
gelmez, tüm takımların korunması lazım. FI-
FA'nın alacağı bir kararla bu işin tamamen 
sonuçlandırılması gerekiyor. Bu problem 
dünyayı ilgilendiriyor ve o nedenle dikkat 
etmek lazım. Ayrıca ödeme konusunda ya-
yıncı kuruluş ile sıkıntı çıkacağını düşünü-
yorum. Yayıncı kuruluş 8 maç için belki bir 
sıkıntı yaratabilir. Lig başlar ve kalan maç-
lar o arada oynatılabilir veya liglerin başla-
dığı tarihte bu kalan 8 maç oynatılır, ondan 
sonra lig devam eder. Böyle bir çözüme gi-
dilebilir” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, “Futbol antrenmanlarında; ‘sosyal mesafeyi koru, öyle yapma, böyle 
yapma’ gibi şeyler gülünç oluyor. Çünkü futbolda temas çoktur ve insanlar birbirine yaklaşır. Artık ne olacaksa bahtı-
mıza demek istiyorum. Her tarafı sıkıntılı bir lig olacak, sporcular için bu işin buluşmama riski yok” dedi

Mesafeni koru demek gülünç

Kartal, “Müsabaka-
lar başladıktan 
sonra takımlara test 
yapıldığında bu  
vakalar daha da 
yukarıya çıkacak. 
Bunun olmaması 
gerekiyor. Ülke 
böyle sıkıntılı bir  
sürecin içindeyken 
bu tarz konuları  
konuşmamız bana 
ters geliyor” dedi.

Milli rekortmen yüzücü Emre Sakçı, yüzücü adayı gençlere mesaj gönderdi, “Direksiyonda kendiniz olun” dedi



“Ç eşmi Siyahım", "Oy 
Bizim Eller", "Mevlam 
Gül Diyerek", "Dom 

Dom Kurşunu" ve "Mamudo" gibi 
türküleriyle tanınan Aşık Mahzuni 
Şerif, ölümünün 18'inci yılında anılı-
yor. Asıl adı Şerif Cırık olan Mahzuni 
Şerif, 17 Kasım 1939'da Kahraman-
maraş'ın Afşin ilçesinin bugünkü 
adıyla Tarlacık olarak bilinen Berçe-
nek köyünde, Döndü ve Zeynel Cırık 
çiftinin oğulları olarak dünyaya geldi. 
Afşin'in Alembey köyündeki Lütfi 
Mehmet Efendi Medresesi'nde eği-
tim hayatına başlayan halk ozanı, 
köylerine ilkokulun yapılmasıyla 
medrese eğitimini bıraktı ve buradan 
mezun oldu. Aşık Mahzuni, 1959'da 

Mersin 3. Astsubay Hazırlama Oku-
lu'ndan ve 1960'ta ise Ankara Ordu 
Donatım Teknik Okulu'ndan mezun 
oldu. Daha sonra Kuleli Askeri Lise-
si'ne kaydolan ozan, maddi zorluk-
lardan ötürü eğitimini yarıda bıraktı. 

Aşık Veysel'den alkış aldı 

Aşık Mahzuni, 1972'de aşık geleneği-
nin en büyük temsilcilerinden 
Aşık Veysel Şatıroğlu'nu Si-
vas'ın Sivrialan köyünde 
ziyaret ettiğinde Aşık 
Veysel tarafından ayakta 
karşılandı. 12 Mart 
Muhtırası sonrasında 8 
yıl boyunca sahneye çık-
ması ve yurt dışına gitmesi 

yasaklanan Aşık Mahzuni, sanattan 
ve türkülerden uzak kalmamak için 
bu süre zarfında küçük bir dükkanda 
plak satmaya başladı ve bu yılları ver-
diği bir röportajda şöyle anlattı: 
"Türkü söyleyememek beni çok üzü-
yordu. Canlı bir balığı tutun ve 
kumun üzerine atın o balık o denize 
nasıl bakıyorsa ben de türkülere öyle 
bakıyordum." 

Hapse mahkum edildi 

Duygu ve düşüncelerini sazının yanı 
sıra "Milliyet", "Meydan", "Anado-
lu'nun Sesi" gazeteleriyle "Pir Sultan", 
"Hacı Bektaş", "Kızıldeli", "Ozanca" 
gibi dergilerdeki yazılarıyla dile geti-
ren Aşık Mahzuni, bazı yazıları ve 
türküleri sebebiyle birkaç defa hapse 
mahkum edildi, iki defa idamla yargı-
landı. Aşık Mahzuni Şerif, 1989-
1991'de Halk Ozanları Federasyonu 
tarafından dünyanın en büyük 3 
ozanı arasında gösterildi. Halk şiirine 
gönülden bağlanan Mahzuni Şerif, 
yaşamı boyunca 453 plak, 58 kaset 
çıkardı. Ayrıca TRT tarafından hak-
kında çekilmiş 2 belgesel olan ozan, 
2001 yılı başlarında Almanya'nın 
Köln şehrinde kalp ve solunum yet-
mezliği nedeniyle yoğun bakıma 
alındı. Halk ozanı, aynı yılın mayıs 
ayında hastaneden taburcu edilse de 

bir yıl sonra 17 Mayıs 
2002'de, 62 yaşındayken 

hayata veda etti. Aşık 
Mahzuni, vasiyeti üze-
rine Nevşehir'in Hacı-
bektaş ilçesindeki Hacı 
Bektaş Veli Külliyesi'nin 

yakınında Çilehane adı 
verilen yere defnedildi.
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0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe 
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Email Adresi 
info@stopgrup.com 

Sabit Telefon 
0 212 868 08 90 

Faks Numarası 
0 212 868 08 87 

GSM 
0 545 868 08 90

ADRES:  
Güzelce Mah. İskenderun 

Cad. No:6 E-5 Üzeri 
Büyükçekmece / İSTANBUL 

EXPORT OFİS:  
Adnan Kahveci Mahallesi, 

Yavuz Sultan Selim Blv,  
Perlavista Rezidans A Blok  

Kat: 10 Daire: 95  
Beylikdüzü / İSTANBUL 
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SPOT ÇİT GÜVENLİ 

BİR YAŞAM SUNAR

stopgrup@stopgrup stopgrup
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ANKARA Yenimahalle Belediye-
si'nin Instagram hesabı üzerinden 
yayınlanan  canlı mini konserler 
kapsamında şimdiye kadar 11 isim 
konser verdi. Canlı yayınlarda Zülfi 
Livaneli, Sevcan Orhan, Koray 
Avcı, Onur Akın, Bülent Serttaş ve 
Sabahat Akkiraz gibi isimlerin yanı 
sıra Erdal Erzincan, Selçuk Balcı, 

Hüseyin Turan, Özlem Özdil ve 
Ender Balkır da Yenimahallelilere 
keyifli saatler yaşattı. Konserlerle 
170 bin kişiye ulaşıldığını söyleyen 
Yenimahalle Belediye Başkanı 
Fethi Yaşar “Süreç bitene kadar 
konserler, söyleşiler, spor etkinlik-
leri ile ilçe sakinlerimizin yanında 
olmaya devam edeceğiz” dedi.18 MAYIS 2020 PAZARTESİ                                                    www.gazetedamga.com.tr 

Ardında 453 plak, 58 kaset bırakan ve şiirlerini 
"Dolunaya Tül Düştü" kitabında toplayan Aşık 

Mahzuni Şerif'in vefatının üzerinden 18 yıl geçti

Evde kal konserleri devam ediyor 

ASRIN PIR SULTAN’I 
MAHZUNI SERIF

18 YILDIR 

ANILIYOR


