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ACIBADEM Altunizade Hastanesi’nden 
Klinik Psikolog Betül Küçükardalı  “Anne-
babanın işe gitmeyip evde kaldığı, çocuk-

ların okula, parka gidemediği, rutinlerin kökten 
değiştiği bu zamanlarda çocuklar uzun süre bo-
yunca açıklamasız, desteksiz kalırlarsa kaygı bozuk-
lukları, depresyon, davranış problemleri yaşayabilir. 
Buna karşın çocuklar doğaları gereği yaratıcı ve da-
yanıklıdır. Onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlar-
sak, bu zor süreçten kalıcı hasar almadan, üstelik 
kalıcı olarak güçlenerek çıkma fırsatı bulabilirler” 
diyor. Klinik Psikolog Betül Küçükardalı ‘yeni nor-
mal’de anne babalara; çocuklarına ‘sağlıklı’ yaklaşım 
konusunda çok önemli püf noktasını anlattı… 

Maskeyi öğretin 

Unutulmamalıdır ki herkesin düzeni değişti ve her-
kes ‘yeni normal’e alışma sürecinde. Ebeveynler ya 
da bakım verenler çevrelerindeki bu değişiklere 
adapte olabildiklerini hissediyor ve kendilerini fiziksel 
ve ruhsal olarak güvende, sağlıklı hissediyorlarsa ço-
cuklarına destek olma sürecini daha sağlıklı ve sür-
dürülebilir bir şekilde yönetebilir, çocukların yaşına 
göre bu süreci nasıl idare edeceğini belirleyebilirler. 
Ancak ebeveyn ya da bakım verenler bu süreçte ken-
dileri zorlanıyorsa, kaygı, panik, korku, uyku/iştah 
problemleri, yoğun duygulanımlar yaşıyorsa, kendi-
lerini güvende ve sağlıklı hissetmiyorlarsa, öncelikle 
kendileri için sosyal ve profesyonel destek almaları 
çok önemli. Çünkü kendileri yeterince iyi olamadan, 
başka birine ya da çocuklarına iyi gelmeleri çok zor-
dur ve sürdürülebilir değildir. 

Daha fazla sabırlı ve şefkatli davranın 

Doğal ev yaşantınızı bozmayacak şekilde çocuğu-
nuzu gözlemleyin. Rutinler değiştiğinde çocukların 
uyku düzenleri, yemek/tuvalet alışkanlıkları, 
korku/kaygı düzeyleri, hareketlilikleri, ebeveynden 
beklentileri, duygu/davranışları değişiklik gösterebilir. 
Bunlar çocuğun daha fazla desteğe ihtiyaç duydu-
ğunun belirtisi olabilir. Bir süre odağınızı bu konuya 
verip doğal ebeveynlik becerilerinizi kullanın, sınırla-
rınız dahilinde daha fazla sabırlı ve şefkatli olmaya 
çalışın. Bir yandan da almakta olduğunuz maske 
takmak, hijyene özen göstermek ve sosyal mesafeyi 
korumak gibi önlemleri resimler çizerek, birlikte skeç-
ler oynayarak, merak ettiklerini sormalarına izin 
vererek anlatın.

Çocukları  
normale hazırlayın

 
 

C OVID-19 pandemisi sürecinde 
kimi zaman can sıkıntısı, kimi 
zaman stres ve kaygı nedeniyle 

kendimizi çoğu zaman mutfakta yemek 
yaparken bulduk. Hazırladığımız birbirin-
den lezzetli yemekler ve tatlılar bize bu 
süreçte keyif vermiş olsalar da, zamanla 
tartının ibresindeki yükseliş kaçınılmaz 
oldu. Şimdi yaz geldi ve hemen hepimizi 
aldığımız bu kiloları bir an önce verme te-
laşı sardı. Şok diyetlerin bağışıklık siste-
mini zayıflatmak başta olmak üzere pek 
çok sağlık problemine yol açtığını ve ver-
diğimiz kiloları yine kısa sürede daha 
fazla geri aldığımızı artık hepimiz biliyo-
ruz. Üstelik özellikle Covid-19 nedeniyle 
vücudumuzun direncini düşürmesi nede-
niyle kısa süreli de olsa şok diyetleri aklı-
mızdan bile geçirmememiz gerekiyor. 
Peki bağışıklık sistemimizi düşürmeden 
kilolarımızdan kalıcı olarak nasıl kurtula-
biliriz?  

Güne mutlaka proteinle başlayın 

Beslenme şeklinizi düzene koymak için 
güne öncelikle sağlıklı bir kahvaltıyla baş-
lamalısınız. Kahvaltıda tüketeceğiniz; 
peynir, yumurta, yoğurt ve süt gibi prote-
inden zengin besinler uzun süre tokluk 

sağlayarak sürekli atıştırma alışkanlığınızı 
baskılamaya katkı sağlayacaklar. Protein 
alımı aynı zamanda bağışıklık sisteminizi 
güçlü tutmaya da yardımcı olacak. 

Sebzede yoğurt, ette salata 

Evde olduğumuz süreçte geç kahvaltı ne-
deniyle çoğumuzun atladığı öğle öğünü; 
genellikle öğleden sonra kan şekerinin 
düşmesine ve bunun sonucunda oluşan 
açlık nedeniyle pratik lezzetli atıştırmalık-
lara yönelmemize veya akşam öğününe 
fazla yüklenmemize neden oluyor. Bu 
durum kilo almaya yol açtığı için; sebze 
yemeğinin yanında yoğurt ve et gibi pro-
teinin yanında ise salatayla planlayacağı-
nız öğle öğünü sizi tok tutarak kilo 
artışından koruyacaktır. 

Tropikal yağlardan faydalanın 

Avokado ve hindistan cevizi gibi iyi yağ-
lardan zengin besinler sizi hem tok tutar 
hem de kalp-damar sağlığınıza fayda 
sağlar. Haftada 1-2 gün, kahvaltıda yarım 
avokado tüketmeniz veya ara öğünde 
kahvenize 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi 
yağı eklemeniz, beslenme programınızı 
renklendirmesinin yanı sıra tokluk da 
sağlayarak kilo vermenize katkıda bulu-
nacaktır. Ancak yine de doymuş yağlar-
dan zengin olan bu besinleri kalp-damar 

sağlığınızı korumak için abartmadan tü-
ketmeye özen gösterin. 

Gerçek mi yoksa duygusal açlık mı? 

Olumsuz duygulardan kurtulmak ama-
cıyla normalden fazla yemek anlamına 
gelen ‘duygusal yemek’ birçoğumuzun 
ortak problemi. Özellikle pandemide dı-
şarı çıkamamak, hareketsizlik, sürecin be-
lirsizliği gibi endişe veya stres yaratan 
durumlar nedeniyle yemek yeme miktarı-
nız arttıysa, bunun önüne geçmenin ilk 
yolu, duygu durumunuz ve yemek yeme 
arasındaki bağlantıyı keşfetmek olacaktır. 
Eğer bunun farkına varırsanız olumsuz 
duyguların ardından yemek yemek yerine 
yürümek ve müzik dinlemek gibi farklı 
aktiviteler yaparak duygusal yemenin 
önüne geçebilirsiniz. 

Tatlı isteğinize savaş açın 

Tatlı yemek hem kan şekerinde oluştur-
duğu dalgalanmalar hem de keyif verici 
özelliği nedeniyle bir kısır döngü oluştur-
masının yanı sıra alışkanlık da yapıyor. 
“Eğer tatlı isteğinizin altında yatan etken 
kan şekerinizdeki dalgalanmalar ise öğün 
atlamamak, öğünlerde (et, tavuk, yoğurt, 
yumurta vs) protein kaynaklarını tüket-
mek kan şekerinizi dengede tutacak ve 
tatlı isteğini önleyecektir” diyen Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı 
Ozman sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Tekrarlayan davranışlar alışkanlık oluş-
turur. Dolayısıyla eğer tatlıyı keyif için tü-
ketiyorsanız birkaç gün uzak durmayı 
deneyin. Tatlı isteğinizin yavaş yavaş yok 
olduğunu gözlemleyeceksiniz” 

Açlık ve susuzluk sinyallerine dikkat! 

Yapılan çalışmalar; su tüketimi yeterli ol-
mayan kişilerin daha yüksek beden kitle 
indeksine sahip olduğunu gösterdi. 
Bunun önemli nedenlerinden biri, açlık ve 
susuzluk sinyallerinin çoğu zaman birbi-
riyle karışmaları nedeniyle susuz kaldığı-
mızda bir şeyler yeme isteğimizi veya 

susama hissini yüksek kalorili, şekerli içe-
ceklerle giderme eğilimimizin olması. Bu 
nedenle her gün yeteri kadar su içtiğiniz-
den emin olmalısınız. Günlük olarak kilo 
başına 30 ml su içmeyi ihmal etmeyin. 

Sıvı yerine sert besinler tüketin 

Son yıllarda sıvı beslenme adeta trend 
oldu. “Ancak yapılan çalışmalar, sıvı bes-
lenmenin katı beslenmeye göre daha çok 
acıktırdığını ve sıvı gıda tüketiminin ar-
dından kişilerin daha çok kalori tüketti-
ğini gösterdi” uyarısında 
bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur 
Ecem Baydı Ozman, “Yiyecekleri çiğne-
menin doygunluğa ulaşmayı kolaylaştır-
dığı da yine çalışmalarda ortaya kondu. 
Bu nedenle blenderden geçirilen sıvı 
formdaki besinler yerine, çiğnenebilir 
formdaki besinleri tercih edin” diyor. 

Beslenme programınız rengarenk olsun 

Covid-19 tehdidinin devam ediyor olması 
nedeniyle tek silahımız olan bağışıklık sis-
temimize yatırım yapmamız şart. Vücu-
dunuzun güçlü bir dirence sahip olması 
için özellikle kayısı, böğürtlen, çilek, yeşil 
biber, domates gibi meyve ve sebzelerin 
antioksidan özelliklerinden faydalanın. 

Bakliyatları soğuk tüketin 

Kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi 
kuru baklagillerde bulunan nişasta, pi-
şirme işleminden sonra soğutulduğunda 
dirençli nişasta haline geliyor, yani vücu-
dumuzda sindirimi zorlaşıyor. ”Dirençli 
nişasta hem daha uzun süre tokluk sağlı-
yor hem de bağırsaktaki yararlı bakterile-
rin sayısının artmasına yardımcı oluyor” 
diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur 
Ecem Baydı Ozman şu öneride bulunu-
yor: “Bu nedenle özellikle yaz aylarında 
piyaz ve mercimek salatası gibi soğuk tü-
ketilen bakliyatlar hem kilo vermenize, 
hem de günlük protein ihtiyacınızı karşı-
layarak bağışıklık sisteminizi korumaya 
yardımcı olacaktır”

INFERTİLİTE, yani bir yıl ko-
runmadan çocuk sahibi ola-
mama oranı dünyada %8-12 

arasındayken, ülkemizde bu oran %10-

20 aralığında değişiyor. İnfertiliteye 
neden olan en önemli faktörlerden biri 
kadınlarda yaşanan Erken Yumurtalık 
Yetmezliği olarak biliniyor. 
Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı 
Dr. Murat Berksoy, Erken Menopoz ola-
rak da bilinen bu infertilite faktörünün 
erken yaşta tanı konulması ile düzeltile-
bileceğini belirtiyor. Erken tanı ile sürecin 
olumlu şekilde yönetilebileceği ve çift-
lerde çocuk sahibi olma şansının da ar-
tacağı bir durum olduğunu sözlerine 
ekliyor. Çocuk sahibi olma yolunda çift-
lerin yaşadığı sorunların başında erken 

yumurtalık yetmezliği (Premature Ova-
rian Failure, POF) geliyor. Erken Yumur-
talık Yetmezliği kadınlarda 40 yaşından 
önce yumurtalık fonksiyonlarının bozul-
ması olarak açıklanıyor. Bir tür erken 
menopoz olarak da adlandırılan bu du-
rumda doğurganlık hormonlarının den-
gesi bozulur, adet döngüsü durabilir ve 
sonuç olarak doğal yollarla gebe kalmak 
imkânsız hale gelebiliyor. Yapılan araştır-
malarda erken yumurtalık yetmezliğinin 
görülme oranı 30 yaşından küçük kadın-
larda binde bir, 40 yaşından küçük ka-
dınlarda ise yüzde bir olarak değişiyor.

SAGLIKLI KILO  
VERMENIN KURALLARI 
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca güneşin zararlı ışınlarının gözlerde oluştura-
cağı hasarlardan korunmamız için vazgeçmemiz gereken 8 hatalı alışkanlığımızı anlattı, önemli uyarılarda bulundu

ZEYNEP VURAL

EGZERSİZ vücutta serotonin madde-
sini salgılattığı için olumsuz duygula-
rın yönetilmesine, dolayısıyla duygusal 
yemenin önlenmesine yardımcı oluyor. 
Ayrıca kilo vermenin temel şartı olan 
alınan ve harcanan kalori arasındaki 
farkı oluşturmak için de düzenli olarak 
egzersiz yapmalısınız. Bu sayede ka-
rantina döneminde aldığınız kiloları 
çok daha kolay verebilirsiniz.

Egzersiz olmadan olmaz 

Yumurtalık yetmezliği nedir?



O lay, saat 04.00 sularında Fatih 
Yavuz Sultan Mahallesi'nde 
meydan geldi. İddiaya göre, ce-

zaevinden yeni çıkan C.D., birlikte yaşa-
dığı erkek kardeşi D.D., ile ablasıyla gece 
saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle 
tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüme-
siyle C.D., kardeşi D.D'ye bıçakla saldır-
maya başladı. Saldırı sonucu D.D., karın 
boşluğuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır 
yaralanarak, yere yığılmaya başladı. Kar-
deşini bıçaklayan C.D, de arbede sıra-
sında hafif yaralandı. Yaşanan kavgaya 
engel olamayan abla ise kardeşini yerde 
kanlar içinde görünce çığlık atmaya baş-
ladı. Kadın kısa panikten sonra, yere yığı-
lan kardeşini sırtına alıp, taksiyle 
hastaneye götürdü. Ağır yaralanan D.D, 
tedavi altına alındı. 

Soruşturma devam ediyor 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 
polis, kardeşini yaralayan C.D'yi, gelen 
sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yarala-
nan şahıs ambulansla Taksim İlkyardım 
Hastanesine kaldırıldı.  
Karın boşluğundan aldığı bıçak darbele-
riyle ağır yaralanan D.D'nin hayati tehli-
kesinin olduğu, C.D'nin ise hayati 
tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla  
ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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OLAY, Kağıthane, Yeşilce Mahallesi, Sa-
karya Sokak üzerinde dün akşam saatle-
rinde meydana geldi. Sokak üzerinde 
bulunan işyerinin önüne gelen iki şüpheli-
den biri silahını çıkartarak ateş etmeye 
başladı. Silahtan çıkan kurşunlar işyeri 
önünde bulunan 1'i çocuk 3 kişiye isabet 
etti. Kanlar içinde kalan yaralılar olay ye-

rine gelen ambulanslarla çevredeki hasta-
nelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay 
yerinden kaçan iki saldırganın yakalan-
ması için Kağıthane İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 

Saldırı anı kamerada  

Yaşanan saldırı anı ise sokak üzerinde bu-

lunan bir işyerine ait güvenlik kamerası ta-
rafından saniye saniye kaydedildi. İki şüp-
helinin sokağa girerek içlerinden birinin 
işyeri önünde bulunan kalabalığa doğru 
ateş ederek kaçtığı anlar kameraya yansı-
yor. Saldırı sonrasında ise sokakta büyük 
panik yaşarken saldırganlar olay yerinden 
kaçıyor. DHA 

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden  
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara 
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan 
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ  
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Kağıthane'de 1'i çocuk 3 kişi yaralandı  

KAZA, saat 03.00 sıralarında Bey-
likdüzü D-100 Karayolu Avcılar is-
tikameti, Bizimkent Köprüsü 

altında meydana geldi. İddiaya göre, Taha 
Ç'nin kullandığı 34 NA 0303 plakalı hafif ti-
cari araç seyir halindeyken önünde seyreden 
araçları geçmek istedi. Bu esnada sürücünün 
direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 
hafif ticari araç takla atmaya başlayarak yak-
laşık 100 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi ya-
ralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar-
dan sürücü Taha Ç. olay yerine gelen ambu-
lansla hastaneye kaldırılırken kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatan yanındaki arkadaşı Anıl Sa-
rı'nın ise tedavisi olay yerindeki ambulansta 
yapıldı. Takla atarak yolda ters dönen hafif ti-
cari araçtan sızan yakıt yola aktı. Araç çekici 
yardımıyla kaldırılırken, görevliler yola saçı-
lan araç parçalarını ve sızan yakıtı temizledi. 

Makasa girmek istediler 

Kazayla ilgili konuşan Anıl Sarı, "Sağ şerit-
teydik, arabalarla makasa girecektik. Sinyali-
mizi vermişken geçemedik. Araba 
toplayamayınca da takla attık. Direkt yolda 
takla atarak sürüklendi" dedi. Polis kazayla 
ilgili inceleme başlattı.

Beylikdüzü’nde  
can pazarı 

MALTEPE'DE ablasını sınava yetiş-
tirmek isteyen bir motosikletli kaza 
yaptı. Kazada yaralanan genç kıza 

ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri 
yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen öğ-
renciyi sınava polis ekipleri götürdü. Olay saat 
09.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahal-
lesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Üniversite sınavına girecek olan ablası Yeşim 
Şeker'i sınava gireceği okula götüren Mehmet 
Şeker, karşı yönden gelen Mesut Başaran yö-
netimindeki 34 AL 855 plakalı cip ile çarpıştı. 
Kazada motosiklet üzerindeki abla kardeş 
hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay ye-
rine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık 
ekipleri, öğrenci Yeşim Şeker'e ilk müdahaleyi 
olay yerinde yaptı. Kazayı duyan baba ise 
olay yerine koştu. Kazanın şoku üzerinde olan 
Şeker, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek sı-
nava girmeyi tercih etti. Bunun üzerine polis 
ekipleri öğrenciyi polis otosuyla sınava gire-
ceği okula götürdü. Sınavdan sonra hasta-
neye gideceğini söyleyen Yeşim Şeker, "Sınava 
gidecektim. Motor kazası oldu. Bacağım ara-
baya çarptı. O şekilde düştüm. Sınava gidece-
ğim şimdi, hemşirelik istiyorum" dedi.

Sınav yolunda kaza

SULTANGAZİ'DE yol kenarında oto-
büsün patlayan lastiğini değiştirir-
ken, arkadan gelen otomobilin 

çarptığı tamirci yaralandı. Kaza, önceki gün 
saat 23.30 sıralarında Sultangazi Gazi Cebeci 
Yolu'nda meydana geldi. Seyir halinde olan 
Özel Halk Otobüsü-
nün lastiği patladı. 
Bunun üzerine oto-
büs sürücüsü, yol 
üzerinde bulunan bir 
lastikçinin önüne 
park etti. Lastik ta-
mircisi Cengiz Kar-
tal, patlayan lastiği 
değiştirmek için ça-
lışmalara başladı. 
Kriko ile aracı kaldır-
dığı sırada, Cebeci Mahallesi'nden Gazi Ma-
hallesi istikametine seyir halinde olan ve 
sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, 
arkadan gelerek Cengiz Kartal'a çarptı. Çarp-
manın etkisiyle yere düşen Kartal yaralandı.

Lastik değiştirirken ölecekti 

SARIYER'DE damacana 
yüklü kamyon seyir halinde 
ilerlediği sırada karşı yön-

den gelen bir otomobille çarpıştı. Çar-
pışmanın etkisiyle devrilen kamyon boş 
bir gecekonduya çarparak durabildi. 
Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı gü-
venlik kameralarına yansıdı. Kaza, dün 
21.30 sıralarında Maden Mahalle-
si'nde meydana geldi. İddiaya göre, 
Osman Bayram'ın kullandığı su dama-
canası yüklü kamyon, Özdereiçi So-
kak'tan yokuş aşağı inerken 
sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini 
kaybetmesi sonucu karşı istikametten 
gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpma-
nın etkisiyle savrulan kamyon devrildi. 
Boş bir gecekonduya çarparak duran 
kamyonun sürücüsü ile çarpıştığı oto-
mobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üze-
rine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık 
ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından sı-
kıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücü 
Osman Bayram ile otomobilin sürü-
cüsü sağlık ekipleri tarafından ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekip- 
leri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza 
anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KARTAL'DA avukatlık yapan İsmail 
Aydın, bakkala giderken evin önünde 
kimliği belirsiz maskeli ve kapüşonlu bir 
kişinin silahlı saldırısına uğradı.  
Güpegündüz kurşunların hedefi olan 
avukat ayaklarından yaralandı. Saldır 

anı ise güvenlik kamerasına anbean 
yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Kar-
tal'da geçtiğimiz günlerde saat 17.00 
sıralarında meydana geldi. 
 Avukat İsmail Aydın evinden markete 
gitmek üzere çıkarak evinde bulunan 

çöpleri, çöp konteynerine attıktan sonra 
markete gitti. Alışveriş sonrası evininin 
önüne geldiği sırada kimliği belirsiz 
maskeli ve kapüşonlu bir kişi arkadan 
koşarak geldi. Şahıs yanında bulunan 
silahla 3 el ateş ederek avukat Aydın'ı 
ayaklarından yaraladı.  
Avukatın yere düşmesiyle koşmaya 
başlayan şahıs gelen araca binerek 
hızla olay yerinden uzaklaştı.  
Silah seslerini duyup dışarıya çıkan 
apartman sakinlerinin ihbarı üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
geldi. Yaralı avukata ilk müdahaleyi 
olay yerinde gerçekleştiren acil servis 
ekipleri, yaralıyı çevredeki hastaneye 
kaldırdı. 

Dehşet anları kamerada 

Avukata karşı düzenlen kanlı saldırı gü-
venlik kameralarına saniye saniye yan-
sıdı. Avukat İsmail Aydın marketten 
elinde poşetlerle evinin önüne geliyor. 
Arkadan koşan kimliği belirsiz maskeli 
ve kapüşonlu bir kişi silahına davrana-
rak 3 el ateş ediyor.  
Aydın kurşunların isabet etmesiyle 
avukat yere düşüyor, maskeli ve kap-
şonlu şahıs hızla gelen otomobile 
binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Sokak ortasında silahlı saldırı 
Kartal’da avukatlık yapan İsmail Aydın, bakkala giderken evin önünde  
kimliği belirsiz maskeli ve kapüşonlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı

Kağıthane'de 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.  
Görüntülerde saldırganlardan birinin ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Cezaevinden çıktı 
kardeşini bıçakladı

Damacana yüklü  
kamyon devrildi

Fatih'te, cezaevinden çıktıktan sonra ablası ve erke kardeşiyle yaşayan şahıs, tartıştığı erkek kardeşini karnından bıçakladı. 
Yaşanan arbedede ağabey kardeş yaralandı. Karnından bıçaklanan erkek kardeş, ablası tarafından hastaneye kaldırıldı

Beylikdüzü'nde sürücüsünün kont-
rolünden çıkan hafif ticari araç takla 
atarak yaklaşık 100 metre sürük-

lendi. Kazada 2 kişi yaralandı 

Avukatın yere düşmesiyle koşmaya 
başlayan şahıs gelen araca binerek 

hızla olay yerinden uzaklaştı.  

C.D., kardeşi D.D'ye  
bıçakla saldırmaya başladı. 
Saldırı sonucu D.D., karın 
boşluğuna aldığı bıçak 

darbeleriyle ağır yaralana-
rak, yere yığıldı.



O lay, geçtiğimiz günlerde Göztepe Mahal-
lesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,
hayvanseverlerin bir sitenin arka tarafın-

daki boş bir alanda besledikleri sokak köpeklerini
Kadıköy Belediyesi ekipleri iğneyle bayıltılarak gö-
türmek istedi. Olaya tepki gösteren site sakinle-
riyle belediye ekipleri arasında zaman zaman
gergin anlar yaşandı. Hayvanseverlerin olayı gö-
rüntüleyerek sosyal medyada paylaşması üzerine
birçok kişi Kadıköy Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Yarın ne olacak?

Hayvansever Burcu Hamdullahpur, "Her zaman
bizim yanımızda olan her zaman bizimle iletişim
halinde olan Kadıköy Belediyesi usulsüzce veteri-
ner hekimi olmadan iğne atılarak iki yaşlı köpeği-
mizi almış bulunuyor. Hepimiz burada şaşkınız
burada köpeklerimizin ısırma vakası yok, hastalık-
ları yok. Sadece havlama şikayetinden dolayı bir
köpeğin toplanması kural dışı bir olay. Hepimiz
bu dünyada yaşıyoruz. Kuşlar ötüyor, kediler mi-
yavlıyor köpeklerimiz tabii ki de havlayacak bu
kadar doğal bir şey yok. Biz bu olaya gayet şaşkı-
nız ve tüm hayvanseverlerin bir araya gelmesini is-
tiyoruz. Havlamadan dolayı köpekler toplanmaya
başlandıysa yarın ne olacağını merak ediyoruz"
dedi.

Kadıköy bunu hak etmiyor

Bir başka hayvansever Ayşegül Uğur ise "Biz bu
olaydan o kadar çok üzüldük, bu köpeklerin gidi-
şini siz görseydiniz, yüreğiniz kan ağlardı. İki yaşlı
köpeğimiz nerdeyse ölecekti. Ölmeleri göze alındı.
Biz Kadıköy Belediyesi'nden daha neler bekleye-
ceğiz. Kadıköy halkı bunu hak etmiyor. Kadıköy
hayvanları bunu hak etmiyor. Ve biz böyle bir be-
lediye başkanı istemiyoruz" diye konuştu. DHA
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YÜREĞİMİZ KAN AĞLADI
Yaşanan tablo nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu ve

yüreğinin kan ağladığını anlatan Ayşegül Uğur, 
“Kadıköy halkı bunu hak etmiyor. Kadıköy 

hayvanları bunu hak etmiyor. Ve biz böyle bir 
belediye başkanı istemiyoruz" diye konuştu.
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M adenler, inşaatlar genel anlamda en
çok ölümlü kazanın yaşandığı sek-
törler diyecekseniz ama tarım’da

ölen işçi sayısı bu iki sektörün de önünde sey-
retmektedir. Tarımdaki ölümlerin çoğunda
kadınların olduğunu görüyoruz. İşçi sağlı-
ğı’nın ve güvenliğinin korunduğu en zayıf
halka tarım, çocuk işçiliğin en yoğun olduğu
sektör tarım, SGK güvencesinin en az olduğu,
günlük 40 ile 60 TL arasında çalışmayla as-
gari ücretin altında çalışmanın en yoğun ya-
şandığı sektör tarım, eğitim seviyesinin en
düşük, göçmen işçinin, kaçak işçinin en yoğun
olduğu sektör tarım. Tarım sektöründe bunca
ölüme rağmen alınan önlemleri saysam bir
elin beş parmağını geçmez. Birkaç Avrupalı
fıstık, fındık, incir, üzüm vb. ihracat kalemleri
ürünlerin alıcısı firma’nın yaptığı ilçe bazlı
minör çalışmalar sadece çocuk işçilik mesele-
siyle ilgilenmekte ve büyük bir çoğunluğu
oluşturan ihracata konu olmayan bütün alan-
larda bir başıbozukluk, vurdum-duymazlık ve
keyfiyet var. 

Tarım sektörünün bugün geldiği duruma,
toprak reformunun yapılamamasının getirdiği
bir sonuç olarak bakarsak sanırım hatalı ol-

mayız. Bugün bunu gerçekleştirmek, bunu
düşünmek zaten siyaseten intihardır, o yüzden
İnönü’ye neden reformu yapıp sonra seçime
gitmedi diyenlere tek bir sorum var. Bugünün
siyaseti seçmene rüşvet mahiyetinde öneriler
dışında ne öneriyor ki? Bu rüşvetlerin karşılı-
ğında günlük popülist siyasetin size vereceği
tek şey o koltuğa oturmak ama bu rüşvetin
ülkeye bir katkısı olmaz. İnsanlara, doğaya
ve geleceğe katkısı olmaz. 

Meseleye tekrar bakarsak; tarım sektö-
ründe bir yasa değişikliğine gidilmesi ve bunu
yaparken de tarım sektörünün ana damarı
olan kooperatifleri yanınıza almanız şart.
Toğrak ağalarını demiyorum özellikle…

Basit bir şey ifade edeyim mesela. Türkiye
İHA yapıyor, hatta SİHA üretiyor ve dün-
yada sayılı bir üretici ülke haline geldik ama
şu ilaçlama işini yapan İHA’yı, Çin’li DJI fir-
ması yaptı. Fiyatları da 100 Bin TL’nin üze-
rinde. Bu teknoloji mesela bu alanda da
kullanılsa ve tarımdaki çiftçilerimize uygun
fiyat ve krediyle verilse iyi olmaz mı? Ben
eminim o drone asla 10 bin TL’den fazla bir
maliyette değildir ama çiftçilerimiz şimdi bu
100 bin TL’nin üzerindeki parayı neden öde-

sin? Nasıl ödesin. 
İlaç kullanmasın, organik tarım yapsın di-

yenler vardır aranızda da… Orda da organik
takviyeler var unutmayın. 

Basit bir traktör mesela; 5 dönüm ile 100
dönüm arası tarlası olan çiftçiye ücretsiz ve-
rilse. Mesela ücretsiz mazot meselesi demiyo-
rum ama mazotu vergisiz verseniz de bu
tarım’da ölenlerin asgari ücretle çalışanların
sorunu çözülse. Arada bağ yok demeyin. Bu
ölümler neden hiçbir Avrupa ülkesinde yok.
Çiftçiler gözbebeğidir o toplumlarda. Hayatı
sunarlar bize. Biz onları yalnız bırakmazsak
kamyonla işçi taşımaları biter, çalışanlarına
insani olanak sunarlar, çiftçiliğin tercih edilen
bir meslek haline gelmesini sağlamış oluruz.
Asıl verilmesi gereken rüşvet bu. Karşılığında
bir kazanım elde ettiğin, insani ve toplumsal
fayda getirdiğin işe geleceğe yatırım diyoruz. 

Tarım sektörüne yönelik bir diğer doğru
yerel yönetim uygulaması da; sanal ve ortak
marketler üzerinden satışlara başlanması ve

tüm Türkiye içinde bir ağ kurularak hem böl-
gesel pazarlar hem de bölgesel depolarla tüm
Türkiye gıda ihtiyacının buradan organize
edilmesi işidir. Bunu Ovacık Belediyesi dene-
yimi de diyebilirsiniz. Tunceli şimdi ne du-
rumda bilmiyorum ama bakacağım. 

Bütün mesele aracılık kurumlarının kar
marjını tarla’da çalışan çiftçinin cebine gir-
mesini sağlamak. Devlet market mi işletecek?
Devlet tarım mı yapacak? Gerekiyorsa yapar.
Bir sonraki yüzyılın en büyük meselesi su ve
gıda savaşları olacak. Bu alanda toplumsal
örgütlenmemizi tamamlamamız gerekiyor.
Devlet bu işte kooperatiflere güç vermeli. Ta-
rım’da çiftçilerin pazarda kendi ürünlerini
satmalarının önü açılmalı.

Birkaç yıl önce iş sebebiyle ziyaret ettiğim
Tolouse şehrinden, Nantes tarafına doğru yol-
culuk yaparken yolda Bordoeux şehrinde dur-
dum. Yanımda Fransız birkaç dostum vardı.
Bir restoran’da oturduk ve portakallı ördek
yedik. Çok matah gelmedi bana ama içtiğim
şey beni mest etti. Üzerinde “Chateoux Saint
Emillion” yazıyor. Belli ki çok ünlü bir
bölge’ye ait bağlardan çıkan üzümlerden ya-
pılmış. Epeyce ünlenmiş bir bağ bölgesi.
Bizim memlekette hep büyük firmalar bu
sektörde marketlere ürünlerini ulaştırıyor.
Küçük firmalara çok az yer var. Tokat

Erbaa’ya gittiğimde’de o kadar üzüm bağı
gördüm ama yaprağından başka bir ticaret
yapan firma görmedim. Aşağı yukarı her
sene de giderim. Sordum halka “O üzümler
şaraba dönüşmüyor mu?” diye ama “hayır,
biz şerbete, meyve suyuna dönüştüren’e veri-
yoruz” dediler. Elbette şaraba dönüşüyor
ama işte meyve suyu firması adıyla alınıyor.
Bilemiyoruz deyip size ipucunu vereyim. Aynı
firmanın çok da büyük bir şarap firmasına
sahip olduğunu biliyorum. Türkiye’de Erbaa
üzümleri topyekün şıra oluyor demesin kimse
bana. İşin özü büyük firmalar yerel çiftçiliğin
önünde engel. Aracılar engel. Özellikle tarım
teknolojisi alanındaki yatırımlar savaş sektö-
rüne verilen destek’ten daha önemli.  Yeşil-
köy’deki tekel bayisi’ne her gittiğimde bir
köşede Lucien Arkas’ın bağlarından çıkan şa-
rapları görüyorum. Fiyatı da lezzeti de tav-
siye edilir. Benden söylemesi. Arkas
Holding’in sahibi Lücien Bey’i bu şarapların-
dan ötürü kutlarım. Gördüğünüz gibi yatırım
doğru şekilde gerçekleştirilirse sonuç Uluslar-
arası ilgiye de eninde sonunda mazhar olur.
Konuyu şarap’tan kapadım diye meseleyi şa-
rapçılık üzerinden algılamayın. Bu topyekün
tarım ürünlerini kapsayan bir öneri. Önce çı-
karın şapkalarınızı da sonra düşünün bu 
meseleyi… 

Tarım işçileri ölmesin!

BOYLE BASKAN
ISTEMIYORUZ! En farklı evlilik

teklifi geldi
Bağcılar Belediyesi’nde çalışan Süleyman
Küpdilli, ortaokul öğretmeni Betül Gün’e drone
(insansız hava aracı) aracılığıyla evlilik teklifinde
bulundu. Havadan gelen yüzüğü parmağına
takan ve “Evet” cevabını veren Gün, “Böyle bir
teklif asla aklıma gelmezdi” dedi

Bağcılar Belediyesi personeli Süleyman
Küpdilli (35), uzun zamandır tanıştığı ve
evlenmeye karar verdiği kız arkadaşı Betül

Gün (25) için bir organizasyon planladı. Bunun için
Küpdilli, ortaokul öğretmeni Gün’ü “Kahvaltı yapa-
lım” diyerek Bağcılar Belediyesi Aliya İzzetbegoviç
Parkı’na davet etti. İkili kendileri için hazırlanan ma-
sada kahvaltı yaparken üzerlerine yüzük kutusu bağlı
olan bir drone yaklaştı. Kurdeleyi keserek drone’dan
aldığı yüzüğü Gün’e uzatan Küpdilli, evlenme teklif
etti. Küpdilli, “Evet” cevabını alınca drone ile havadan
gelen yüzüğü sevdiği kadının parmağına taktı.
Çiftin mutlu dakikaları sırasında park, renkli görüntü-
lere sahne oldu. Önceden çimler arasına yerleştirilen
volkanlar yanarken diğer taraftan da konfetiler patla-
tıldı. Çift, balonlarla süslü elma ağaçlarının altında 
fotoğraf çekildi. 

Çiftçilerin zararı
neyse karşılarım

TekirDağ İş Kadınları ve  İş Adamları
Konfederasyonu Trakya Bölge Başkanı ve
Tekirdağ İl Başkanı AGRO firmasının sa-

hibi Hüseyin Kılıç, Naip köyünde yaşanan hafriyat so-
rununu Damga'ya değerlendirdi. "Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi, Tekirdağ Valiliği, İl Çevre Müdürlüğü ve İl
Tarım Müdürlüğü'nün bilgisi ve izinleri dahilinde daha
önce tuğla fabrikaları tarafından  boşaltılan arazilere
döküm yapıyoruz" diyen Kılıç, "Bu çalışmayı  yaparken
de Kumbağ Jandarma Karakolu ve Kumbağ muhtarı-
lığı tarafından sıkı takip ediliyoruz” diye konuştu.

Herkese görev düşüyor

Kimsenin mağdur etmek istemediklerini belirten Kılıç,
"Bu bölgede faaliyet gösteren çiftçi  vatandaşlarımızın
tozdan dolayı ekinlerine ve  meyvelerine bir zarar gel-
diyse ben bunu karşılamaya hazırım. Hiç çekinmeden
bana gelip söyleyebilirler. Bunun için çiftçi  kardeşleri-
miz maduriyetlerini resmi yoldan tutanak tutturup,
bana getirsinler ben onların  mağduriyetini karşıla-
maya hazırımç Bu benim boynumun borcu" dedi.
Kılıç, "Malum yaz aylarındayız  hafriyat kamyonları-
mız yol boyu geçerken ardında toz bırakıyor. Bunun
için sulama yaparak tozu en asgariye indirmeye çalışı-
yoruz. Burada biraz da Belediyeden sulama konu-
sunda destek bekliyoruz. Ben şahsım ve firmam olarak
üzerime düşen ne ise yapmaya  hazırım” dedi.

Murat KAHRİMAN
DUVAR

murat.kahriman@yandex.com.tr

Kadıköy'de boş bir alanda bulunan sokak köpeklerinin belediye görevleri tarafından iğneyle bayıltıldıktan sonra
götürülmesine çevredeki site sakinleri tepki gösterdi. Hayvanseverlerle belediye ekipleri arasında yaşanan gerginlik
anlarının görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Ayşegül Uğur  "Biz böyle bir belediye başkanı istemiyoruz" diye konuştu

Bahçede tarihi eser
Ataşehir'de bir evin

bahçesinde Roma 
Dönemi'ne ait olduğu

değerlendirilen 
üzerinde kabartmalar 
bulunan taş bulundu. 

30 yıl önce inşaat
halindeki evin bahçe

düzenlemesi yapıldığı
sırada getirilen taşların

arasında bulunduğu 
belirtilen tarihi eser, 

İstanbul Arkeoloji
Müzesine teslim edildi

Düzce'De Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi öğretmenliği yapan Abdülhamit
Dal, geçen hafta Ataşehir'de oturan

kayınvalidesinin evine gitti. Dal, evin bahçe duva-
rının dibindeki bir taşın diğerlerinden farklı oldu-
ğunu gördü. Dikkatli incelediğinde taşın
üzerindeki figürleri fark eden Dal, durumu
hemen yetkililere bildirdi.

İstanbul'a ait bir figür değil

"Ben Düzce'de öğretmenlik yapıyorum. Buraya
akraba ziyaretine geldik. Bahçede oturup çay içi-
yorduk. Duvarın dibinde mermer parçası gör-
düm" diyen Abdülhamit Dal,
Arkeoloji Müzesi’ne teslim edi-
len taş ile ilgili şunları söyledi:
"Onun farklı bir taş olduğunu
anladım. Sorduğum da bu evin
temeli için taş istediklerini söy-
lediler. Onlar da taşın farklı bir
taş olduğunu anladıkları için
bir kenara koymuşlar. Daha
sonra İstanbul Arkeoloji Mü-
zesi ile irtibata geçtik. Müze
yetkilileri de ilgilendiler. Taşı ye-
rine teslim ettik. Bize anlatılan-

lara göre, taşın M.S 2. Yüzyıla ait bir lahit par-
çası olduğu, Kibele Anadolu tanrıçası ve Üç Gü-
zeller'e ait bir figür olduğunun düşünüldüğü
söylendi. Ama İstanbul'a ait bir figür değilmiş.
Anadolu'nun farklı bölgelerinden olabileceği söy-
lendi. Nereden geldiğini biz de bilmiyoruz. Bir
kamyon taş siparişi verilmiş ve oradan buraya
gelmiş. 30 yıl önce alınıyor, bir kenara koyuyorlar.
Bu kadar değerli bir taş olduğunu anlamıyorlar.
Orada taşların arasına konuluyor. Yeri geldiğinde
çamurun üzerinden atlamak için kullanılıyor.
Ama zarar görmedi. Üzerindeki figürler olduğu
gibi duruyordu. Taşı fark ettiğimde ev sahiplerin-

den izin istedim. Eşim de öğretmen, bu konulara
ilgi duyuyoruz. Taşın değerli bir şey olduğunu
fark ettik, İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim
ettik."

Tarihi eser olduğunu bilmiyorduk

Ev sahibi Hacer Öztemur de Evimiz gecekon-
duydu. Temel taşının içinden güzel bir taş çıktı.
Taş hoşuma gitti, bir kenara ayırdım. Damadım
geldiğinde gördü. 'Anne bu güzel bir taşmış' dedi.
Evet dedim. 30 sene önce eşimin getirdiği taşın
arasından çıkardım. Değerli bir taş olduğunu bil-
miyordum. Damadım görünce 'bir müzeye sora-

lım, oraya veririz' dedi. İnşallah
insanlar gider görürler, 30 yıl
önce gördüğümde gerçekten ho-
şuma gitmişti. Ama tarihi eser
olduğunu bilmiyordum. Kara
taşların arasından çıkınca, 'bir
yerden sökülüp getirilmiş' diye
düşündüm. İçerenköy'de taş taşı-
yan bir akrabamız vardı. Taş iste-
dik. Ama nereden geldiğini
bilmiyoruz. Onun getirdiği taşlar
arasından çıktı" diye konuştu.
DHA



İ stanbulluya şehir içinde günübirlik
tatil imkanı sunan İBB (İstanbul
Büyükşehir Belediyesi) plajları, 15

Haziran'da hizmet vermeye başladı. Bu
sezon İBB iştiraki BELTUR tarafından
işletilmeye başlanan plajlarda, birçok ye-
nilik hayata geçirilerek çeşitli aktiviteler
düzenlenmeye başlandı. İBB plajlarının
değişimin bir başka yüzü de göreve baş-
layan kadın cankurtaranlar oldu. Plaj-
larda huzur ve güveni temin eden İBB
personeline, bu yıl üç kadın cankurtaran
da katıldı. Doğa Yağcı, Ekin Öztürk ve
Kübra Çakır, İBB bün-
yesinde görev alan ilk
kadın cankurtaranlar
olarak misafirlerin
deniz keyfini yaşaması
için nöbetlerine baş-
ladı. Bu göreve gelmeyi
uzun süredir istediğini
ancak dileğinin gerçek-
leşmediğini söyleyen
Doğa Yağcı, “Hiçbir iş,
kadın erkek olarak ay-
rılmamalı. Çünkü ka-
dınlar, her işi yapabilir”
dedi. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu da
göreve başlayan can-
kurtaranlar için sosyal
medya sayfasından
mesaj yayınladı. Baş-
kan İmamoğlu, “İlk
kadın cankurtaranları-
mız göreve başladı.
İBB’nin tüm çalışma
alanlarında daha çok
kadın yer alacak. Her
birine başarılar” ifade-
leriyle gelişmeyi İstan-
bullulara duyurdu.

Kadınlar her işi yapabilir

İBB sorumluluk alanlarında bulunan 38
plajda hijyeni ve güveni tesis etmek için

hizmet veriyor.
Cankurtaran ekip-
leriyle birlikte misafirle-
rin emniyeti için görev alacak
Yağcı mesleğiyle ilgili, “Çok gurur verici.
Türkiye’de çok az sayıda kadın cankur-

taran var. Hiçbir iş
kadın erkek olarak ay-

rılmamalı. Çünkü
kadınlar her işi ya-
pabilir” ifadelerini
kullandı. Başvu-
ruda bulunarak
bu göreve kabul
edilmek için daha
önce de adımlar

attığını belirten
Yağcı, “Bu yıl İBB

sayesinde başvurumu
tamamladım ve can-

kurtaranlık yapmaya baş-
ladım. Bu mesleği

seviyorum. Hayat kurtarıyoruz,
can kurtarıyoruz” dedi. Yağcı eğitimlerin
zorlu geçtiğini söyleyerek, “Eğitimlerde
kadın erkek ayrımı kesinlikle yok. Kadın

olduğumuz için bize tolerans göstermi-
yorlar. Zorlu bir süreçti ama bence başa-
rılı bir eğitim oldu” şeklinde konuştu.

Çok sıkı eğitim verildi

Cankurtaran Şefi Gürkan Çetiner,yeni
mesai arkadaşıyla birlikte çalışmaktan
durur duyduğunu söyleyerek, “Öz güve-
ninden dolayı kutluyorum. Çok sıkı bir
eğitimden geçti. Ona rağmen başarıyla
üstesinden geldi” diye konuştu. Çetiner,
pandemi nedeniyle insanların kalabalık-
tan uzak bölgelerde denize girmeyi tercih
ettiğini belirterek şu uyarıyı yaptı; "Covid
19 nedeniyle insanlar kimsesin olmadığı
plajları tercih ediyorlar. Kontrol olma-
dığı, cankurtaran hizmetinin bulunma-
dığı plajları tercih ediyorlar. Bu hizmetin
verdiği yerleri tercih ederlerse can kayıp-
ları yaşanmaz."
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23 Haziran denklemi

C HP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na
yıllar öncesindeki twitter paylaşımları gerekçe
gösterilerek verilen cezaya istinaf mahkeme-

sinde yapılan itiraz reddedildi. Bu reddetme kararından
Kaftancıoğlu'nun avukatının bile haberi yoktu. Haber
son yılların rutin yöntemiyle önce bazı medya kuruluşla-
rının haber sitelerinde yayınlandı. 'Kaftancıoğlu'nun ce-
zası onandı' başlığıyla servis edildi karar. Servis tarihi
'manidardı': 23 Haziran.

***
Nedir 23 Haziran'ın anlamı? 31 Mart yerel seçi-

minde Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ekrem İmamoğ-
lu'nun kazandığı seçimin 'hile' iddiasıyla iptal edilip
yeniden yapıldığı tarih. HDP'nin iktidara kaybettirme
stratejisiyle dışarıdan desteklediği Millet İttifakı adayı
İmamoğlu, 23 Hizaran'daki seçimi, 31 Mart'a göre
hayli artan bir farkla kazandı. Bu zaferin pay sahiple-
rinden biri CHP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu'ydu.

***
23 Haziran 2020'de 'Kaftancıoğlu'nun cezası onandı'

diye duyurulan kararın onanıp onanmadığı esasen Yar-
gıtay'da belli olacak. İstinaf kararının 23 Haziran'da
'Kaftancıoğlu bitti, cezaevine girecek' efektiyle veril-
mesi, 31 Mart sonuçlarının hileli olduğuna dair iler
tutar yanı olmayan tezleri kitlelere inandırmaya çalışan
aktörler veya ekibin yapmaya çalıştığı şeyin devamı gibi
duruyor. Öyle olmadığını bile bile öyleymiş gibi yapmak
yöntemi kendini ele veriyor. Ucu açık maniplasyonda
ısrar...

***
Bu ısrar, vazgeçmeme hali boşuna değil. Nafile bir

çaba sanılmasın. Muhalefetin seçimi kazandıran den-
klemi 23 Haziran'da bozulamadı diye hiç bozulamaz
değildir çünkü. Nedir 'denklem' dediğimiz şey. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi diye getirilen ve olgunlaştı-
rılmaya çalışılan sistemin cilvesi olan yüzde 50+1'e
sahip olma mecburiyeti, blok siyasetini oluşturdu. Mu-
halefet bloku 31 Mart'ta ve daha çok 23 Haziran'da
yüzde 50+1'i CHP+İYİ Parti resmiliğiyle ortaya
çıkan, SAADET'in karşı ittifakı zayıflatan, HDP'nin
kaybettirme stratejisiyle aritmetik destek verdiği bir
bloktu. 23 Haziran'da olmadıysa 2020-2021'deki erken
seçimle, olmadı 2023'teki seçimde bozulabilecek bir
denklem olarak görüyor iktidar bunu. Eldeki imkanları
düşününce zor da değil aslında.

***
Nitekim bu denklemi bozmak için hamleler yapılıyor.

23 Haziran seçiminde HDP'nin etkisinin yüzde 10 düze-
yinde olduğu malum. İstanbul seçimi sadece İstanbul
seçimi demek değil, genel seçim için de en ciddi ölçüt.
Velhasılı kelam, denklemdeki anahtar birim HDP. Üze-
rine en kolay gidilebilecek, 'değeri' en kolay değiştirilebi-
lecek birim olarak görülüyor iktidar tarafından. Çünkü
iktidarın 'terör' söylemi iktidarın da ön kabulü. Hele ki
Millet İttifakı'nın ikinci gücü İYİ Parti'nin en zayıf nok-
tası bu iktidar açısından. (İYİ Parti açısından ise en
güçlü noktaları bu belki... Nitekim, MHP'nin yerini
alma potansiyelini sık sık kullanıyor İYİ Parti.)

***
İktidarın bu gerçeklikler doğrultusundaki salvoları

bir süredir İYİ Parti'de karşılık bulur gibiydi. Ancak İYİ
Parti Milletvekili Hasan Subaşı bu salvoyu boşa çıkarak
türden bir çıkış yaptı. Oyunu gören tecrübeli bir siya-
setçi diliyle konuştu Subaşı. 20 Haziran 2020'de Med-
yascope TV'de Batu Bozkürk'ün sunduğu programa
katılan Subaşı'nın söylediklerine ilişkin haberi 
aktaralım:

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ
Partili Subaşı, son günlerde TV’lerde gündemin HDP
olduğunu, gazeteci, öğretim üyesi ve siyasetçi geçinen
kadroluların, iktidarın istediği algıyı yaratmak için
bunu planlı bir şekilde yaptığını söyledi. İktidarın hede-
finde HDP oylarından pay almak olduğunu söyleyen Su-
başı şöyle konuştu:

"Seçimleri kaybedeceğini anlayan iktidarın hedefinde
HDP oylarından pay almak var. Millet İttifakı ile Cum-
hur İttifakı’nın oy oranları birbirine çok yakın ve ikisi
de yüzde 40 – 43 aralığında. Peki Cumhur İttifakı’nın
yarattığı bu garip sistemin yüzde 50+1 oy oranı ayak-
larına dolandı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi
biliyor ki ancak HDP’nin oyları ile tabii ki… İktidara
en muhalif olan parti HDP görünüyor. Önce ‘HDP,
PKK’nın uzantısıdır’ konusu sürekli işlenerek şeytanlaş-
tırılır… Millet ittifakını oluşturan partilerden İYİ
Parti’nin milliyetçi, CHP’nin ulusalcı refleksini kışkırt-
mak zor olmasa gerek. Hele neredeyse her gün TV’lerde
sadece bu konu işleniyorsa!.. Açıkçası iktidar seçim ka-
zanmaya dönük kurgular peşinde koşuyor. Ülkenin onca
sorunu varken iktidara yakın bütün kanallarda nöbet-
leşe, benzer kişiler benzer şeyleri konuşup duruyorlar!..
Neden acaba?” Selahattin Demirtaş, ‘seçimlerde ittifak
yapmadık. İktidara karşı olduğumuz için bazı büyükşe-
hirlerde CHP’nin ittifak adayını destekledik, onların dı-
şında kendi adaylarımızı çıkardık’ diye açık ve net
konuştu. Daha önce eş başkanları, Mithat Sancar ve
Pervin Buldan da benzer açıklama yapmışlardı.  Ama
ne mümkün bütün iktidar kanadı ve yandaş konuşmacı-
ları TV’lerde her gece aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor-
lar. CHP ve İYİ parti nasıl HDP ile işbirliği yaparmış?"

****
İktidarın bu oyununa gelmemek için Millet İttifa-

kı’nın soğukkanlılıkla yolunda yürümeye devam etmesi
gerektiğini söyleyen Hasan Subaşı, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Mevcut rejime karşı olanların oyları, iktidarı ala-
şağı etmeye yetiyor. CHP’nin tecrübesi ile bu oyuna ge-
leceğini sanmam. İYİ Parti olarak yeni bir parti
olmamız ve milli hassasiyetlerimiz nedeniyle daha heye-
canlı olabiliyoruz ama, artık daha tecrübeliyiz, aynı za-
manda terörle iltisaklar konusunda en masum parti
olmamız nedeniyle karşıtlığımızı ispat zorunluluğumuz
yoktur. HDP, 6 milyonu geçen oy oranıyla ve devletin
onayıyla, legal bir parti olarak TBMM çatısı altında
grubu olan bir partidir. Demokrasi anlayışımıza göre;
içinde suçlu varsa yine devlet tarafından suçlular tecrit
edilir ve parti yoluna devam eder ve özgürce dilediği
adaylara oyunu verir. Devletin görevi bu konuda oyunlar
hazırlamak değil oyların özgürce verilmesini ve huku-
kunu korumaktır. Eğer HDP’nin terörle iltisakı ortaya
çıkarsa, parti kapatılabilir, ama iktidar bunları yapmı-
yor ve seçim kazanmaya dönük kurgular peşinde koşu-
yorsa, devlete de millete de yazık ediyor demektir…
Zaten oldu olanlar bu sistem, artık daha fazla zarar
vermeden sona erdirilmelidir.”

İBB tarihinde ilk kez kadın cankurtaranlar, İstanbulluların güven içerisinde denizle buluşması için göreve başladı. Doğa
Yağcı, Ekin Öztürk ve Kübra Çakır Şile, Riva ve Çatalca’da İstanbulluların deniz keyfi yaşaması için nöbette olacak

HIDIR ULAĞ

CANKURTARANLAR
GOREVE BASLADI

İSTANBUL’UN 
38 PLAJINDA 

CANKURTARAN HİZMETİ
İBB, 15 Mayıs-13 Eylül 2020 döneminde verilecek plaj

cankurtaran hizmetine Covid-19 salgını nedeni ile 1 Hazi-
ran'da başladı. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurta-

ran ekipleri İstanbul’da 487 personel ile cankurtaran
hizmeti veriyor. 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38
plajda 35 adet Jet-Ski, 7 adet Zodyak Bot, 2 adet
Dron (Hava Aracı), 14 adet ATV aracı, 191 adet

Gözetleme Kulesi ve cankurtaranların kur-
tarma faaliyetlerinde kullandıkları diğer

malzemeler ile güveni tesis 
ediyor.

D-100 karayolunda
kapsamlı temizlik

İBB, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasından yararlanarak D-100'de kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.
Toplam 116 personel ile gerçekleştirilen çalışma ile Okmeydanı-Söğütlüçeşme arasındaki güzergah

İstanbulluların kullanımına hazır hale getirildi. Çalışmalara İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı da eşlik etti.
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), 27-28
Haziran 2020 tarihlerin-

deki sokağa çıkma kısıtlamasını de-
ğerlendirerek, D-100 (E5)
Karayolu’nda bariyer yıkama, meka-
nik ve elle süpürme çalışmaları yaptı.

D-100 (E5) Karayolu'ndaki genel te-
mizlik ve bariyer yıkama çalışmala-
rına, iki günde toplam 116 personel
katıldı. İBB'nin mekanik süpürme ve
yıkama araçları 36 defa göreve çıktı.
Sahada çalışmalara katılan personel,
koronavirüs salgınına karşı alınan
önlemlere ve iş güvenliği kurallarına
titizlikle uydu.

İstanbul'un en işlek yolu

İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa
Canlı, temizlik ve yıkama çalışmala-
rını yerinde izledi. Sokağa çıkma kı-
sıtlamasını İstanbullulara hizmet
için değerlendirdiklerini ifade eden
Genel Müdürü Canlı, şunları kay-
detti: "Sizlerin de bildiği gibi bu gü-
zergah, İstanbul'un en işlek karayolu
akslarının başında geliyor. Bu güzer-
gahta her zaman trafik yoğun olu-
yor. Yolların boşalmasından
yararlanarak, burada kapsamlı bir
temizlik çalışması yaptık. Yaptığımız

diğer çalışmalarla birlikte kentimizi,
pazartesi günü işlerine gidecek İstan-
bullular için hazır hale getirdik."

Bin 809 personel katıldı

Öte yandan iki günlük sokağa çıkma
kısıtlamasının olduğu dönemde İs-
tanbul geneli ana yollar, meydanlar,
Marmaray ve metro giriş çıkışları,
üst geçit - altgeçitler, otobüs
peron/durakları, Bayrampaşa ve
Ataşehir Halleri ve başta hastaneler
olmak üzere çeşitli kamu kurum ve
kuruluşları gibi halkın toplu kulla-
nım alanlarında mekanik yıkama,
süpürme ve elle süpürme çalışmaları
yapıldı. Bu çalışmalara toplam bin
809 personel katıldı. Araçlar 496
defa göreve çıktı. İki günde toplam
144 futbol sahasına denk gelen bir
milyon 31 bin metrekarelik yıkandı;
bin 628 futbol sahası büyüklüğünde
bir alan da mekanik araçlarla süpü-
rülerek temizlendi.

Yaralı halde
sınava girdi
Maltepe'de sınav yolunda kardeşinin kullandığı 
motosikletle kaza geçiren öğrenci sınavdan çıktı.
Sınavının iyi geçtiğini söyleyen genç kız, kapının
önünde bekleyen ailesiyle birlikte hastaneye gitti

MAlTEpE Altay-
çeşme Mahalle-
si'nde sabah

saatlerinde üniversite sı-
nava girmek için kardeşiyle
birlikte motosikletle yola
çıkan öğrenci Yeşim Şeker,
karşı yönden gelen bir
araçla çarpışmaları sonu-
cunda yaralandı. Genç kıza
ilk müdahaleyi sağlık ekip-
leri yaptı. Ancak öğrenci
hastaneye gitmek yerine sınava girmeyi tercih etti. Yaralı genç
kızı sınava olay yerine kaza raporu tutmaya gelen trafik polisi
ekipleri yetiştirdi.

Boyunlukla zorlandım

Altayçeşme İlkokulu'nda girdiği sınavdan çıkan Yeşim Şeker, "Sı-
navım iyi geçti. Bildiklerimi yaptım. Kendimi toparladım. İyi ol-
duğumu bildiğim için girdim. Alllah'a şükür daha kötü bir şey
olmadı. Boyunlukla zorlandım kafamı eğerken. Ama yine de so-
ruları okuyabildim. polis ekipleri beni getirdiler çok teşekkür
ederim onlara. Allah razı olsun. İyi ki daha kötü bir şey olmadı"
dedi. Yeşim Şeker'in babası Yusuf Şeker, "Kazayı duydum. Kaza
yerine geldiğimde çocuğun yanında ambulans gelmişti iki tane.
polis ekipleri gelmişti. Çocuk ufak bir bayılma geçirmiş. Başında
kask vardı zaten. Herhangi bir kötü durumu yoktu. Sınavını en-
gelleyecek bir durumu olsaydı ambulans doğru hastaneye götü-
rürdü. Muayene ettiler, doktorlar herhangi bir şeyinin olmadığını
söyledi. Kendisine danıştık. 'Kendini iyi hissetmiyorsan hasta-
neye götürelim kızım.' dedim. 'Yok ben sınava gitmek istiyorum
çok hafif bir ağrı var.' dedi. Okula
geldiğinde orada da muayene
etmişler. Şu anda da içeriden de
doktor arkadaşlar geldi. Bilgi
aldım çocukta bir şey yok. Şu
anda sınavına devam ediyor. Sı-
navı bittikten sonra hastaneye
götüreceğiz. Hastanede gereken
kontrollerini yaptıracağız. Bizim
evladımız, canımız, ciğerimiz
beklemek zorundayız. polis ar-
kadaşlarımız 'biz götürürüz' dedi-
ler. Okuluna kadar getirdiler.
Buradaki görevli memur arka-
daşlara da tembih etmişler. İlgi-
leri için çok teşekkür ederim"
diye konuştu. DHA

BALÇIK TEMiZLENDi
Esenyurt Belediyesi ile İBB’nin sel-
den etkilenen mahallelerdeki çalış-
maları devam ediyor. Dairelerde
çamur ve balçıklar temizlenirken
detaylı temizlik çalışması başlaya-
cak. Vatandaşları ilk andan itibaren
yalnız bırakmayan Esenyurt Beledi-
yesi, selden etkile-
nen bölgelerde
çalışmalarını sür-
dürüyor. Esenyurt
Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğüne

bağlı Yol Bakım Onarım Şefliği
ekipleri ile İBB’nin İSKİ ve İSTAÇ
ekipleri bölgede yaşanan sel bas-
kını sonrası bakım onarım çalışma-
larını sürdürüyor. Bodrum
katlarındaki balçık ve çamur, ekip-
ler tarafından tamamen temizlenir-

ken detaylı temizlik
çalışması başlaya-
cak. Alanda selden
etkilenen ailelere
günde yemek yar-
dımı ise sürüyor.
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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlı-
ğından yapılan açıklamaya 
göre, faiz oranının düşme-

siyle konut satışı başta olmak üzere 
gayrimenkul satışında artış yaşandı. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
verilerine göre, geçen yıl 1-27 Hazi-
ran'da ülke genelinde 6 bin 658 kredili 
konut satışı gerçekleştirilirken, bu yılın 
aynı döneminde faiz oranlarındaki dü-
şüşün etkisiyle bu rakam 93 bin 704'e 
yükseldi. 

En çok konut İstanbul'da satıldı 

İstanbul 14 bin 46 5, Ankara 12 bin 
172, İzmir 6 bin 220, Bursa 3 bin 592, 
Antalya ise 3 bin 77 ile kredili konut sa-
tışının en yoğun olduğu iller olarak sı-
ralandı. Faiz oranlarının düşmesi 
sadece konut değil gayrimenkul satışını 

da artırdı. 1-27 Haziran tarihlerinde 
tarla, arsa, iş yeri konut ve diğer taşın-
mazlarda dahil toplam 284 bin 487 

satış gerçekleşti. Geçen yıl ise bu 
satışların toplamı 99 bin 125 olarak ka-
yıtlara geçti. Hazineye, kredili satıştan 

962 milyon lira, tüm taşınmaz satışla-
rından 1 milyar 966 milyon lira katkı 
sağlandı.

Faizler düştü konut satışları artışa geçti

Çiçek hasadı başladı

MİMARİSİ, şehir hayatı ve kültü-
rünü yansıtması dolayısıyla bir 
Osmanlı kenti olan UNESCO 

Dünya Mirası Listesindeki Safranbolu ilçe-
sine bağlı Yazı köyü Çay Mahallesi'nde çiftçi 
Ali Alp'in arazisinde geçen yıl ekilen 3 bin sarı 
kantaron bitkisinin hasadına dua edilerek, 
başlandı. Osmanlı ordusu tarafından kılıç 
darbeleriyle meydana gelen yaralara müda-
hale için savaşlarda "ilk yardım" amacıyla bu-
lundurulan kantaronun açtığı altın sarısı 
çiçekler, adeta görenleri büyülüyor. Kullanımı 
Antik çağlara kadar dayanan, halk arasında 
"kılıç", "kan", "yara" otları olarak da bilinen, 
deri lezyonları ve birçok hastalığın tedavisinde 
aktarlar tarafından önerilen sarı kantaron, çay 
ve yağ olarak tüketiliyor. İl Tarım ve Orman 
Müdürü Çetin Ayvalık,yaptığı açıklamada, 
şimdiye kadar doğada kendiliğinden yetişen 
sarı kantaronun bölgede endemik bir tür ol-
duğunu belirtti. Kontrol altında yetiştirmeye 
karar verdikleri kantaron ile ilgili bakanlığa bir 
proje sunduklarını ve kabul gördüğünü, bu 
bağlamda geçen yıl bu aylarda fideleri diktik-
lerini anlatan Ayvalık, "Şimdi bunu hasat et-
menin mutluluğu içerisindeyiz. Bölgemize 
adaptasyonu son derece uygun bir bitki. Sarı 
kantaron halk hekimliğinin ana unsurlarından 
birisi. Hemen hemen her hastalıkta kullanıla-
bilen ürün grubu. Bizler de bunun geliştiril-
mesini istiyoruz. Bakanlığımız kantaronun 
yanında ada çayı, safran ve lavantaya da des-
tek veriyor. Kantaron ve ada çayına destekleri-
miz yüze 100 hibe şeklinde devam ediyor. 
Yetiştirmek isteyenler bize talepte bulunursa 
yetiştirmelerinde destek oluruz." diye konuştu. 

Yöremizi tavsiye ediyoruz 

Sarı kantaronun çiçeklenmeyi mayıs sonu ha-
ziran başı gibi yaptığını vurgulayan Ayvalık, 
"Haziran 15 gibi artık pik seviyeye gelir. Bu 
dönemler biraz daha tohuma yakın olan dö-
nemler. Artık toplayabileceğimiz dönemler. 
Bu tarlamızda da tohum partikülleri oluş-
maya başlamış. Hem tohumu hem taç yap-
rakları hem tomurcukları hem de yaprakları 
tamamen değerlendirilebilen bir üründür.  
Biz bu ürünü yöremize tavsiye ediyoruz."  
ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık ilçe-
sine giderek istişare ve değerlendirme top-
lantısına katıldı. Güngör, toplantının 
ardından Pazarcık Belediye Başkanı İbra-
him Yılmazcan ile Antep fıstığı bahçesine 
giderek, incelemelerde bulundu. Burada 
gazetecilere açıklamalarda bulunan Gün-
gör, her ne kadar fıstık denilince akla Gazi-
antep gelse de Pazarcık'ın da fıstık 
üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu 

söyledi. Doğası ve iklim özellikleri ile Pa-
zarcık ilçesinde yetişen fıstığın lezzet ve ra-
yiha bakımından bir numara olduğunu 
ifade eden Başkan Güngör, şunları söyledi: 
"Pazarcık ilçemizde yetişen fıstık rayihası 
en kaliteli fıstık.  
Buradaki üreticilerimizle yaptığımız görüş-
melerde Gaziantep Baklavası’nın kalitesi-
nin Pazarcık Fıstığı’ndan kaynaklandığını 
söylediler.  Gaziantepliler 
kıskanmasın ama gerçek bu. Tabi Gazian-

tep Baklavası da tek başına yenmiyor. 
Üzerine de mutlaka Maraş Dondurması 
konması gerekiyor ki bu karışımdan birbi-
rini tamamlayan müthiş bir lezzet ve 
aroma ortaya çıkıyor. Bu da memleketimi-
zin güzelliğini ortaya çıkarıyor. İşin esprisi 
şu: Hepimiz birbirimize bağlıyız ve birbiri-
mizi tamamlıyoruz. Şehirlerimiz ne kadar 
gelişirse birbirine o kadar katkısı oluyor. 
Şehirlerimizin gelişmesi ile bölgemiz, böl-
gemizin gelişmesi ile de ülkemiz gelişiyor."

Antep Baklavası’nın fıstığı Kahramanmaraş’tan
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Antep Baklavası’nın fıstığının Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden gittiğini belirterek, 

“Gaziantep Baklavası’nın rayihası ve lezzeti Pazarcık Fıstığı’ndan gelmektedir. Baklavanın tamamlayıcı lezzeti de elbette Maraş Dondurması’dır” dedi 

Tarım ve Orman Bakanlığı  
tarafından yürütülen Tıbbi  

ve Aromatik Bitkileri  
Geliştirme Projesi kapsamında 
desteklenen kantaron, Kara-

bük'ün Safranbolu 
İlçesinde hasat edildi 

Mavi yengeç  
ticareti hareketli 

ADANA'NIN Karataş ilçesindeki 
Akyatan Lagünü'nden çıkarılan ve 
bir dönem ağları yırttıkları için ba-

lıkçıların "korkulu rüyası" haline gelen mavi 
yengeçler, artık ihracat ürünü oldu. Bölgedeki 
balıkçıların lagünden yakaladığı, rengi ve bo-
yutuyla dikkati çeken mavi yengeçler, yurt 
içindeki turistik tesislerin yanı sıra Çin, Ja-
ponya, Hindistan ve Hollanda'ya gönderili-
yor. Mavi yengeçlerin eti gıda sektöründe, 
kabukları da kozmetik sanayisinde kullanılı-
yor. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, 
yaptığı açıklamada, Seyhan ve Ceyhan ırmak-
larının Akdeniz'e döküldüğü bölgede oluşan 
Akyatan Lagünü'nün 15 bin hektar büyük-
lükte olduğunu söyledi. Lagünün 5 bin 500 
hektarının sulak alanlardan oluştuğunu dile 
getiren Topuz, burada balık çeşitlerinin yanı 
sıra havyar ve mavi yengeç bulunduğunu bil-
dirdi. Topuz, birçok kuş türüne ev sahipliği 
yapan ve koruma altında bulunan lagünde 
izinli balıkçıların mavi yengeç avladığını ifade 
etti. Balıkçıların, ağlarını yırttığı ve balıklara 
zarar verdiği için rahatsızlık duydukları mavi 
yengecin değerini zamanla öğrendiklerini be-
lirten Topuz, şunları kaydetti: "Şu an burada 
mavi yengeç çok ünlü. Lagünde ciddi bir po-
pülasyonu var. Dünyanın birçok yerine, Çin 
başta olmak üzere Japonya, Hindistan ve 
Hollanda'ya buradan yollanıyor. Mavi yenge-
cin üzerindeki maddelerden kaynaklı çok de-
ğerli bir yapısı var. Gıda sektöründe rağbet 
gören bir ürün. Bölgeden yılda çıkarılan 300-
500 ton mavi yengeç bölge ve ülke ekonomi-
sine katkı sağlıyor." 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, faizlerin düştüğü  
1 Haziran'dan itibaren ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleştiğini bildirdi

G ençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs 
salgını ile mücadele kapsamında alı-
nan ve 1 Haziran'dan itibaren geçerli 

olan yeni normale dönüş kararıyla birlikte 
gençlik ve spor alanında yatırımlarına kaldığı 
yerden devam ediyor. Bakanlık, önümüzdeki 
dönemde Amasya, Sinop ve Çankırı'ya top-
lamda 105 milyon TL'lik yatırım yapacak. 
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hazi-
ran ayının ikinci yarısında Amasya, Sinop ve 
Çankırı valileri başkanlığındaki il heyetleriyle 
bir araya gelerek, bu kentlere yapılacak genç-
lik ve spor yatırımlarına ilişkin protokollere 
imza attı. 

Amasya'ya 54 milyon TL yatırım  

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amasya ilçe be-
lediyeleri arasında imzalanan protokol gereği 
Bakanlık, bu kente 54 milyon TL'lik gençlik ve 
spor yatırımı yapacak. Protokoller kapsa-
mında Amasya il merkezi ve ilçelerine 7 sente-
tik çim yüzeyli halı saha, 3 yarı olimpik yüzme 
havuzu, 2 gençlik merkezi, 1 antrenman spor 
salonu, 1 adet 500 seyirci kapasiteli spor sa-
lonu, 1 güreş sahası, 1 kamp eğitim merkezi 
ile içinde gençlik merkezi, spor salonu, futbol 
sahası ve spor kompleksi bulunan 7 spor te-
sisi yapılacak. 

Sinop'a 19 milyon lira 

Bakanlık, Sinop'a da 19 milyon liralık gençlik 
ve spor yatırımı yapacak. Sinop heyeti ile im-
zalanan protokoller kapsamında şehre yapıla-

cak yatırımlar ise şöyle: ''2 adet yarı olimpik 
yüzme havuzu, 1 adet spor salonu, 1 adet 
sentetik çim yüzeyli futbol sahasına 2'li so-
yunma odası, 500 kişilik çelik tribün yaptırıl-
ması, mevcut betonarme tribünün onarımı ve 
üstünün kapatılması, 8 adet sentetik çim yü-
zeyli futbol sahası (Halı saha), 2 adet kapalı 
sentetik çim yüzeyli futbol sahası (Halı saha), 
2 adet basketbol-voleybol sahası, 1 adet yürü-
yüş yolu, 3 adet çok amaçlı mini basketbol sa-
hası ve 2 adet futbol sahasının bakım ve 
onarımı.'' 

Çankırı'ya 32 milyon 

İmzalanan protokoller kapsamında Çankı-
rı'ya yapılacak yatırımlar şu şekilde: 
 ''3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sa-
hası yapımı ve 1 sahanın tamamlanması, 2 

adet halı saha, 6 adet kapalı halı saha, 4 adet 
gençlik merkezi, 2 adet spor salonu, Güreş 
sahası için 500 kişilik tribün, spor salonu ve 
futbol sahalarında oluşan 3 adet spor tesisi-
nin bakım ve onarımı.'' 

İlerleme yapacağız 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, üç kente yapacakları yatırımlar ile 
ilgili yaptığı açıklamada, gençlik ve spor ala-
nında bugüne kadar yaptıkları yatırımların 
ülke genelinde artarak devam edeceğini vur-
gulayarak, "Milletimiz için, gençliğimiz için 
sporcularımız için çalışmaya devam edeceğiz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 
Türkiye'yi sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir 
ülke yapma doğrultusunda hedeflerimizi in-
şallah gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
başarılı bir şekilde yönetilen 
pandemi sürecinin ardından 
kademeli olarak başlanan 
yeni normale dönüş kapsa-
mında yatırımlarına hız verdi. 
Gençlik ve Spor Bakanı  
Dr. Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, haziran ayının ikinci 
yarısında Amasya, Sinop ve  
Çankırı valileri ile protokol 
imzalayarak, bu üç kente  
toplamda 105 milyon liralık 
yatırım yapacaklarını bildirdi

TÜRKİYE'NİN yeni tip koro-
navirüs sürecinde başarılı 
bir sınav verdiğine dikkati 

çeken Bakan Kasapoğlu, "Cumhur-
başkanlığımızın liderliğinde ülkemizin 
son 18 yıldır yaşadığı devrimler bu ba-
şarının önemli aktörüdür" diye ko-
nuştu. Bu süreçte Bakanlık yurtlarının 
önemli bir görev üstlendiğini hatırla-
tan Bakan Kasapoğlu, "Bu çerçevede 
Bakanlığımız, ülkemizin dört bir ya-
nında inşa edilmiş, kalitesi ve konfo-
ruyla fark yaratan yurtları ve sahip 
olduğu yurt altyapısı sayesinde önemli 
bir görevi ifa etti. Ülkemizin dört bir 
yanına ilmek ilmek işlenmiş yurtları-
mız, karantina süreçlerinde hem va-
tandaşlarımıza hem de yabancı 
misafirlerimize takdir gören bir ev sa-
hipliği yaptı. Bakanlığımızın tüm tesis-
leri iyi günde de zor günde de hem bu 
milletin evlatlarının hem de ihtiyacı 
olan misafirlerimizin hizmetinde ola-
caktır. Bugüne kadar olduğu gibi, bun-
dan sonra da inşallah yatırımlarımıza 
ve çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.  

Pandemide önemli 
sınav verdik 

3 KENTE 105 MILYON 
LIRALIK YATIRIM 

Kasapoğlu; "Milletimiz için, 
gençliğimiz için sporcuları-
mız için çalışmaya devam 
edeceğiz. Sayın Cumhur-

başkanımızın önderliğinde 
Türkiye'yi sporda öncü, 

gençliğiyle güçlü bir ülke 
yapma doğrultusunda he-
deflerimizi inşallah gerçek-

leştirmeye devam 
edeceğiz" dedi.



V enedikli ressam Gentile Bellini'ye ait ol-
duğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet
portresinden, özel koleksiyondaki tek

örnek 770 bin sterline satıldı. Fatih Sultan Meh-
met portresini İBB satın aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat
Ongun, Semiha Şahin’in moderatörlüğündeki
CNN TÜRK Masası’na bağlanarak "Fatih Sul-
tan Mehmet portresi" ile ilgili açıklamalarda bu-
lundu.

O neden israf değil

İBB Sözcüsü Murat Ongun, söz konusu portre
tartışmalarıyla ilgili olarak, "2016 yılında Kut-ul
Amere dizisi için dolar 2,5 TL iken 22.5 milyon
liralık bir sponsor yapmış İBB iştirakleri. O
günün parasıyla 10 milyon dolar, bugünün para-
sıyla 65 trilyon lira. O gün israf olmuyor da onun
onda biriyle biz dünya eserini Türkiye’ye getiriyo-
ruz neden israf oluyor?" derken, "İstanbul’a ait
olması gereken bir eseri İstanbul’a kazandırdık"
dedi.

580 milyon harcadık

Konuşmasını, "İsraf mı değil mi derken, şunu
söylemek isterim. Söz konusu tablo 1480 yılında
yapılmıştır" şeklinde sürdüren Ongun, "Fatih Sul-
tan Mehmet’in yaşarken yapılmış 3 tablosundan
bir tanesidir. Bu 3 tablodan bir tanesi de kayıptır,
nerede olduğu bilinmemektedir. Biz de İBB ola-
rak bu önemli eseri anavatana İstanbul’a getir-
dik" dedi. Hastane yoluna İBB’nin 580 milyon
para harcadığını belirten Ongun, "Bugün Ulaş-
tırma Bakanlığı’nın o yolu yapmak için harcadığı

para 10 milyon yok" ifadelerini kullandı. 

Yarıştık ama kazandık

Tablo konusunu, "İBB olarak biz 10 gün evvel
başkanımızın talimatıyla, biz de kamuoyuna açık
olmayan şekilde işlerimizi yürüttük ve değerli İs-
tabul’umuza kazandırdık. İstanbul’a ait olması
gereken bir eseri İstanbul’a kazandırdık. İyi bir
şey yaptığımız düşünüyoruz" diyen Ongun, "Mü-
zayede pek çok kişiyle yarıştık ama kazandık. Biz
şu anda bu eseri nasıl koruruz nasıl koruyacağız
gibi planları yapıyoruz. Bu tablo üzerinden yola
çıkarak Ekrem İmamoğlu onu yapmadı gibi tar-
tışmaları boş buluyorum. Eğer birisi 'Zulüm
1453’te başlamıştır' demişse bizim onunla hiçbir
işimiz yok. Siz ne kadar karşıysanız biz de o
kadar karşıyız. Kim derse ki 'Zulüm 1453’te baş-
ladı' biz de en az o kadar karşısındayız" ifadelerini
kullandı. 

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

SİYASET
PAZARTESİ 29 HAZİRAN 2020 7

“ Toprak olmak ne garip şey anne yaşamak is-
terken delice” diyor Ahmet KAYA, Nevzat
ÇELİK’in şiirini yorumladığı şarkısında..

Herkesin ölümü kendi için yok gibi bir şeyken, öze
dönüşün toprağa olacağını yaşıyorken kim düşünmek
ister ki? 

Toprağa karışmak öze dönüştür aslında. Sonun
başlangıcıyla bilinmezlere giden mutlak yolculuğu
düşünmek bile  çok garip bir duygu…

“Ne yaparsan yap kuralı ben koyarım sen isteme-
sen bile uyacaksın çünkü güç benim, düzen benim ve
eninde sonunda ne olursan ol benim gerçeğimle bü-
tünleşeceksin”… diyor toprak..

Çamurundan kendimizi sakındığımız, toz- kir yap-
masın diye üstünü betonlarla örttüğümüz toprağın,
asıl ve sonsuz zamanlarca evimiz olduğunu düşün-
meden yaşamaya kendini kaptırmak güneşi balçıkla
sıvamaya çalışmaktan başka ne olabilir ki?..

“Sonuçta bir avuç toprak olacağını bile bile, in-
sanların doymak bilmez hırslarına ve yedikleri kul
hakkına şaşarım. Değer mi?” Diye yazmıştı Uğur
GÖKBULUT. Ne kadar doğru bir tespit.

İçinde milyonlarca canlı bitki ve yaşayan hayvan-
ların yanı sıra, sonsuz rakamlarda mikro organiz-
mayı barındıran toprağın, o nu yok saydığımız
anlarda bile, yaşamamızı sağlayan temel besin ve
elementsel zenginliklerin tek ve mutlak sahibi oldu-
ğunu göz ardı etmek gerçeklerle yüzleşmekten kork-
mak değil midir?.

100 sene öncesinde dünyada yaşayan hemen
hemen  bütün  canlıların, bastığımız, ekip biçtiğimiz
toprağa karıştığını bilip, bilmiyormuş gibi yaşamak
düşüncesizliğin ta kendisidir aslında.

Toprak olmak duygusunu düşündükçe, bende daha
bir anlamsızlık kazanıyor hayat ve ölümsüzmüşüz
gibi  verdiğimiz maddi mücadele…

Paramızın bol olup olmamasından çok, dönüştük-
ten sonra toprağımızın ne kadar bol ve bereketli
oluşu mudur asıl düşünülmesi gereken şey…

Kafam karıştı. 
Hem de her şey bu kadar kesin ve netken… 
Bir tohuma toprak olmayı seçenlere selam

olsun…
Yüzlerce yıl sonra yaşayacak olan insanların kok-

layacağı bir çiçeğin, ya da yiyecekleri bir meyvenin
toprağı olacak olmanızı düşünüp öyle yaşamayı de-
neyin isterseniz…

Ne güzel yazmış Nevzat ÇELİK, güzel söylemiş
Ahmet KAYA “Toprak olmak ne garip şey anne, ya-
şamak isterken delice”

VESSELAM…

Toprak olmak ne 
garip şey anne… 

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

DIZIYE 10 MILYON
DOLAR VERMISLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun "Fatih Sultan Mehmet
portresi"ne 'israf' diyenlere tepki gösterdi. 4 yıl önceyi hatırlatan Ongun,
"2016 yılında Kut-ul Amere dizisi için dolar 2,5 TL iken 22.5 milyon liralık
bir sponsor yapmış İBB iştirakleri. O günün parasıyla 10 milyon dolar,
bugünün parasıyla 65 trilyon lira" açıklamasında bulundu

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından
çizilen Fatih Sultan Mehmet’in üç ünlü
portresinden birisi olan tablo bugün Lon-
dra’da açık artırmayla satışa çıkarıldı.
Açık artırmada tabloyu alan kurum İBB
oldu. Tablo için 770 bin sterlin (6 milyon
500 bin lira) ödeneceği öğrenildi. Satın
alımı Twitter hesabından duyuran İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Londra’da

açık artırma ile satılan, Fatih Sultan
Mehmet Han'ın günümüze kadar gelebil-
miş üç orijinal portresinden biri olan,
İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölye-
sinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen
yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık"
dedi.  “Sultan 2. Mehmet, mevki sahibi
genç ile birlikte” isimli portrenin tarihi
1479 yılına uzanıyor.

770 bin sterline satın alındı

Murat
Ongun

İş güvencesi ortadan kalkar
CHP Niğde 

Milletvekili Ömer
Fethi Gürer,

Tamamlayıcı
Emeklilik Sistemi
adı altında kıdem
tazminatının fona

dönüştürülmesi
girişiminin, 
milyonlarca
çalışanın iş

güvencesinin sonu
anlamına geldiğini

söyledi

iktidarın, ülkemizde çalışma yaşa-
mında var olan onlarca soruna çözüm
bulmak yerine, çalışanın kıdem tazmi-

natına göz diktiğini belirten Gürer, “İşçilerin fona
devredilecek parasının pula dönüştürüleceği bu
sistem işçilerin lehine değil” dedi. Gürer, iktidara,
işçilerin son kalesi olan kıdem tazminatlarını fona
devretmek yerine, 2 milyonun üzerindeki üniver-
site mezunu gence ve milyonlarca işsize, iş olanağı
yaratacak uygulamaları hayata geçirmesini
önerdi.

Düzenleme son noktadır

Gürer yaptığı açıklamada; kıdem tazminatı konu-
sunda, işçilerin aleyhine oluşacak yeni bir döne-
min kapısını aralaması aşikâr olan, kıdem
tazminatlarının fona dönüştürülmesi için başlatı-
lan çalışmalara sert tepki gösterdi. Gürer, "Cum-
hurbaşkanı Erdoğan düzenlemeyi savunarak işçi
lehine olduğunu belirtmektedir. Ancak sadece işçi-
lerin değil aynı zamanda işverenlerin de değişme-
sini istemediği bu düzenleme, işçilerin
kazanımlarının tümünü elinden almaktadır. Bu
durumdaki bir çalışmanın, nasıl işçinin lehine ol-
duğunu anlamak çok güçtür. AKP iktidarı, iş ya-

şamı için hangi düzenlemeyi getirdi ise işçinin
önemli bir kazanımı o düzenleme ile elinden alın-
mıştır.18 yılda birden çok örnek vardır. Örneğin
emekli aylık bağlama oranı ABO dahi, 2008 yı-
lında, çıkarıldıktan sonra emekli olan işçiler için
hak kaybını artırdı. Esnek çalışmadan fazla me-
saiye, kayıt dışı çalışmadan düşük ücrete, iş gü-
venliğinden mobinge kadar, çalışma yaşamı
sorunları AKP döneminde katlanmıştır. Bu getiril-
mek istenen düzenleme son noktadır” dedi.

İşçiyi düşünmeyen iktidar

Çalışma yaşamında işçiler aleyhine yapılan dü-
zenlemelerin AKP iktidarında zirve yaptığını ifade
eden CHP Milletvekili Gürer, “Tamamlayıcı
emeklilik sistemi, emekçiler aleyhine yapılan dü-
zenlemelerde gelinen son noktadır” ifadesini kul-
landı. 1980 öncesi işçilerin toplu iş sözleşmesi ile
kıdem süresini toplu pazarlıkta belirleyebilme hak-
larının bulunduğunu anımsatan CHP Milletvekili
Gürer, “1980 sonrası çalışma yaşamında sürekli
yapılagelen değişikliklerle bu süre 30 güne kadar
düşürülüp sınırlandı. Bugün bu 30 günlük giydiril-
miş brüt ücretin kıdeme esas durumu da kökten
değiştirilmek istenmektedir” dedi.

Yine istifaya davet ettiler
Türkiye Barolar Birliği'nin bazı 
yöneticileri Metin Feyzioğlu'na 'yapması
gereken en doğru davranış istifa 
etmektir' ifadeleriyle çağrıda bulundu

türkiyeBarolar Birliği yöneticileri Asude
Şenol Filiz Saraç, Hüseyin Özbek ve Sabri
Çepik TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nu isti-

faya davet etti.  İstifaya çağrı metninde baro başkanları-
nın Savunma Yürüyüşü hatırlatılarak, Feyzioğlu'nun bu
mücadelede yer almaması vurgulandı. 

Güven kaybı oluştu

Avukatlar tarafından yapılan açıklamada, "Baro başkan-
larının arkasını döndüğü, barolardan ve kendini seçenler-
den kopan, kişisel tutumları ile barolar nezdinde güven
kaybına uğrayan, kendini seçenlerin temsilinden vazgeç-
miş, bireysel davranmayı hak gören TBB Başkanının
yapması gereken istifa etmektir" ifadeleri kullanııldı. Avu-
kat Filiz Saraç sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ben
de dahil TBB 4 Yöneticisi ( Av Asude Şenol, Av Filiz
Saraç, Av Hüseyin Özbek, Av Sabri Çepik ) tarafından
TBB Başkanı istifaya davet edildi" ifadelerini kullandı. 

RESMEN
KURULDU
14 Nisan 2020 tarihinde İçişleri
Bakanlığına Başvuru yapan Umut
Partisi resmen kuruldu. Umut Partisi
Genel Başkanı Abdulkadir Bozkurt,
Umut Partisinin kuruluş sebeplerinin
bir hak arayış mücadelesinin siyasette
vücut bulmuş hali olduğunu belirtti

UmUt
Parti-
si'nin

kurucularının ül-
kede 6 milyona
yakın 'emeklilikte
yaşa takılanlar' diye
tabir edilen kişiler
olduğunu belirten
Genel Başkan Ab-
dulkadir Bozkurt,
EYT’lilerin sesi
olmak için yola çık-
tıklarını belirtti. Bozkurt, parti kurucula-
rının büyük çoğunluğunun aynı
mağduriyeti yaşayan EYT'li kişilerden
oluştuğunu söyledi.

Üretim kısıtlandı

Sadece EYT’lilerle olmamakla birlikte
haksızlığa uğramış tüm vatandaşların
sesi olacaklarının vizyonunu çizdiklerini
belirten Bozkurt, "Ülkemizde çok partili
döneme geçiş ile beraber sayısız partiler
kurulmuştur. Bu siyasi partilerin bazıla-
rının ömrü çok kısa olmuştur. Bazı par-
tiler ise halkın desteğini alarak iktidar
olmuş veya koalisyon dönemlerinde ik-
tidar ortağı olmuşlardır. Ama ne hik-
metse meydanlarda ve seçim
bildirgelerinde beyan ettikleri vaatleri
unutmuşlar ya da unutturulmuşlardır.
Ülkemizde önemli mücadele edeceği-
miz diğer bir unsur ise üretim odaklı
ekonomik hamlelerdir.” dedi.

Umut ışığı olacağız

"Umut Partisi üreticinin yanında yer
alacak, onların yaşadıkları tüm sıkıntı-
ları sahada bizzat tespit edip üretimin
ve üreticinin önemini ülkenin ilk sıra-
sına taşıyacaktır" diyen Bozkurt, "Her
türlü çıkarılacak kanun ve yönetmelik-
lerden önce üreticinin görüşlerine baş-
vurulacaktır. Gelecek nesillere umut
ışığı olacak Çevre ve ekolojik dengenin
korunması önemlidir” diye konuştu.

Metin 
Feyzioğlu



yKs için uygulanan kısmi sokağa
çıkma kısıtlamasının başlamasının
ardından polis ekipleri 15 Temmuz

Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya
geçiş yönünde denetim yaptı. Saatler
09.30'u gösterdiğinde köprüden geçmek
isteyen araçlar tek tek durduruldu.
Ekipler hususi otomobil ve ticari taksi-
lerin içindeki vatandaşların izin belge-
leri olup olmadığını kontrol etti.
18.30'a kadar uygulanacak olan so-
kağa çıkma kısıtlamasından muaf
olan vatandaşların geçişine izin
verilirken, gerekli belgeleri bulun-
mayan iki kişiye cezai işlem uy-
gulandı. D-100 Karayolu
Merter mevkiinde yapılan de-
netimlerde polis ekipleri sü-
rücülerden sokağa çıkmak
için izin belgesi kontrolü
yaptı. Bazı sürücüler ise
maske takmadığı için
uyarıldı. DHA

K ıyıda aralarında yengeçlerin de bulunduğu
ölü, yarı canlı balıkları gören çevre sakinleri,
uzun zamandır böyle bir manzara ile karşı-

laşmadıklarını söylediler. Bir vatandaş ise İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) arayarak durumu
bildirdiğini ancak cevap alamadığını söyledi. Bazı
çocuklar ise balıkları toplayarak büyük plastik şişe-
lere doldurduğu
görüldü.

Küçükçekmece Gölü ölüyor

30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz,"Küçük-
çekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor.
Gölde oksijen olmadığı için balıklar suyun üzerinde.
Bir müddet sonra oksijen yetersizliğinden bu hay-
vanlarımız ölüyor. Gölün temizliğine hiçbir şekilde
önem vermedik. Akıntıları dere bağlantıları kesi-
lince, Firüzköy'deki fabrika atıkları da buraya ge-

lince göl bu hale geldi. 15 gündür bir lodos
vardı, göl şişti geri dönünce oksijensiz bir su

geldi. 80 çeşit balık yaşayan gölümüzde
4 çeşit balık kaldı" dedi. Gölde daha

önce yüzdüklerini söyleyen Şaşmaz,
"Temizlenmesi için yetkililerin ne

gerekiyorsa yapması lazım. Ge-
rekiyorsa denizden boruyla su
pompalasınlar. Tek bir boru
döşensin su pompalansın
bu göl oksijenle dolsun. Ba-
lıklar ölmesin" diye ko-
nuştu. DHA
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D ünya için 11 Şubat 2020 önemli bir
gün olmalı… Çünkü  Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) o gün  koronavirüs

kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdi.
Daha sonra küresel salgın anlamına gelen
‘pandemi‘ olarak ilan etti… Türkiye için ise
11 Mart 2020 de önemli bir gün olmalı…
Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türki-
ye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildi-
ğini açıkladı.  Virüse bağlı ilk ölüm ise
maalesef 19 Mart’ta oldu. 89 yaşında ölen
kişinin virüsü Çin temaslı bir çalışanından al-
dığı belirlendi.

* * * *
Artık herkes biliyor… Hızla yayılıyor. İn-

sanları sevdiklerinden koparıyor. Virüs bula-
şanların büyük bir bölümü yoğun bakım

tedavisi, gerekirse entübe edilerek kurtarılı-
yor.  Bu belki de kalıcı bir sağlık sorunu bıra-
kıyor. Bilmiyoruz. Şimdilik ne aşı ne de ilacı
var. Daha fazla yayılmaması gerek. Bunun
için maske, sosyal mesafe ve hijyen şart…
Başka çare yok… Prusyalı General Carl von
Clausewitz 1812’de yazdığı ünlü ‘Savaş
Üzerine‘ isimli kitabının 32. sayfasında şöyle
diyor… ‘Düşmanı yenmek istiyorsak, gayre-
timizi, düşmanını karşı koyma gücüne uydur-
mak zorundayız.‘ Korona virüsünü bir
düşman olarak nitelersek, tüm gayretimiz de
bu üç önlemi harfiyen uygulayarak ona karşı
koymak olmalı… Bu virüse karşı ilk cephe…

* * * *
İkinci cephe ise aşı çalışmaları… Aşı ça-

lışması değil de sanki savaş sürüyor bu cep-

hede… Savaş ABD, Çin ve Avrupa Birliği
arasında… Etkili aşıyı ilk bulan ülke herkes-
ten bir adım önde olacak… Krizden ilk çıkan
olacak. Aşının bulunmasıyla belki de dostluk-
lar, düşmanlıklar, ittifaklar dahi değişecek…
Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi
için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafın-
dan Mayıs’ta düzenlenen uluslararası bağış-
çılar konferansında toplam bir çırpıda 7,4
milyar Euro toplandı. Yeterki aşı bulunsun…

* * * *
ABD Başkanı Donald Trump, aşı çalış-

masına ‘Operation Warp-Speed‘ adını verdi.

‘Uzay gemisi Enterprice‘ isimli dizide geçi-
yor Warp kelimesi… Işıktan da hızlı gideni
anlatıyor. Aşı koordinasyonun başına da
dört yıldızlı bir general ile ilaç
sanayiinde  tecrübeli eski bir yöneticiyi ge-
tirdi. Gerçi aşı bulunmakla da bitmeyecek.
Dağıtım kavgası da yaşanacak. Kuduz aşı-
sını bulan Louis Pasteur, ‘Bilim ülke tanı-
maz, çünkü bilgi insanlığa aittir ve dünyayı
aydınlatan meşaledir‘ der ama hemen ekler,
‘bilim, bir milletin en yüksek
simgesidir çünkü o millet zeka ve düşünce
çalışmalarını en uzağa taşıyacak ilk ulus
olacaktır.‘ Bulunacak aşı ise galiba insan-
lığa ait olmayıp bulan ülkenin olacak sanı-
rım… Bu yüzden şimdiden yaşananlara
bakılırsa aşıyı bulan ülkenin diğerlerine de
hemen vermesi zor gözüküyor şimdilik…

* * * *
Üçüncü cephe ise virüsün ülke ekonomile-

rine vurduğu darbenin hafifletilmesidir. Vi-
rüsün yayılmasını engellemek için herkesin
evde kalınması gibi hayatı durduran sıkı
tedbirler ekonomiyi vuruyor. Ekonomiyi
canlandırmak için tedbirlerin gevşetilmesi
virüsün yayılmasına yol açıyor. Hatta ikinci
bir dalga riskinden söz ediliyor. Bu fizikteki
‘bileşik kaplar teorisi‘ gibi sanki… Biri aza-
lırken diğeri artıyor. Tüm maharet dengeyi
bulmakta…  Yazıyı yine Prusyalı General
Carl von Clausewitz’in 1812’de yazdığı ünlü
‘Savaş Üzerine‘ isimli kitabından bir alın-
tıyla bitirelim. Prusyalı General kitabının bu
kez 53. sayfasında şöyle diyor… ‘Savaştaki
mücadele kişisel bir mücadele değil, çoklu
parçalardan oluşan örgütlü bir bütünün mü-
cadelesidir.‘  Korono virüsüne karşı müca-
dele de böyle sanırım… Tek bir cephede
değil, her cephede bir bütün mücadeleyi ge-
rektiriyor….

Korona virüsüne karşı üçlü cephe

BINLERCE BALIK
KIYIYA VURDU!
Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Balıkçılıkla uğraşan
bir çevre sakini "Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su
pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin " dedi

Halit Çelikbudak

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
GAZETE İHALE İLANI    

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balığın
kıyıya vurması üzerine çevrede yaşayan
vatandaşlar gölün öldüğünü ve uzun za-
mandır böyle bir manzarayla karşılaşma-
dıklarını dile getirmişti. Balıkların ölü bir
şekilde kıyıya vurması üzerine Küçükçek-
mece Gölü'nün önemli bir sulak alan ol-
duğunu belirten İstanbul Üniversitesi Su
Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Meriç Albay, "Küçükçekmece gölü B sınıfı
önemli bir sulak alan. Çok dikkat etme-
miz, korumamız gereken bir alan. Kuşla-
rın göç yeri üzerinde olan bir yer.
Maalesef 30-40 yıldan beri düzenli ara-
lıklarla burada balık ölümleri ve zaman
zaman kuş ölümleri oluyor. Çünkü su
4. sınıf kalitesinde. Yıllardır atık su
deposu olarak kullanılmış esasında.
Birçok boru yıllardır oraya uzatıl-
mış. Bu yüzden de kirletmişiz" dedi.

Çok kötü bir su kalitesi

Gölde bulunan su ile neredeyse
hiçbir şey yapılamayacağını belir-
ten Prof. Dr. Albay "Su Bilimleri Fa-
kültesi olarak yaptığımız
araştırmaya göre dışarıdan hiç atık
gelmese bile Küçükçekmece Gölü'nü
kirletecek karakterde bir atık var. Orası
için bir restorasyon çalışması yapıl-
ması lazım. Şehrin ortasında bir atık su
alanı, bir bomba bulunduramazsınız. Ben
bomba diyorum çünkü çok kötü du-
rumda. Arabanızı yıkayamazsınız, bahçe-
nizde kullanamazsınız, balıkçılık
yapamazsınız. Hiçbir şey yapılmaz. Çok
kötü bir su kalitesi. Restorasyon çalış-
ması ile kurtarılabilir. Çevre Bakanlığı,
Belediye ile bir an önce karar verip bu
sulak alanın şehre kazandırılması lazım.
Gerçekten İstanbul'a yakışmıyor. 4. Sınıf
su kalitesindeki bir suyu şehrin ortasında
tutamazsınız" diye konuştu. 

Restorasyon yapılmalı

Restorasyon çalışması ile gölün kurtula-
bileceğini ifade eden Prof. Albay, "1930-
40 arasında o havzada bin insan varmış.
Şu anda 1.5 milyon insan yaşıyor. 1.5
milyon insanın baskısı var orada. Bir an
önce restorasyon çalışmasının yapılması
gerekiyor. Küçükçekmece Gölü restoras-
yon çalışması ile kurtarılabilir. Dip ça-
muru çok sıkıntılı. Dip çamurunda büyük
miktarda azot, fosfor, karbon kaynağı
dipte yatıyor. Bunlar suyu besledikçe su-
daki oksijen tükeniyor. Dolaysıyla o ça-
muru oradan uzaklaştırır ve dereler dere
gibi akarsa Küçükçekmece Gölü'nü kurta-
rabiliriz" dedi.

Dip çamuru
çok sıkıntılı

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Meriç Albay, "Küçükçekmece Gölü
restorasyon çalışması ile kurtarılabilir.
Dip çamuru çok sıkıntılı. Dip çamu-
runda büyük miktarda azot, fosfor,
karbon kaynağı dipte yatıyor" dedi

BALIKLAR 
TOPLANIYOR

Gölün Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arka-
sındaki alanda da dalgalar binlerce sazan ve küçük balığın ölüsünü kıyıya attı. Avcılar Bele-
diyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verdi. Öğle saatlerine doğru gelen temizlik
görevlileri kepçe ve elleri ile sazan balıklarını tek tek toplayarak torbalara doldurdu. Kıyıdaki
çöp ve kumların arasında bulunan binlerce cansız küçük balık ise süpürge ve tırmıklarla top-
lanmaya çalıştı.

Sudaki oksijen azaldı

Gölün sahilden 100 metreye yakın bölümünün kah-
verengi, ilerisinin ise mavi renkte olduğu görüldü.
Avcılar Belediyesi Veteriner Müdür Yardımcısı
İbrahim Koçyiğit, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İBB
yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde her yıl

bu dönemde balık ölümlerinin görüldüğünü
söyledi. Belediye yetkilileri, gölün taba-

nındaki hareketlenmelerin sudaki oksi-
jeni azalttığını bunun sonucunda

ölümler görüldüğünü söylediler. Kı-
yıya vuran balıkların yanı sıra

çok miktarda çöp de olduğu
görüldü.

Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanıyor

Küçükçekmece Gölü kıyısında
ortaya çıkan görüntüler
vatandaşları üzüntüye sevk etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan bütün uyarılara rağmen Beyoğlu
İstiklal Caddesi ve Şişli'deki Maçka Parkı'nda yoğun kalabalık oluştu

HiÇ ALDIRIŞ ETMiYORLAR

Beyoğlu'nda İstiklal
Caddesi'nde akşam ve gece
saatlerinde yoğunluk

oluştu. Caddenin eski günlerini arat-
mayan yoğunluktaki kalabalıktaki va-
tandaşların bir kısmı maske takarken
bir kısmı ise maskeyi çenesinin altın-
dan taktı. Caddede maske takmayan
çok sayıda vatandaşın olduğu da gö-
rüldü. Vatandaş yoğunluğunun yaşan-
dığı yerlerden birisi de Şişli'de bulunan
Maçka Demokrasi Parkı oldu. Akşam
ve gece saatlerinde yoğun olduğu göz-
lenen Maçka Parkı'nda vatandaşlar
arkadaşları ve aileleriyle yürüyüş yaptı
ve sohbet etti. Yürüyüş yapanların
maske taktığı Maçka Parkı'nda çimle-
rin üzerinde oturanların ise maske tak-
madığı görüldü.

Yapacak bir şeyimiz yok

İstiklal Caddesinde maskesiz gezen
Çağdaş Çıkar, “Açıkçası benim ailem
burada değil Hatay'da çevremde bu-
laştırabileceğim kimse yok. Bana bu-
laşırsa şayet çok korkmuyorum. Ben
birine bulaştırmaktan korkuyorum"
dedi. Selcan Eraslan ise “Her zaman
çevremizdekileri uyarıyoruz maske
takın diye ama takmadıktan sonra da
bizim yapacak bir şeyimiz yok bu bizi
tehlikeye sokuyor" diye konuştu. Gök-
han Korkmaz, ise, “Gerekli tedbirleri-
mizi aldıktan sonra pek bir şey
olacağını sanmıyorum. Tabi etrafı-
mızda da tedbirlere uymayan çok
insan var. Su içtiğim için maske tak-
madım evet bu kalabalıkta maskesiz
gezmek tehlikeli" dedi. DHA

Adaylar içeride yakınları dışarıda
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik
Testleri yapıldı. 10.15'te başlayan sınav 13.15'te bitti. Avcılar'daki

sınav öncesi adaylar ve yakınları oldukça heyecanlı göründü

Cumartesi günü 3
okulun birarada olduğu
Avcılar'daki Yeşilkent

Mahallesi'nde dün aynı bölgede sa-
dece 1 okulda sınav yapıldı. MEV
Nihat Çandarlı Ortaokulu ve
Kemal Atay Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nde sınav
yapılmamasının etkisiyle
35 derslikte yaklaşık 400
öğrencinin girdiği Leyla
Bayram İlkokulu'na gelen
öğrenciler yakınları ile ku-
caklaştı. Öğrenciller üzer-
lerindeki kemer, saat, takı
ve cep telefonlarını kendi-
lerini bekleyen yakınlarına
teslim etti. Öğrencilerden

bazıları dünkü sınava iyi hazırlana-
madıklarını bugünden de ümitli ol-
madıklarını ifade ederken, halen
birer yüksek okulda okuyan ve
daha iyi okulları hedefleyen öğren-
cilerin ise iddialı olduğu
görüldü.  DHA

Köprüde
denetim
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O lay, 21 Haziran'da Arnavutköy'e
bağlı Hadımköy Hastane Mahal-
lesi'nde yaşandı. Atakan G'nin 15

yaşındaki oğlu Şafak G., Babalar Günü'nde
babasından harçlık alarak evden çıktı. İddia-
lara göre, ona bazı kişiler tarafından uyuştu-
rucu hap içirildi. Şafak G., fenalaşınca da
metruk bir binaya bırakıldı. Görenlerin
haber vermesi üzerine ambulansla hasta-
neye kaldırılan Şafak G., kurtarılamayarak
hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen ço-
cuğun cenazesi toprağa verildi.

Otopsi için mezarı açıldı

Ancak toprağa verilmesinin ardından aile,
çocuklarının ölümünü şüpheli bulurak sav-
cılığa şikayette bulundu. Savcılığın talima-
tıyla mezarı açılan Şafak G'ye otopsi yapıldı
ve 26 Haziran'da tekrar Hadımköy Mezarlı-
ğı'na defnedildi. Olayla ilgili çalışma yapan
polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelli-
lerden Tugay A.'ın Şafak G'nin fenalaşması
üzerine, kendisine gelmesi için kendi evine
götürerek banyo yaptırdığı, ayıltamayınca
diğer arkadaşı U.D ile metruk bina önüne
getirdiği, aile ve polise haber verdikleri, am-
bulansın gelmesi üzerine ilk müdahale yapıl-
dığı ancak çocuğun kurtarılamadığıı
belirlendi. Tugay A. tutuklanırken, çocuğun
kendisine getirilmesi sırasında evde bulunan
eşi ile diğer şüpheli U.D. serbest bırakıldı.
Tugay A. kasten adam öldürmek suçlama-
sıyla Metris Cezaevi'e gönderildi. 

Zorla uyuşturucu içirildi

Şafak G'nin mahalleden bazı arkadaşları da,
Şafak’a uyuşturucu maddenin zorla içirildi-
ğini iddia ederek; "Bizim kardeşimiz, arka-

daşımızdı. Mahallemizin çocuğuydu. Zorla
uyuşturucu içirildi. Zorla tutulup, zorla içi-
rildi. Kardeşimizin cebinde parası olduğunu
bildikleri halde, bilerek kardeşimizi bu kötü-
lüğün içine çektiler. Tek isteğimiz, sorumlu-
ların gerekli cezayı almasıdır. Müebbet
yemelerini istiyoruz" dediler. DHA
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H z peygamberin en büyük mücadelelerinden
biri kur'an dışında yeni bir din kaynağının or-
taya çıkmasını önlemek olmuştur.

O'nun sağlığında bu nedenle Kur'an'dan başka bir din
kaynağı yoktur. Çünkü, bizzat kendisi sözlerinin yazıl-
masını yasaklamış, kendisinden habersiz birşeyler ya-
zanlara, yazdıklarını iptal ve imha ettirmiştir.

Kur'an ayetlerini yazmakla görevlendirdiği, hatta
"komisyondan sorumlu görevli" tayi ettiği vahiy katibi
Zeyd b. Sabit, Muaviye'nin yanında olduğu bir sırada
Muaviye, Zeyd'den varsa eğer bir hadis rivayet etme-
sini, bir kişiye de bunu yazmasını emredince Zeyd:
"Resul bize sözlerinden herhangi birini yazmamamızı
emretti ve yazmış olduklarımızı da imha ettirdi." diye
cevap vermişti.

Hz Ali, bir topluluğa yaptığı konuşma esnasında: "
Elinde yazılı hadis bulunan onu yok etsin. Şu bir gerçek
ki insanlar ulemanın hadislerine uyup Rablerinin Kitap-
larını terkederek helak olmuşlardır." demiştir.

İmam Malik diyor ki;
"Halife Ömer, önce hadisleri toplayıp yazmak iste-

mişti, sonra bu kararından neden vazgeçtiğini şöyle
açıkladı: "Geçmiş zamana baktım ve gördüm ki, sizden
önce bazı topluluklar vahyin dışında bazı kitaplar oluş-
turdular, sonra bu kitaplara sarıldılar, Allah'ın kitabını
terkettiler, Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabının
yanında başka bir kitabın varlığına ebediyyen razı ola-
mam. Hayır, Allah'ın kitabı yanında başka bir kitaba
yer veremeyiz." 

Hz Ömer bu kararla birlikte bütün İslam dünyasın-
daki valilere bir genelge gönderip, hadis olarak elle-
rinde tuttukları bütün yazımları yok etmelerini emretti.

Daha çok delil sunmadan önce, burada bazı tespitleri
yapmalıyız:

Peygamberimiz uzun bir dönem Kur'an ayetleriyle
hadislerin birnirine karıştırılabileceği endişesine karşı
İslamı'ın ilk yıllarında 'kayıt altına alınmasın' diye hadis
zikretmemeye özen göstermiş, buna rağmen kendi söz-
lerinden hadis adıyla kayıt altına alınanları da tedbir
amaçlı olarak yok ettirmiş, ilgili yasağı getirmiştir.

Buradan rahatlıkla şu sonuca varabiliriz:
Bugün hadis kitaplarında bulunup İslam'ın ilk yılla-

rına tekabül eden ve hadis adıyla bilinen birçok söyle-
min peygambere ait olamayacağı aşikardır.

Böyle bir tedbir alınmasına rağmen yüzyıllardan beri
ve hadis adıyla yüz binlerce ifadeden oluşan cilltler do-
lusu kitaplar, günümüz Müslümanlarının problemi ha-
line gelmiş, İslam dünyasında hizipleşmelerin,
gruplaşmaların, bölünmelerin nedeni olmuş, Müslü-
manlar arasında inanç ve itikat zeafetine neden olmuş,
yasağın ihlali yazık ki acı meyvesini vermiştir !

Büyük İslam alimi Dahhak "İnsanlar üzerine öyle bir
zaman gelecek ki, hadisler alabildiğince çoğalacak da
Kur'an tozlar içinde kalacak, hiçkimse ona bakmaya-
cak." demiş ve günümüze ışık tutmuştur. Kısacası kor-
kulan başa gelmiştir.

İbni Abdil Berr, Camiu Beyani'l İlm (1/63-68)'de,
İbn Abbas'ın: "Sizden önceki ümmetlerin sapmaları bu
şekilde kitaplar vücuda getirmek yüzünden olmuştur."
dediği görülmektedir.

Kur'an'ın toplanması esnasında ve ikinci yüz yılın
sonlarına yakın zamanlara kadar yazılı hiçbir hadis bu-
lamazken; hadis yazımının bizzat peygamberin emriyle
yasaklandığı dönemde 'sözüm ona' sayısız hadis mevcut-
tur. Bunların hangisi, neye göre doğru kabul edilecek ?

Gariplik bununla da bitmiyor:
Hz Peygamber'in son zamanlarda hadis yazmaya

müsaade ettiği iddia ediliyor ! Bu iddia ile ilgili şu iki
soruyu cevaplamalıyız.

1) Bu müsaadenin belgesi, dayanağı, mesnedi
nedir/nerededir ?

2) Müsaade ettiyse, hani yazılanlar nerededir ?
İki cevapsız soru!
Bilindiği üzere Kur'an ayetleri muhkem ve müteşabih

olmak üzere ikiye ayrılır.
Muhkem, tartışma, felsefe ve yorum yapma dışı olup

lafız ve anlamları net, aşikar olan beyanlar ki, bunlara
"Kur'an'ın Anası" da denir. Müteşabih ise, lafız ve anlam
bakımından bir başka ayete de benzediği için kesin an-
lamını ortaya çıkarmada zorluk çekilen beyanlardır. Bu
bilgiden sonra 

Müteşabih ayetler
a) muhkem ayetler ışığında,
b) sahih hadislerle manalandırılımalı ve 

anlaşılmalıdır.
Müteşabih olan bir ayetin ne anlama geldiğini hadis-

lerden öğrenmeliyiz. Heyhat ki, hadisler de müteşabih
gibi bir karmaşa içeriyor.

Yahut, aynı hadisin farklı rivayetlerinden hangisini
esas alacağımıza karar vermek mümkün olmuyor.

Zaten bu yetkiye de sahip olmadığınıza inanılıyor.
Şimdi, müteşabih ayetleri kendisiyle anlayacağız

diye sığınak kabul ettiğimiz hadisi kim çözecek ? Bu
anlamda hadislerin neredeyse hepsi müteşabih !

Peygamber hadislerde muğlaklık bırakmaz, tam ak-
sine muğlak diye nitelendireceğimiz müteşabih ayetlere
yoruma ihtiyaç duyulmayacak açıklık ve netlikte izah-
lar getirirler.

Halbuki bugün İslam dünyasında muteber kabul edi-
len hadis kaynakları tam bir çözümsüzlük kaynağıdır.
(devam edecek) 

Arnavutköy'de Babalar Günü'nde 15 yaşındaki Şafak
G. metruk binada ölü bulundu. Toprağa verilmesinin
ardından savcılık talimatıyla mezarı açılarak otopsi
yapılan çocuğun ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı,
1'İ tutuklandı. Oğluna uyuşturucu içirildiğini, bir cinayete
kurban gittiğini söyleyen babası Atakan G., şüphelilerin
en ağır cezaya çarptırılmasını istedi

Oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan
baba atakan G., oğullarının bir cinayete kur-
ban gittiğini söyleyerek, ölümüne sebep
olanların adalet karşısında hesap vererek
en ağır cezaya çarptırılmalarını istedi. Ba-
bası atakan G.,
"evlat acısıyla yaşı-
yorum. Rabbim
kimseye bu acıyı
yaşatmasın. Oğlum
15 yaşındaydı. Olay
günü babalar gü-
nüydü. Oğlum ben-
den 400 lira para
istedi. Ben de daya-
namadım verdim
parayı. ertesi sabah
kız kardeşim gelip
bana oğlumun ba-
şına gelenleri söyle-
diğinde yıkıldım,
şoka girdim. Herkes
çocuğuna sahip çık-

sın. analar, babalar ağlıyor. Çocuğumun
hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Otopsi sonuç-
ları henüz elime geçmedi. Bütün savcılara
buradan sesleniyorum, biz yandık, gençler
yanmasın" dedi.

Evlat acısıyla yaşıyorum

BABADAN
SOK IDDIA

YKS MARATONU

TAMAMLANDI
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan ve saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testleri
sona erdi. Saat 15.45'te başlayan Yabancı Dil Testi de 17.45'te bitti. Böylelikle  2020 YKS maratonu tamamlandı
ykS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik
Testi'nin (TYT) Cumartesi günü gerçekleşti-
rilmesinin ardından üniversite adayları dün
de Alan Yeterlilik Testleri (AYT) heyecanını
yaşadı. İkinci oturum saat 10.15'te başladı
ve saat 13.15'te sona erdi. Sınava giriş sıra-
sında öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları
konusunda uyarılar yapılırken, girişlerde
maskesi olmayanlara maske ve dezenfektan
dağıtıldı. Bahçelievler Bülent Ecevit Orta-
okulu'nda sınava giren öğrencilerin kimisi-
nin üzgünken kimisinin de mutlu bir şekilde
sınavdan çıktığı görüldü. Sınavdan çıkan öğ-
renciler, aileleriyle kucaklaşarak sınav değer-
lendirmesi yaptı.

Vaka sayılar umarım artmaz

Sınava giren İlayda Gedik, "Sınavım iyi
geçti. Hazırlıklıydım. Zaten maskeleri açabi-
liyorduk. Ben açmadım ama maskelerini
açan arkadaşlar oldu. Vaka sayılar
umarım artmaz" dedi. Sınavdan
çıkan Ali Eren Sınırcı ise "Matema-
tikte çok zorlayıcı soru olduğunu dü-
şünmüyorum. Geometri'de birkaç
soru beni zorladı. Fen Bilgisi'nden de
zorlayıcı bir soru olmadı. Sınav
benim için güzel geçti diyebilirim. Ben
hazırlıklı geldim. Bir sıkıntı çekme-
dim. Güzel bir sonuç bekliyorum, in-
şallah. Gözetmenlerin hepsi
maskeliydi. Öğrenciler isteğe bağlı çı-
kardılar. Onun dışında temizlik jeli
verdiler ve ıslak mendil verdiler. Okula
girerken de arada mesafe bırakıldı"
dedi. Üçüncü ve son oturum olan Ya-
bancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat
15.45'te başladı. Adaylara 120 dakika
süre verilecek. Almanca, Arapça,
Fransızca, İngilizce ve Rusça dille-
rinde yapılacak sınavda toplam 80
soru yer alacak. DHA

Maltepe'de bulunan Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve
teknik anadolu lisesi'nde sınava giren olan öğrenciler, dakikalar
öncesinden okul bahçesinde bekledi ve sosyal mesafe kuralına
uygun bir şekilde okula girdi. Öğrenci velileri ise heyecanlı bir şe-
kilde okul bahçesinin dışında bekledi. Veliler zaman zaman sosyal
mesafe kuralı unuturken, polis ekipleri uyarılarda bulundu. Kimi
veli ise sınava giren öğrencileri için Kuran okudu. Sınava girecek
bir öğrenci, "az çok heyecan var sanırım. dünkü sınav biraz zorlu
geçti benim için. Zaman sıkıntıları oldu son 5 sorum kala. O yüz-
den inşallah bu sınavda zamanı yetiştirebilirim. Karantina sürecini
elimden geldiğince iyi kullanmaya çalıştım" dedi. dışarıda bekle-
yen bir öğrenci velisi ise "Bütün çocuklarımızın allah yardımcısı
olsun. Kurban olduğum allah, inşallah güzel geçecek. Biz heye-
canlıyız yani çocuklarımızı bekliyoruz" diye konuştu. 

Sosyal mesafe kuralını unuttular
Maltepe'de bulunan bir lisede sınava girecek olan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
okula girdi. Çocuklarını okulun dışında bekleyen veliler, zaman zaman sosyal mesafe kuralını unuttu

Yolunuz
açık olsun
Beylikdüzü Belediyesi, 27 ve 28
Haziran tarihlerinde yapılan
Yükseköğretim Kurumları
Sınavı’nda öğrencilere, maske ve
su dağıttı. Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, "Tüm
öğrencilere başarılar diliyorum.
Yolunuz açık olsun” dedi

Türkiye genelinde
yaklaşık 2 buçuk mil-
yon öğrencinin üni-

versite hayalini gerçekleştirmek
için girdiği YKS’de, Beylikdüzü
Belediyesi, öğrencilerin ihtiyaçla-
rını karşılamak için sahadaydı.
Sınavdan önce, ilçe genelindeki
tüm okullarda dezenfekte işlem-
lerini tamamlayan belediye, sı-
navda da ilçedeki sınav
merkezlerinin önlerinde, sabahın
erken saatlerinden itibaren stant-
lar kurdu. 32 ayrı okulda kurulan
stantlarda, Kültür İşleri Müdür-
lüğü koordinasyonundaki bele-
diye ekipleri, öğrenciler ile
ailelerine, maske ve su dağıttı. Li-
seyi bitirip üniversiteye girebilmek
için ter döken gençlerin heyeca-
nına ortak olan Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, gençlerin ba-
şarılı olacaklarına yürekten inan-
dığını söyledi.

Başarılar diliyorum

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, "Gençler,
pandemi sürecinde zor bir
dönem geçirdiler ama ben, on-
lara güveniyorum. Tüm öğrenci-
lere başarılar diliyorum. Yolunuz
açık olsun" dedi. Gençlere, heye-
can yapmamalarını ve “Başarılı
olacağım” diyerek sınava girme-
lerini öğütleyen Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “İnşallah,
sınav güzel geçer; her şey gönlü-
nüzce olur. Çok çalıştınız, şimdi
emeklerinizin karşılığını alma
vakti" şeklinde konuştu.  

Sultangazi'de
yol çöktü
Sultangazi'de İSKİ'nin
kanalizasyon borusundan
sızan su nedeniyle yol çöktü.
Çökme nedeniyle sürücüler,
yolda zor anlar yaşadı

Olay, saat 14.30 sı-
ralarında Cebeci
Mahallesi 1. Cebeci

Yolu üzerinde meydana geldi.
İddialara göre, yolun altından
geçen İSKİ'nin kanalizasyon
borusu su sızdırmaya başladı.
Sızan su asfaltı yumuşatarak
yolda çökme meydana getirdi.
Çökme nedeniyle yoldan geçen
sürücüler zor anlar yaşadı. İs-
tanbul Büyükşehir Belediye-
si'ne bağlı ekipler olay yerine
gelerek çöken yerde inceleme
yaptı. Kepçe yardımıyla asfal-
tın altında oluşan çukur iyece
açıldı. Daha sonra çöken yere
kamyonla mıcır dökülerek as-
falt kapatıldı.

Belediye ekipler geldi

Çöken yerin yakınında esnaf
olan Melih Dumlupınar, "3-4
saat önce burası çökmeye baş-
ladı. Daha sonra yoldan geçen
araçların üzerinden geçmesiyle
çukur daha da büyüdü. Çevre-
deki esnaflar çukurun olduğu
yere bir şeyler koyunca sürücü-
ler geçmemeye başladı. Bele-
diye ekipler geldi hemen
gereken müdahaleyi yaptılar"
dedi. DHA

Mustafa bekaroğlu
TARAFSIZ

mus.bekaroğlu@gmail.com

İnançta sapmanın 
nedenleri

ZAYİ İLANI
Ahmed Sahloul adıma olan yabancı kimlik kartını kaybettim

Hükümsüzdür.



2 0 Haziran tarihi bütün dünyada
“Mülteciler Günü” olarak kabul
ediliyor. Geçen hafta bir tanesi

daha geldi geçti. Birleşmiş Milletlere göre
2020 Haziran ayı itibarıyla dünyadaki in-
sanların yüzde 1’inden fazlası, her 97 ki-
şiden biri, zorla yerinden edilmiş
durumda. Toplam rakam, 2019 sonu iti-
barıyla yaklaşık 80 milyon. Son 10 yılda
en az 100 milyon
kişi sığınma arayışı
içinde evlerini terk
etmek zorunda
kalmış.

"İnsanların, barı-
şın sürekli var ola-
cağını düşünmesi
beni hep şaşırtmış-
tır. Ben her gün
onun için şükredi-
yorum. Herkes
barış içinde değil.
Milyonlarca erkek,
kadın ve çocuk her gün savaşlara tanık olu-
yor. Onların gerçekliği şiddet, harap edil-
miş evler, kaybedilen masum hayatlardan
ibaret. Güvende olmaları için tek seçenek-
leri var: Gitmek. Göç etmeyi “seçmek”.
Bunun bir seçim olduğu da söylenemez."

Bu ifadeler 2014 yılında Nobel Barış
Ödülü almış olan Malala Yusufzay’ın geçti-
ğimiz yıl yayımlanan ve Türkçeye “Yersiz
Yurtsuz” diye çevrilen “We Are Displa-
ced” kitabından.

1997 doğumlu Malala Yusufzay’ı çoğu-
muz 9 Ekim 2012’de Taliban tarafından
kendisine yönelik gerçekleştirilen öldürme
girişiminden tanıyoruz.

Malala’nın adı, 15 yaşındayken Tali-
ban’ın sakıncalılar listesine alınıyor. Se-
bebi, memleketinde, yani Pakistan’da,
kızların okula gitmesi için yürüttüğü kam-
panya. Adı “talebeler” anlamına gelen
örgüt, kızların talebe olmasını “doğru”
bulmadığından, Malala Yusufzay’ı “kara
liste”ye alıyor. Aktivist bir öğretmen olan
babasını saymazsak, neredeyse tek başına
yürüttüğü kampanyasını durdurmaması
üzerine de, okul otobüsünde kafasına bir
silah dayayıp vuruyor. Mucize eseri Malala
ağır yaralı ama sağ olarak kurtuluyor bu
suikastten.

“O gün neler olduğunun hikâyesini bu-
rada tekrar anlatmayacağım. Bilmeniz ge-
reken tek şey şu, bu tür bir tecrübe
yaşadığınızda genelde iki uç nokta vardır:
Ya umudunuzu tamamen kaybeder, yıkılır
ve parçalara ayrılırsınız ya da o kadar di-
renç gösterirsiniz ki, sizi kimse bir daha 
yıkamaz.”

Cinayet teşebbüsü sonrasında tedavi için
önce Pakistan’da oradan oraya götürülü-
yor, sonra hâlâ komadayken ailesiyle bir-
likte uçakla İngiltere’ye götürülüyor. Orada
tedavisi uzunca bir süre devam ediyor.
Nasıl oluyorsa, kafatasının bir kısmı alını-
yor ve önemli izler kalsa bile hayatını sür-
dürebilecek hâle geliyor.

Suikast öncesinde, daha küçük yaşların-
dayken, Taliban ile ordu arasındaki çatış-
malar sebebiyle bir süre ailesiyle birlikte
yaşadığı Svat vadisinden Pakistan’ın daha
güvenli yerlerine kaçmalarını saymazsak,
koma hâlinde İngiltere’ye götürülmesi ile
birlikte “mülteci” hayatı başlıyor 
Malala’nın.

Daha önce 2014’te, Türkçe’de “Ben
Malala: Eğitim Hakkını Savunduğu İçin
Taliban Tarafından Vurulan Kız” olarak
yayımlanan “I Am Malala: How One Girl
Stood Up for Education and Changed the
World” adlı otobiyografik kitabında bütün
bunları ve bir aktivist olarak hayatını
anlatıyordu.

2019 yılında
yayımlanan "Yer-
siz Yurtsuz"da ise
kendi mültecilik
tecrübesini anla-
tırken, dünyanın
dört bir yanından
başka mülteci
kızların hikâyele-
rini anlatmala-
rına da vesile
oluyor. Dokuz kız
çocuğu ya da
genç kadının

dokuz farklı hikâyesi. Ortak noktaları,
ölümden kaçmanın çaresizliği ve dehşeti ile
gittikleri yerlerde karşılaştıkları zorluklar.

Yemen’den, savaştan kaçıp ABD Minne-
sota’ya göçen Zeyneb… Zeyneb’in ABD’ye
gidemeyince Akdeniz’de tehlikeli bir yolcu-

luktan sonra İtalya’ya kapağı atabilen kar-
deşi Sabrin…

Suriye’den önce Ürdün’e, sonra da İngil-
tere’ye göçen Muzun…

Irak içerisinde Şengal’den kaçıp Duhok
Şeria’da 18 bin kişilik bir yerleşim kam-
pında kendisi ve ailesine yer bulabilen
Necla…

Kolombiya’da
kırk yılı aşkın bir sü-
redir devam eden iç
çatışma yüzünden
ülke içerisinde Iscu-
ande’den Cali’ye
göçen Maria…

Guatemala’da
yine iç çatışma esna-
sında annesiz baba-
sız kalıp, ABD
Massachusetts’e
kaçan Analisa…

Kongo’dan önce
Zambiya’ya, oradan da ABD Pennsylva-
nia’ya kaçan Marie Claire ile ona ve aile-
sine yardım eden gönüllü Amerikalı
Jennifer…

Myanmar’dan askerlerin ve radikal Bu-
distlerin şiddetinden kaçarak Bangladeş’te
Ghumdhum bölgesindeki bir mülteci kam-
pında yaşamaya başlayan Ajida…

Küçük yaşta ailesiyle birlikte Ugan-
da’dan Kanada’ya göçen, daha sonra İngil-
tere’de Malala Fonu’nun CEO’su olan ve
kızların on iki yıllık ücretsiz, güvenli ve ni-
telikli eğitime ulaştığı bir dünya yaratmak
amacıyla yapılan çalışmalara liderlik eden

Farah…
Her birinin hikâyesi nere-
deyse her cümlesiyle etki-

leyici. Bu cümlelerin
içinde iki konu ön

plana çıkıyor:
Birincisi; ölüm-
den, şiddetten

kaçıp başka
bir ülkeye

ya da
ülke

içinde başka bir yere gitmenin bir “seçim”
olmadığı. Türkiye’de ve tüm dünyada nor-
malmiş gibi sunulan o yargılayıcı bakışa,
onlarla empati kurma ihtiyacı duymayan o
sert bakışa cevap veriyorlar sanki…

“Nasıl bir seçim olabilirdi ki bu? Bölge-
mizde kıyamet günü yaşanıyordu sanki.

Bizim ve tüm bu
insanların yap-
mış oldukları
şey bir seçim de-
ğildi. Ölüm
kalım mesele-
siydi.” (Malala
Yusufzay)

“Bombaları
kimin attığını
kimse bilmi-
yordu, çünkü sa-
vaşan bir sürü
grup vardı –hü-
kümet, devrim-

ciler ve ülkeyi ele geçirmek isteyen terörist
gruplar.

…
Yemenli birçok insan kaçıyordu; Mısır’a,

İtalya’ya ve Yunanistan’a. Her yer
Yemen’de kalmaktan iyiydi. O ana dek bil-
diğim tek yer, benim evim, çok tehlikeli bir
hâle bürünmüştü.” (Yemenli Zeyneb)

“Ülkemden ayrılmak istemiyordum. Ha-
yatım boyunca bildiğim tek evdi. Ancak
eğer o sırada ayrılmamış olsaydım bunun
hikâyemin sonu olabi-
leceğini on üç yaşın-
dayken bile
biliyordum.” (Suriyeli
Muzun)

“DAEŞ hakkında
hikâyeler duymuştuk,
kadınları kaçırıp on-
lara korkunç şeyler
yapıyorlardı. Kaç ya-
şında olduklarının bir
önemi yoktu. Çocuk-
lar, yaşlı kadınlar…
Yezidileri hedef alı-
yorlardı. Farklı köy-
lere gittiler ve
ortalıktaki her şeyi yok ettiler. Kızlarla ka-
dınları alıp erkekleri öldürdüler. Bazılarını
diri diri yaktılar. Bir katliamdı bu.” (Iraklı
Yezidi Necla)

“Açlığı, yorgunluğu ve ülkemizde terör
saçan milis grupları tarafından yaka-

lanırsak öldürüleceğimizi o kadar
küçük yaşta bildiğimi hatırlıyo-

rum. Bu yüzden kaçtık.”
(Kongolu Marie Claire)

“Şiddet tehdidi altında
aniden evinden kovulma-

nın ve kimseyi tanıma-
dığın; nerede

yaşayacağını, ken-
dini ve aileni

nasıl geçindire-
ceğini bilme-

diğin;
arkadaş

veya
top-

lumda yer edinip edinemeyeceğini kestire-
mediğin bir ülkeye gitmenin genç bir anne
için ne kadar zor olduğunu hayal dahi ede-
miyorum. Ancak bir seçimden söz etmek
mümkün değildi.” 

(Ugandalı Farah annesinden 
bahsederken)

İkinci olarak ön plana çıkan ise gittikleri
ülkeye ait olamadıklarını hissetmenin daha
da katmerlendirdiği o hasret duygusu…
Büyük ihtimalle bir daha göremeyecekleri
evlerini, köylerini, doğdukları yerleri, bir-
likte büyüdükleri insanları ve kaybettikleri
yakınlarını nasıl içleri yanarak
özledikleri…

“Hepsinin kendine has özlediği sesler,
kokular ve tatlar listesi var. Hepsinin veda-
laşamadıkları insanlar var. Hepsinin yolcu-
luklarında asla unutamayacakları kısımlar
ve hatırlayabilmek istedikleri yüzler ve 
sesler var.” 

(Malala Yusufzay)
“Eğitimimi bitirmek istiyorum, böylece

o güzel eve dönebilir ve adaleti de yanımda
götürebilirim.” (Yemenli Zeyneb)

"… Ne zaman evi düşleyecek olsam,
mango toplayabileceğim ağaçların hayalini
kurarım. Sessizliği ve çimenleri hayal ede-
rim. Huzuru hayal ederim. Ve bunu benden
kimse alamaz.”

(Kolombiyalı Maria)
“Genelde ülkem benden vazgeçmiş gibi

hissetsem de ben asla ondan vazgeçmem.” 
(Ugandalı

Farah)
20 Haziran

tarihi bütün
dünyada
“Mülteciler
Günü” olarak
kabul ediliyor.
Geçen hafta
bir tanesi daha
geldi geçti.
Birleşmiş Mil-
letlere göre
2020 Haziran
ayı itibarıyla
dünyadaki in-

sanların %1’inden fazlası, her 97 kişiden
biri, zorla yerinden edilmiş durumda. Top-
lam rakam, 2019 sonu itibarıyla yaklaşık
80 milyon. Son 10 yılda en az 100 milyon
kişi sığınma arayışı içinde evlerini terk
etmek zorunda kalmış.

Bu koskocaman sayılarla ortaya konan
gerçeklik, yanı başımızda bizimle birlikte
var olmaya devam ediyor.

Belirli gün ve haftaların kanıksanmışlı-
ğını ve konunun önemine göre pek ağırlığı-
nın olamadığını anlatmaya gerek yok.
Sayıların bizi her şeye nasıl
alıştırdığını da…

Ama, bu veya başka bir vesileyle, dünya-
nın dört bir yanındaki mültecilerle hemhâl
olmayı denemek lazım. Hiç olmazsa en ya-
kınımızdakiler için, mesela Türkiye’deki
Suriyeliler için neler yaptığımızı veya neler
yapabileceğimizi gözden geçirmek seçene-
ğimiz var. Mültecilerin sayılardan ibaret
olmadığını, “biricik” hayatlarının oldu-
ğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

Bu yazı serbestiyet.com adresinden 
alınmıştır. 
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Güzin 
Sarıoğlu
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“

“
NASIL BİR SEÇİM OLABİLİRDİ Kİ

BU? BÖLGEMİZDE KIYAMET
GÜNÜ YAŞANIYORDU SANKİ.

BİZİM VE TÜM BU İNSANLARIN
YAPMIŞ OLDUKLARI ŞEY BİR

SEÇİM DEĞİLDİ. ÖLÜM 
KALIM MESELESİYDİ

“
“

YEMENLİ BİRÇOK İNSAN 
KAÇIYORDU; MISIR’A, İTALYA’YA

VE YUNANİSTAN’A. HER YER 
YEMEN’DE KALMAKTAN İYİYDİ. 
O ANA DEK BİLDİĞİM TEK YER,

BENİM EVİM, ÇOK TEHLİKELİ BİR
HÂLE BÜRÜNMÜŞTÜ

“

“

ÜLKEMDEN AYRILMAK 
İSTEMİYORDUM. HAYATIM 

BOYUNCA BİLDİĞİM TEK EVDİ.
ANCAK EĞER O SIRADA 

AYRILMAMIŞ OLSAYDIM BUNUN
HİKÂYEMİN SONU 

OLABİLECEĞİNİ ON ÜÇ
YAŞINDAYKEN BİLE BİLİYORDUM

MALALA YUSUFZAY VE 
“YERSİZ YURTSUZ” DİĞERLERİ…
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ALMANYA’NIN Essen ken-
tindeki Essen-Frohnhau-
sen Merkez Camii'nde 

bilinmeyen sebepten dolayı yangın 
çıktı. İnşaatı süren caminin şantiye-
sinde çıkan yangında can kaybı ol-
mazken maddi hasar meydana 
geldi. Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği’ne (DİTİB) ait camideki yan-
gınla ilgili açıklama yapan DİTİB 
Essen Eyalet Bölge Birliği Başkanı 
Fahrettin Alptekin, cami inşaatında 
yapılan temizlik sonrası bilinmeyen 
sebeplerden dolayı yangının çıktı-
ğını ve yangının büyümeden Essen 
itfaiye ekipleri tarafından kısa sü-
rede söndürüldüğünü bildirdi. 
Alptekin, Pazartesi günü yetkililerin 
incelemesinin ardından yangının 
neden kaynaklandığına dair kendi-
lerine bildirilecek raporu  
açıklayacaklarını belirtti.

V ietnam’a geldikten sonra arkadaşıyla 
buluşmak için gittiği bir barda has-
talığa yakalandığı belirtilen Came-

ron, "Dünyadaki başka bir yerde olsaydım, 
ölürdüm. 30 gün sonra fişi çekerlerdi" diye 
konuştu. Vietnam'ın en büyük şehri Ho Chi 
Minh’de tüm yakınlarından uzak olan ve 18 
Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkan Ca-
meron hastalığı tek başına atlattı. Koronavi-
rüsten can kaybı yaşanmayan Vietnam'da 
yoğun bakım ünitesindeki son koronavirüs 
hastası olan Cameron’un durumu ülke ge-
nelinde nadir karşılaşıldığı için sıklıkla takip 
edildi. Durumu hakkındaki son gelişmeler 
televizyonlardan ve gazetelerden aktarıldı. 
Mart ayında hastalanan Cameron’a sağlık 
yetkilileri Hasta 91 adını vermişti. Cameron 
Vietnam halkına teşekkürlerini sunarken, 
doktorlar için “En önemlisi doktorların beni 
ölüme terk etmeyişlerine minnettarım” açık-
lamasını yaptı. 

Hayatta kalma şansı düşüktü  

Vietnam'ın düzinelerce yoğun bakım uzmanı 
Cameron'un durumunu tartışmak için dü-
zenli konferans görüşmeleri düzenledi. İki 
buçuk ayın büyük bir kısmında, hayatta kal-
mak için sadece en uç durumlarda kullanı-
lan bir yaşam desteği formu olan Ecmo 
makinesine bağlı olan Cameron, “Arkada-
şım Craig'e Dışişleri Bakanlığı tarafından 
yüzde 10 hayatta kalma şansım olduğu söy-
lendi, bu yüzden en kötüsünü planladı ve öl-
düğümde yapılması gereken şeyler 
yapılmaya başlandı" dedi. Cameron koma-
dayken doktorlar birden fazla komplikas-
yonla mücadele etmek zorunda kaldı; kanı 
aşırı yapışkan hale geldi ve pıhtılaştı. Böb-
rekler diyalize ihtiyaç duydukları için başarı-
sız oldular ve akciğer kapasitesi yüzde 10'a 

kadar düştü. Vietnam sağlık bakanlığının 
koronavirüs çalışmalarına hizmet eden ve 
Cameron'un tedavisi konusunda tavsiye-
lerde bulunan Profesör doktor Luong Ngoc 
Khue, "Hasta 91'in durumu çok çabuk kötü-
leşti. Sadece akciğerlerinin değil, böbrekleri-
nin, karaciğerinin ve kan akışının işlevinde 
endişe verici bir azalma oldu" dedi. Tüm 
süreç boyunca Cameron’un hastalığı git-

tikçe önem kazandı ve üst düzey politikacı-
lar, hastayı hayatta tutmak için her türlü ça-
bayı göstereceğine söz verdi. Doktor Khue 
da,"Hastalara Vietnam veya yurtdışından 
bağımsız olarak hem tesisler hem de insan 
kaynakları açısından en üst düzeyde mua-
mele etmeye odaklandık"diye konuştu ve "50 
yabancı hastanın 49'unun iyileştiğini ve has-
taneden taburcu edildiğini" bildirdi.

İnşaat halindeki 
camide yangın

İNGİLTERE'NİN Kenning-
ton semtindeki 16 katlı bir 
apartmanda yangın çıktı. 

İngiltere'nin Kennington semtin-
deki 16 katlı bir apartmanın 5'inci 
katında çıkan yangın korkuttu. Olay 
yerine çok sayıda itfaiye ve ambu-
lans ekipleri sevk edilirken; bina-
daki kişiler de tahliye edildi. Görgü 
tanıklarının kamerasına yansıyan 
görüntülerde, apartmandan siyah 
dumanın yükseldiği görüldü. 
Yangının neden çıktığı henüz belli 
olmazken, olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.

İngiltere yangın 
paniği yaşandı 

İRAN Sağlık Bakan Yar-
dımcısı İrec Harirçi, ül-
kede her 13 dakikada bir 

kişinin koronavirüsten (Covid-19) 
yaşamını yitirdiğini, her 33 sani-
yede bir kişinin de enfekte oldu-
ğunu bildirdi. İran Sağlık Bakan 
Yardımcısı İrec Harirçi, ülkede her 
13 dakikada bir kişinin koronavi-
rüsten yaşamını yitirdiğini, her 33 
saniyede bir kişinin de enfekte ol-
duğunu bildirdi. Ayrıca İran’ın vaka 
sayısında dünyada 10’uncu sırada, 
can kaybında ise 9’uncu sırada yer 
aldığı kaydedildi.

İran’da  
korkunç tablo! 

ABD'DEKİ piyangoda çıkma ihti-
malinin son derece az olduğu loto 
ikramiyelerini 2'şer kez kazanan 

adam tarihe geçti. ABD’nin Michigan eyale-
tinde yaşayan Mark Clark 3 yıl aradan 
sonra ikinci kez 4 milyon dolarlık piyangoyu 
kazandı. Clark, "Tek seferde milyonlar kaza-
nacağınızı düşünmezken bunun iki kez ola-
cağını asla düşünmüyorsunuz" dedi. "Tam 
olarak ne hissettiğimi kelimelere dökmek 
zor" diye konuşan 50 yaşındaki Clark 3 yıl 
önce benzin istasyonundan aldığı bir bilet-
ten de 4 milyon dolar kazanmıştı. Babasının 
kendisine 10 yıl önce verdiği madeni parayla 
bileti kazıdığını söyleyen Clark, “Bazı sağlık 
nedenlerinden dolayı yaklaşık bir yıl önce 
onu kaybettik. Bu paranın bunu kazanmamı 
sağladığını düşünüyorum” dedi.Eski sessiz 
hayatına geri döneceğini söyleyen Clark, 
"Babam ve ben hep birlikte balık tutuyorduk 
ve harika anılarına sahiptik, piyangoyu ka-
zanmam da balık tutmaya, oğlum ve ailemle 
zaman geçirmeme yardımcı olacak” ifadele-
rini kullandı. Michigan Lottery'den bilet 
alan Clark, kuponu babasının 10 yıl önce 
kendisine verdiği metal parayla kazıdı. Ra-
kamları kontrol edince 4 milyon dolar ka-
zandığını gören Clark, bunun babasının 
şansına olduğunu dile getirdi.

Şans 2 kere  
yüzüne güldü

Ahlaka aykırı paylaşım nedeniyle 3 yıl hapis!
MISIRLI Sama el-Masry, sosyal 
medyadaki dans paylaşımlarının 
'ahkala aykırı' durumlar içerdiği 
gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Mısırlı dansçı Sama el-
Masry’e, sosyal medya paylaşım-

larının 'ahkala aykırı' durumlar 
içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis 
ve 115 bin 350 lira para cezasına 
çarptırıldı.  
3 milyondan fazla takipçisi olan 
El-Masry, popüler video paylaşım 

platformlarında video ve fotoğraf 
paylaşımlarının 'müstehcen' ol-
duğu gerekçesiyle geçen nisan 
ayında tutuklanmıştı. İçeriğin ça-
lındığını ve rızası olmadan telefo-
nundan paylaşıldığını söyleyerek 

suçlamaları reddeden El-Masry, 
karara itiraz edeceğini söyledi. 
Mısır parlamentosu üyesi John 
Talaat konuyla ilgili, “Özgürlük ve 
sefahat arasında büyük bir fark 
var' açıklamasında bulundu.

ABD’DE yaşan Bryan Herring-
ton, evinde geçirdiği bir kaza 
sonucu hayatını kaybetti. 

Bryan’ın kalbi, akciğerleri, karaciğeri, 
pankreası ve böbreklerinin bağışlanması 
sonucu nakil bekleyen 4 hastanın hayatı 
kurtarıldı. 2004 yılında böbrek ve pan-
kreas nakli gereken Jeffrey Granger, 
Bryan’ın organlarıyla hayata tutundu 
ancak 2019 yılında tekrar böbrek yetmez-
liği nedeniyle organ bağışına ihtiyaç 
duydu.  Granger’ın hayatını bu sefer de 
Bryan’ın eşi Terri Herrington, kendi böb-
reğini bağışlayarak kurtardı. 

Arkadaş oldular 

Terri Herrington, eşinin organlarının 
kime nakledildiğini ve bu kişilerin kimlik 
bilgilerinin nakilden sonraki ilk yıl payla-
şılmadığını ifade etti. Aradan geçen yılın 
ardından, Terri bu kişilerden Granger’a 
ulaştı. İlk başta birbirlerine mektup ve 
kartpostal yollayan ikili, daha sonra arka-
daş oldu. Terri, Granger ile ilk telefon ko-
nuşmasında sanki onu hayatı boyunca 
tanıyormuş gibi hissettiğini belirtti. 

Böbrek yetmezliği ortaya çıkmıştı 

Byran’ın böbreği ile yaşamına devam 
eden Jeffrey Granger, 2019 yılında tekrar 
rahatsızlık hissetmeye başladı.  
Granger, kendisine nakledilen böbreğin 
de yetersiz kalmaya başladığını öğrendi-
ğinde Terri’ye haber verdi. Terri Herring-
ton, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 
“Tam o anda, ona böbreğimi bağışla-

mam gerektiğini anlamıştım” dedi. 

Böbrek nakli başarılı geçti 

ABD medyasına konuşan Granger, başta 
Terri’nin teklifinin şaka olduğunu düşün-
düğünü belirtti. Başarılı geçen nakil ope-

rasyonunun ardından, Terri Granger’ın 
sosyal medya hesabına, “Şaka mı yapıyo-
rum sanıyordun?” mesajını bıraktı. Gran-
ger, şu anda vücudunda hem Terri 
Herrington’ın hem de ölen eşi Bryan 
Herrington’ın böbreklerini taşıyor. DHA

Mucizevi kurtuluş 
ABD’de evinde geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Bryan Herrington’ın 
bağışlanan organlarıyla, Jeffrey Granger adında bir kişi kurtarıldı. Aradan geçen 
15 yılın ardından bağışlanan böbrek de yetersiz kalınca, bu kez de Bryan’ın eşi 

Terri Harrington böbreğini bağışlayarak Granger’i tekrar kurtardı

KORONAVIRUSU  
VIETNAM’DA YENDI
Koronavirüs (Covid-19) hastası İskoç pilot Vietnam’da 68 gün solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra iyileşti

Süreç boyunca 20 kilo kaybeden Cameron uyandıktan sonraki duru-munu şu şekilde özetledi :"Uyanma-nın 10 hafta süreceğini hiç düşün- memiştim. Hastane koridorlarında dolaştığımı hatırlıyorum ve sonraki birkaç gün zihnimde bulanık."

Birkaç gün  
bulanık geçti

Granger, şu anda  
vücudunda hem Terri  
Herrington’ın hem de ölen 
eşi Bryan Herrington’ın 
böbreklerini taşıyor. 
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T arihi referans almak, entelektüel 
savrulmaları önler. Son dönem 
Türkiye’sinde olduğu gibi geçmişi 

unutup yalnızca bugünün içi boşaltılmış 
kavramlarıyla düşünen aydınların duru-
muna düşmezsiniz! Önerdiğim yönteme 
gelince, yine kitapta uzun uzun tartıştığı-
mız konulardan biri bu. Ben tarihi yo-
rumlamada Gadamer’in “yorum bilgisi 
yöntemi”ni öneriyorum. Çok kabaca 
özetleyeyim: Tarihte herhangi bir olayı o 
günün koşullarıyla, zihniyet dünyasıyla 
yorumlamak, ilk kaynağa gitmek, bu bil-
giyi sürekli göz önünde tutmak çok 
önemli. Tarih, bugünün bilgisi ve zihniye-
tiyle yorumlanmaz. Mesela Osmanlı’da 

“kardeş katli”ni bugünün bilgisi ve 
değer yargılarıyla yorumlarsanız, 

Kara Murat’ı canlandıran ak-
töre kol saati taktıran yönet-
menden farkınız kalmaz!  

 
Peki iktidarların ve toplu-
mun tarihle ilişki kurma 
biçimine ne diyeceksiniz? 
E sorunlu. İktidarlar, ta-
rihi işlerine geleni çekip 
alacakları bir havuz gibi 
görürler. Kendilerini 
ayakta tutacak, meşrui-
yetlerini sağlayacak 
kahramanlık hikâyeleri, 
dış düşmanlar söylemi 
vs tarihten bolca dev-
şirirler. Bu anlamda, 
her iktidarın, tarihle 
kurduğu ilişki biraz 
George Orwell’in 

“1984”ünde anlat-
tığı iktidar-tarih 
ilişkisine benzer. 
İktidarlar, tarihi 
istedikleri zaman, 
istedikleri biçimde 
müdahale edebile-
cekleri bir bellek 
olarak görürler. 
Geçmişe dair 
neyi hatırlayıp 
hatırlamayacağı-
mıza karar ver-
mek, hepimizi bir 
hafıza kaybının 
eşiğinde tutmak 

isterler. Çünkü iktidarın bekası için toplu-
mun unutkan olması şarttır! 
 
Türkiye’de entelektüellerin, akademisyen-
lerin bugün geldikleri nokta konusunda 
söyledikleriniz de çarpıcı. Düşünce in-
sanlarının unvan fetişizmine ve şova me-
yilli olmalarına dikkat çekiyorsunuz... 
Demin de söylediğim gibi, televizyonun ve 
sosyal medyanın her şeyi şova dönüş-
türme yeteneği bu. Entelektüellerden ve 
akademisyenlerden reytingi arttıracak bir 
performans isteniyor. Televizyon stüdyo-
ları kahvehane ortamından farklı değil. 
Uzmanlar, bilirkişiler, kanaat önderleri her 
gün oturup aynı konularda neredeyse aynı 
sözcükleri sarf ediyorlar ve milyonlarca 
insan büyülenmişçesine ekranın karşısına 
geçiyor. Hep söylüyorum: Gerçek düşün-
cenin ve liyakatin olduğu yerde unvanlara 
gerek duyulmaz. Mesela Prof. Dr. Michel 
Foucault, Nietzche, Kant yoktur. Onlara 
adlarının önünde bir unvan olmadan 
saygı duyulur. Foucault’yu televizyona çı-
karıp “Şu Derrida ile bir kavga et de rey-
tingimiz artsın!” diyemez kimse. 
Düşüncenin akademi koridorlarından tel-
evizyon stüdyolarına taşınması çağın tra-
jedilerinden biri ne yazık ki. 
 
Son dönemde de arttı mı sizce? 
E tabii. Giderek de artacak. Hatta artık 
fikir beyan etmek için uzmanlığa bile ihti-

yaç duymayacağız. Çıkıkçı ya da üfürük-
çünün tıpçının yerine geçmesi gibi gerçek 
uzmanların yerini alacak kişiler çıkacak. 
Halihazırda da var zaten. 
 
Niye böyle oldu peki? Bunun tarihsel 
olarak düşünceyle kurduğumuz ilişkiyle 
bir ilgisi var mı? 
Elbette, çok ilgisi var. Düşünceyi önemse-
miyorsanız, onu bir şova, eğlence aracına 
dönüştürmeniz de zor olmaz değil mi? 
 
Son 30 yılın bilançosu ve entelektüelleri-
mizin iktidarla kurdukları ilişki göz 
önüne alındığında, sizin kendi duruşu-
nuzu hiç bozmadığınızı görüyoruz. Hiç-
bir zaman yanardöner olmadınız! Ama 
son dönemde savrulmalar, kırılıp dökül-
meler çok fazla. Eskiden aydınlar, “Ne 
olacak bu memleketin hali?” diye sorar-
lardı, şimdi “Ne olacak bu aydınların 
hali?” diye soruluyor. Niye, ne değişti? 
Evet, entelektüellerimiz çok değişti. Kla-
sik entelektüel tanımı değişti. Eskinin ikti-
darlardan bağımsız, muhalif, sürgünü ve 
yalnızlığı göze alan entelektüeli, bugünün 
düşünce kuruluşlarında konumlanan ka-
naat önderine dönüştü. Hal böyle olunca 
entelektüellerde, aydınlarda iktidara bağ-
lanma arzusu ve eğilimi artıyor. Bu yüz-
den hep birlikte sormaya başladık, “Ne 
olacak bu aydınımızın ikbal ve iktidar 
sevdası?” diye...
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Samsun’da online resim sergisi 
SAMSUN'UN Atakum ilçe-
sinde, ‘Ünlü tablolar canlanı-
yor' adlı projeyle uzaktan 

eğitim alan öğrenciler, ortaya çıkardığı 54 
eseri online sergiledi. Atakum Koleji Or-
taokulu öğrencileri uzaktan eğitimle, 
‘Ünlü tablolar canlanıyor' adlı projeyi ha-

yata geçirdi.Görsel Sanatlar Öğretmeni 
Tuğçe Külekçi'nin eğitim verdiği öğrenci-
ler, 25 günlük çalışma ile 54 eser ortaya 
çıkardı. Eserler, online sergide sanatse-
verlerle buluştu. Görsel Sanatlar Öğret-
meni Tuğçe Külekçi, "Görsel sanatlar 
dersimizde, ortaokul öğrencilerimle gele-

nekselleştirdiğimiz ve her yıl büyük heye-
can ve binbir emekle açtığımız yıl sonu 
resim sergimizi pandemi dolayısı ile bu 
yıl açamadık. Atölyemde öğrencilerimin 
büyük heyecanla başlayıp, yarım bırak-
mak zorunda kaldığı yüzlerce eser var. 
Heyecanlarını kaldığı yerden devam ettir-

mek adına bir online sergi açmaya karar 
verdim. Pandemi sürecinde, öğrencilerim 
sanatsal çalışmalarına ailelerini de dahil 
ederek keyifli vakit geçirdiler. Ortaya 
çıkan ürünler herkesi çok mutlu etti. Sa-
natın gücünü şartlar ne olursa olsun bir 
kez daha vurgulamış olduk" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan-
lığı, Türkiye'yi ziyarete 
gelen bir ailenin koronavi-

rüse karşı alınan tedbirler kapsamında 
havalimanından itibaren yaşayacağı 
bütün deneyimlerin aktarıldığı kısa ta-
nıtım filminin 'GoTurkey' hesabında 
ve 17 ülkede dijital platformlarda ya-
yınlandığını duyurdu. Bakanlıktan ya-
pılan yazılı açıklamada, Türkiye'yi 
ziyarete gelen turistlerin yaşayacağı 
bütün deneyimlerin aktarıldığı 1 daki-
kalık kısa tanıtım filminin Türkiye'nin 
dijital mecralardaki tanıtım platformu 
olan 'GoTurkey' hesaplarından payla-
şıldığı belirtildi. Bakan Mehmet Nuri 
Ersoy'un da sosyal medya hesabından 
paylaştığı tanıtım filminin Türkiye'nin 
yanı sıra 17 ülkede yine dijital plat-
formlarda yayınlanmaya başlandığı 
belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde 
kamu spotu olarak televizyon kanalla-
rında da yayınlanacak olan filmde 
Kovid-19 salgınına karşı alınan ted-
birlerin yanı sıra Aspendos’tan Perge 
Antik Kenti'ne Türkiye'nin eşsiz tarihi 
mirasının ve doğal güzellikleri de izle-
yicisine aktarılıyor. Bakanımız Meh-
met Nuri Ersoy’un başlattığı 
diplomasi trafiğinin ardından geçtiği-
miz hafta Antalya'da ağırlanan ve 
Türkiye'de tatili her aşamasıyla ye-
rinde deneyimleme imkanı bulan bü-
yükelçiler ile uluslararası basından 
sonra bu kısa tanıtım filmiyle tatilcile-
rin evlerine, cep telefonlarına ulaşıl-
ması hedefleniyor" denildi.

Tatil keyfi  
Türkiye'de sürecek Yaşam öyküsüne ilişkin önemli açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, “Hayat çoğu 

zaman engebelidir ama unutmamak lazım; denizler dalgalı da olsa gemi yoluna devam eder” dedi

Denizler dalgalı da olsa 
gemi yoluna devam eder

BAKANLIKTAN yapılan 
açıklamaya göre, nitelikli ya-
pımların ve sektörün geliş-

mesinde önemli rol oynayan destekler, 
Bakanlık, sinema meslek birliklerinin 
temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 
8 kişilik Sinema Destekleme Kurulu'nun 
değerlendirmesi sonucunda belirlendi. 
476 belgesel film yapım projesi başvuru-
sunu değerlendiren Kurul'un bu yıl 71 
belgesel film projesine 5 milyon 619 bin 
lira destek sağlaması kararlaştırıldı. Söz 
konusu desteğin bugüne kadar verilen 
en yüksek belgesel film yapım desteği ol-
duğu açıklandı. Bakanlığın bu yıl içinde 
sinema sektörüne sağladığı toplam des-
tek tutarı ise 32 milyon 178 bin liraya 
ulaştı. 

Desteklenen bazı projeler 

Anadolu coğrafyasının önemli kültür 
değeri olan Muğla Stratonikeia Antik 
Kenti ve Lagina Hekate Kutsal Alanı ile 
o dönemin yaşamını bugüne aktaracak 
usta yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu'nun 
"Evlerinin Önü" belgeseli desteklenen 
projeler arasında yer aldı. Belgesel film 
alanının başarılı ve tecrübeli ismi, yönet-
men ve yazar İsmet Arasan'ın "Balkanla-
rın Türkçe Hafızası" adlı belgeseli de 
destek alan diğer bir proje oldu. Hasan 
Özgen'in "Anne Türkler Geliyor" adlı 
projesi ile Türk belgeselciliğinin en 
önemli isimlerinden yönetmen Süha 
Arın'ın 1979 yapımı "Tahtacı Fatma" bel-
geseline yıllar sonra ışık tutacak olan 
Sezer Ağgez'in yönetmenliğini yapacağı 
"Fatma'dan Sonra 40 Yıl" adlı belgesel 
ise desteklenecek diğer proje oldu. 

Kültür Bakanlığı 
kesenin ağzını açıyor

PERGAMON olarak adlandırılan antik 
kentte kralların, komutanların yaşadığı 
"Yukarı Şehir" ile halk için daha yalın bir 
anlayışla gelişen mimari düzene sahip 
"Aşağı Şehir" tarihi de yeni buluntulara 
göre şekilleniyor. Aşağı Şehir'de son kazı-
larda, M.Ö. 6-7. yüzyıla tarihlenen ve 
"aryballos" olarak adlandırılan parfüm 
yağı şişesi ile "fibula" olarak bilinen aynı 
döneme ait elbise iğnesi bulundu. Roma 
dönemine ait buluntularla öne çıkan Aşağı 
Şehir'de bu eserlerin bulunması bölgede 
bilinenden çok daha önce medeniyetlerin 
kurulduğunu ortaya koydu. "Aşağı Şehir" 
tarihinin de kral sarayları, arsenaller ve 
büyük tapınakların görkemli ev sahibi Yu-
karı Şehir gibi Arkaik Döneme uzandığı 
anlaşıldı. 

Yurt dışına duyurulacak 

Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, 
yaptığı açıklamada, bölgede kazı, sondaj 
ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü be-
lirtti. Aşağı Şehir olarak tanımlanan imara 
açılmış arkeolojik SİT alanında başvurular 

doğrultusunda kazılara devam ettiklerini 
aktaran Ustura, "Yoğun bir sezon geçiriyo-
ruz. Buradaki çalışmalarımız aylık değil, 
yıl boyu devam ediyor. Bu süreçte ele 
geçen buluntular Pergamon Antik Kenti 
açısından önemli katkılar ortaya koyuyor." 
dedi. Uzun yıllardır süren kazıların Aşağı 
Şehir'deki nekropol sınırlarının ortaya 
konması açısından önem taşıdığını ifade 
eden Ustura, bölgede Helenistik ve Roma 
tabakalarının haricinde daha erken bir 
yerleşimin izlerine rastlandığını kaydetti. 
Ustura, kazı çalışmalarıyla birlikte kentin 
yayılım alanını belirlemeye çalıştıklarını 
da ifade ederek, şöyle konuştu: "Helenis-
tik ve Roma dönemlerinden erken bulun-
tulara rastlamak mümkün oldu. Aşağı 
Şehir'de Arkaik buluntulara rastladık. Bu 
da kent tarihi açısından bizim için çok 
önemli veridir. Arkaik malzemeler Aşağı 
Şehir'de ele geçirildi. Kazı alanı buluntu-
larla farklı yerlerde genişleyebilir. Bir kent 
tarihinin kültür katmanlarının dönem kar-
şılığı bizim için çok önemli. Arkaik Dönem 
buluntularına Yukarı Şehir'de sınırlı da 

olsa rastlamıştık. Aşağı Şehir'de dönemin 
ilk örneklerini bulmak çok önemli. Eserle-
rimiz muhafaza altına alınıyor. " 

Eserler müzede sergileniyor 

Bölgede bulunan eserler kayda alındıktan 
sonra Bergama Müzesi'nde sergileniyor. 
Müzenin arkeolojik eser salonunda, teşhir 
edilen eserlerin büyük çoğunluğunu Akro-
pol, Asklepion, Kızıl Avlu (Bazilika), Mu-
salla Mezarlığı alanında yapılan 
kazılardan bulunan eserler oluşturuyor. 
Bergama’nın yakın çevresindeki Pitane, 
Myrina, Gryneion antik kentleri ve son yıl-
larda Kestel ve Yortanlı Barajı göl ala-
nında yapılan kazılar ile Müze 
Müdürlüğünün şehir içinde Ertuğrul, Tura-
bey ve İnkılap mahallelerinde yapılan son-
daj ve kurtarma kazılarında ortaya 
çıkarılan eserler de sergileniyor. Müzede 
sergilenen eserler arasında Tunç Çağı'na 
ait Yortanlı kapları, gaga ağızlı kaplar, 
Antik Pergamon'a özgü yerel üretimler, 
sikkeler, kandiller, heykeller, lahit örnek-
leri bulunuyor.

Bergama’da yeni izler ortaya çıkıyor

AMA tarihteki tökezlemelere ve bugü-
nün karamsar tablosuna rağmen kita-
bınızı umutla bitiriyorsunuz. “Umut” 
tam olarak nerede? 
En baştaki soruya verdiğim cevapta da 
söyledim. İç karartıcı bozkır manzara-
sına dikkatle bakarsanız, umudu gö-
rürsünüz. Çoğunluğa değil, kaliteye 
bakmak gerekiyor. Tarihi bilenler, dev 
dalgaların durulacağını, fırtınaların bir 
gün dineceğini, geminin yoluna devam 
edeceğini bilirler. Tarihten gelen bir bil-

gidir bu... Bu iyimserlik mi? Geminin 
batma ihtimali yok mu? Elbette ama 
zaten umut da geminin batmasını ön-
leyecek potansiyelin açığa çıkartılması 
değil midir? Pasif bir umut boş bir 
iyimserlik olur; oysa gerçek umut, ge-
minin batmasını önleyecek direnci or-
taya çıkarmaktır. Entelektüelin, vicdan 
sahibi insanların görevi de budur. 
 
Bu söyleşi; hurriyet.com.tr'den  
alıntılanmıştır.

UMUT NEREDE? 
“İktidarlar, tarihi işlerine geleni 
çekip alacakları bir havuz gibi 
görürler. Kendilerini ayakta tu-
tacak, meşruiyetlerini sağlaya-
cak kahramanlık hikâyeleri, dış 

düşmanlar söylemi vs  
tarihten bolca devşirirler.”“

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak yer 
alan Bergama'da yürütülen kazılar, yeni tarihi buluntuları gün ışığına çıkarıyor

"Aşağı Şehir" tarihinin de  
kral sarayları, arsenaller ve büyük 

tapınakların görkemli ev sahibi  
Yukarı Şehir gibi Arkaik Döneme 

uzandığı anlaşıldı. 



SPOR
PAZARTESİ 29 HAZİRAN 202014

FENERBAHÇE'NİN eski futbolcularından 
Brezilyalı Josef de Souza, koronavirüse 
yakalandı. Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al 
Ahli takımında sürdüren Josef de Sou-
za'nın 3'üncü çocuğunun doğumu için git-
tiği Brezilya'da koronavirüse yakalandığı 

belirtildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncu-
sunun 14 gün boyunca ülkesinde karanti-
nada kalacağı kaydedildi. Fenerbahçe 
yaptığı açıklamayla eski oyuncusuna geç-
miş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi: "Eski futbolcumuz 

Josef de Souza'nın koronavirüs testinin 
pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulun-
maktayız. Josef de Souza ve ailesine geç-
miş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de 
Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü 
dönmesini diliyoruz."

Josef de Souza’dan üzücü haber geldi

İSPANYA 2’nci Ligi’nin 
36’ncı haftasında Depor-
tivo La Coruna, sahasında 

Ponferradina’yı Emre Çolak’ın 
90+5’inci dakikada attığı golle 2-1 
mağlup etti. İspanya 2’nci Ligi’nin 
36’ncı haftasında Emre Çolak’ın for-
masını giydiği Deportivo La Coruna, 
sahasında Ponferradina’yı konuk 
etti. Riazaro Stadyumu’nda oynanan 
karşılaşmada konuk ekip, 59’uncu 
dakikada Aizbitarte’nin golüyle 1-0 
öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+2’nci 
dakikada Estrada’nın kendi kalesine 
attığı golle eşitliği yakaladı. Karşılaş-
mada son sözü Türk futbolcu Emre 
Çolak söyledi. 61’inci dakikada Luis 
Ruiz’in yerine oyuna dahil olan 
Emre, 90+5’inci dakikada attığı 
golle takımına galibiyeti getirdi. 
Emre Çolak, attığı golün ardından 
yaptığı gol sevinciyle sarı kart gördü.  

Emre attı  
Deportivo kazandı

TOPLUM sağlığını korumakla 
yükümlü olan, koronavirüs 
salgınında da büyük özveri ve 

cesaretle mücadelenin en ön saflarında yer 
alan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlık çalışan-
ları adına ilk kez düzenlenen at yarışı, bu 
akşam Ankara’da koşuldu.  
Salgınla mücadelenin kahramanlarına 
karşı saygı ve şükranların bir göstergesi 
olarak yarış programına eklenen Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu’na, 
4 ve yukarı yaşlı safkan İngiliz atları katıldı. 
75. Yıl Ankara Hipodromu’nda gerçekle-
şen ve 160 bin TL ikramiyeli yarışa, 8 at 
katılım gösterdi. Hakkı Özyurteri’ye ait 
“HASAFET” ilk metrelerde aldığı liderliği, 
koşunun sonuna kadar koruyarak jokeyi 
Akın Sözen’le zafere ulaştı. Emin Karataş 
tarafından antrene edilen 6 yaşındaki saf-
kan, 1.53.13’lük bitiriş derecesiyle de pist 
rekoru kırmayı başardı. Çim pistte 1900 
metre mesafede gerçekleşen koşuyu, son-
larda dış kulvardan sprinte kalkan “FEAR-
LESS ACTION” ikinci tamamladı. 
“RUNNER BULL” üçüncülükte kalırken, 
daha geride “DISTANT SHINING” dör-
düncü, “HAFO” isimli safkan da beşinci 
oldu. Koşuda farklar ise 3 boy, yarım boy, 
3 boy, 4 boy şeklinde oluştu.

Atlar sağlıkçılar 
için koştu 

S üper Lig’de son iki haftada 2’şer puan 
kaybederek zirve koltuğundaki yerini 
kaptıran Trabzonspor, kalan 5 hafta 

öncesi şampiyonluk yolunda önemli yara 
aldı. Aytemiz Alanyaspor’un ardından 
29’uncu hafta mücadelesinde sahasında 
MKE Ankaragücü ile berabere kalarak iki 
haftada 4 puanı rakiplerine kaptıran bordo-
mavililerde sessizlik hakim. Trabzon’da yerel 
medya ise MKE Ankaragücü mağlubiyetinin 
ardından hakem hatalarına dikkat çekerken, 
şampiyonlukla ilgili olarak, ‘Şampiyonluk 
kaçıyor’ yorumlarını yaptı. Karadeniz gaze-
tesi, “Şampiyonluk yolunda 1-1 eriyoruz”, 
Alanya’da son saniyede 2 puan bırakan 
Trabzonspor, dün de önemli bir kayıp ya-
şadı. Fırtına, hakem Abdulkadir Bitigen’in 
skandal penaltı kararı verdiği maçta ligin di-
bindeki Ankaragücü ile Akyazı’da berabere 
kaldı” Günebakış gazetesi, “Şampiyonluk 
kaçıyor!”, “Geçtiğimiz hafta Alanya deplas-
manında 2 puan bırakan Trabzonspor, bu 
hafta kendi sahasında Ankaragücü karşı-
sında da 2 puan bırakınca şampiyonluk yo-
lunda büyük yara aldı. Taka gazetesi, “Sene 
yine 2010-11!”, “Abdulkadir Bitigen uyduruk 
penaltı ile yine tüm hayalleri çaldı gitti” Son-
nokta gazetesi, “Bu hikayede yanan biz 
olduk”, “Yazık oluyor bu büyük taraftara” 
Kuzey Ekspres gazetesi, “Ankaragücü, Trab-
zon’un yoluna taş koydu!”, “Bordo-mavili-
ler deplasmanda Alanyaspor’dan sonra 
kendi sahasında başkent ekibini de yene-
medi” başlıklarına yer verdi. 

Kayıplarda sakatların etkisi 

Sezon başında takıma dahil edilen Daniel 
Sturridge ile Obi Mikel ile geçtiğimiz aylarda 
yolların ayrılmasının ardından Trabzons-
por’da kaptan Jose Sosa’nın ardından 
Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban gibi 
önemli oyuncuların sakatlık yaşaması, 
şampiyonluk yolunda kaybedilen kritik 
puanlarda etkili oldu. Bordo-mavililer bu 
zorlu periyotta özellikle de son iki haftada 
4 puan kaybı yaşarken, yedek kulübesinde 
ise alternatif oyuncu sıkıntısı yaşadı. DHA 

ESKİŞEHİR’DE 55 yıllık bir tarihe sahip kırmızı 
şimşekler, TFF 1’nci ligdeki dördüncü sezo-
nuna mali krizin yanı sıra eski oyuncularına 
olan borçlarından kaynaklı puan silme cezala-
rıyla başladı. Sezon öncesinde 2015-2016 se-
zonunda transfer edilen Sebastian Pinto’nun 
497 bin Euro’luk alacağına karşılık başvurduğu 
FIFA, geçen yıl haziran ayında 6 puan silme 
cezası verdi. Lige eksi 6 puanla başlayan Eski-
şehirspor’a geçen yıl eylül ayında ise Ulusal 
Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan 
sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriter-
leri yerine getiremediği için 3 puan silme ce-
zası verildi. Nisan ayında ise eski kalecisi Ruud 
Boffin’e olan 438 bin Euro’luk borcunu ödeye-
mediği için FİFA tarafından bir kez daha 6 puan 
silme cezası alan Eskişehirspor’a 2 dönem 
transfer yasağı da getirildi. 

Yıldızlarını da kaybetti 

Toplamda 15 puanı silinen Eskişehirspor, 
özellikle takımı sırtlayan yabancı oyuncula-
rını da kaybetti. Mali krizi nedeniyle Jesse 
Sekidika Galatasaray’a, Marko Milinkovic Gi-
resunspor’a, Kamal Issah İstanbulspor’a, Ib-
rahim Sissoko ise Erzurumspor’a kaptırdı. 
Önemli yerli oyunculardan Firatcan Üzüm 
alacaklarına karşılık Trabzonspor’a, en golcü 
oyuncularından Emre Güral’ı Almanya takı-
mına, Ferhat Kiraz ise Bucaspor’a transfer 
oldu. Yerli ve yabancı oyuncularını alacakla-
rına karşılık vererek herhangi bir bonservis 
bedeli kazanamayan Eskişehirspor, transfer 
yasağı nedeniyle yeni oyuncu alamadı ve alt-
yapısından çıkardığı oyuncularla lig mücade-
lesini sürdürdü. 

1 sezonda 2 başkan değişti 

Mali krizin yanı sıra transfer yasağıyla zor bir 
dönemden geçen Eskişehirspor, sezona 
Osman Taş başkanlığında girdi. Başkan Taş, 
olağanüstü seçimli genel kurulda ikinci kez 

göreve getirilirken, sonraki olağanüstü seçim-
lerde Mustafa Akgören göreve getirildi. 

4 sezon sonra ligden düştü 

Yaşanan tüm bu sıkıntıların ardından ligde is-
tediği sonuçları alamayan Türkiye’nin en 
köklü kulüplerinden Eskişehirspor, 4 sezondur 
mücadele ettiği TFF 1’nci liginden bitime 4 
hafta kala 2’nci lige düştü. Koronavirüs ted-
birleri nedeniyle seyircisiz oynanan 30’ncu 
hafta karşılaşmasında evinde Altay’ı konuk 
eden Eskişehirspor, 52’nci dakikada Mehmet 
Özcan ile öne geçerken, 68’nci dakikada ise 
Onur Bayramoğlu’nun ayağından kazandığı 
golle farkı ikiye çıkardı. Galibiyet için umutla-
nan kırmızı şimşekler, maçın son bölümle-
rinde Altay’ın 85’nci dakika Kerim Avcı ve bir 
dakika sonrasında Yaser Hacımustafaoğ-
lu’nun gollerine engel olamadı.2-2’lik bera-
berliğin ardından iki takım oyuncu ve teknik 
heyetleri arasında gerginlik yaşandı. Eskişe-
hir Emniyet Müdürlüğü’nün statta görevli 
Çevik Kuvvet ekipleri sahaya girerek iki takım 
arasındaki kavgayı ayırdı. Yaklaşık 6 dakika 
duran maç yeniden başlarken, karşılaşma 2-
2’lik sonuçta tamamlandı. Bu sonuçta 55 yıl-
lık bir geçmişe sahip olan Eskişehirspor ligin 
bitimine 4 hafta kala en yakın rakibinden 14 
puan geride kalarak matematiksel olarak 

kümede kalma şansını kaybetti. 

2'inci ligte mücadele edeceğiz 

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, 
2’nci ligde mücadeleye devam edeceklerini 
söyledi. Maç sonunda gazetecilere açıklama-
larda bulunan Akgören, “15 sene sona 2. lige 
düşmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camia olarak 
Eskişehirspor'u yine hep birlikte ayağa kaldıra-
biliriz. Maçta üzücü olaylar yaşandı. Erzurums-
por maçında olduğu gibi yine bazı çirkin 
insanlarla karşılaştık. Biz alın terimizle müca-
dele eden bir takımız. Bugün de aslanlar gibi 
sahada mücadele ettik” ifadelerini kullandı. 

Özer: Çok üzgünüz 

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer 
ise maçı değerlendirerek çok üzgün oldukla-
rını söyledi. Altay maçına 8 eksikle çıktıklarını 
anlatan Özer, “16-17 yaşındaki çocukları oy-
natıyoruz biliyorsunuz. Bizim amacımız, hede-
fimiz milli takıma da Eskişehirspor’a da 
futbolcular yetiştirmek. Eskişehirspor’un ge-
leceğini kurtarmak. Ben oyuncularımdan son 
derece memnunum. Bize destek veren Eski-
şehirspor camiasına teşekkür ederim. Top-
rağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz. 
Eskişehirspor ulu bir çınardır, biz küllerimiz-
den doğacağız” diye konuştu.

Eskişehir efsanesi 
nereden nereye! 

ARJEN Roben'in, yeni se-
zondan itibaren Hollanda 
Birinci Futbol Ligi (Eredi-

visie) takımlarından Groningen'de 
aktif kariyerine tekrar başlamayı 
planladığı duyuruldu. Groningen 
Kulübünden yapılan açıklamada, alt 
yapılarından yetişen 36 yaşındaki 
Robben'in, yeni sezonda kendi for-
maları altında futbola geri dönmek 
istediği belirtilirken, oyuncunun hazır 
olmak için haftalardır takımla an-
trenmanlara çıktığı ifade edildi. 
Robben, konuyla ilgili video paylaşı-
mında, takımla son haftalarda sık sık 
görüşme yaptığını aktararak, "Gro-
ningen takımında futbolcu olarak sa-
halara geri dönmek için çalışıyorum. 
Bu olur mu, onu şu an bilmiyorum. 
Fakat bildiğim şey, bu işin olmaması 
gösterdiğim çabadan ve motivasyo-
numdan kaynaklanmaz. Şu anda 
benim hayalim, Groningen forması 
ile futbol oynamak." değerlendirme-
sinde bulundu. Groningen takımının, 
Robben ile birlikte konuyla ilgili yarın 
bir basın toplantısı düzenleyeceği 
kaydedildi. Kariyerinde Bayern 
Münih, Real Madrid, Chelsea ve 
PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın 
önde gelen kulüplerinde forma giyen 
Robben, geçen sene aktif futbol kari-
yerini noktalama kararı almıştı.

Robben futbola 
geri dönüyor

ÖNÜMÜZDEKİ sezonun 
transfer çalışmalarına şim-
diden başlayan Fenerbah-

çe’de gündeme gelen son isimlerden 
biri de Otar Kitieshvili oldu. Avustur-
ya’nın Sturm Graz takımında forma 
giyen Otar için Sarı-Lacivertliler’in 
harekete geçtiği öğrenildi. 2018 yı-
lında ülkesi Gürcistan’ın Dinamo 
Tiflis takımından Graz’a transfer 
olan 24 yaşındaki orta saha oyuncu-
sunu takibe alan Kanarya’nın kur-
maylarının, ülkemizi çok iyi tanıyan 
Şota ve Arçil Arveladze kardeşlerden 
bilgi aldıkları bildirildi.

Yeni 10 numara

Eskişehirspor, uzun süredir yaşadığı mali kriz, transfer yasağı,  
eski yabancı oyuncularına ödeyemediği borçları ve Ulusal Kulüp  
Lisansı alamadığı için 15 puan silme cezasını yaşadığı TFF 1’nci  

ligdeki 4’ncü sezonunda alt lige düştü

FIRTINA ARTIK ESMIYOR
Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’un ardından 29’uncu hafta mücadelesinde de MKE Ankaragücü ile berabere kalarak  

şampiyonluk yolunda 4 önemli puan kaybeden ve zirveyi Medipol Başakşehir’e kaptıran Trabzonspor’da tüm takım ve şehir 
sessizliğe büründü. Yerel medya ise Ankaragücü beraberliği sonrası ‘Şampiyonluk kaçıyor’ yorumlarını yaptı

Souza 14 gün  
boyunca ülkesinde 

karantinada  
kalacak.

MALİ KRİZ 
ES ES'İ  

BİTİRDİ
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GEÇTİĞİMİZ hafta Medipol 
Başakşehir'e 2-1 kaybeden 
sarı-lacivertliler, teknik di-

rektör Mustafa Reşit Akçay'la yolla-
rını ayırmıştı. Takımın başına İbrahim 
Üzülmez'i getiren MKE Ankaragücü, 
zorlu Trabzon deplasmanından 1 pu-
anla döndü. Maçın başında 1-0 ge-
riye düşen başkent temsilcisi, ikinci 
yarıda Gerson Rodrigues'in penaltı 
golüyle eşitliği yakaladı. Maçın 83. 
dakikasında Rodrigues'in kırmızı kart 
görmesiyle uzatmalar dahil 15 daki-
kadan fazla 10 kişi oynayan MKE 
Ankaragücü, sahadan 1-1'lik beraber-
likle ayrılarak puanını 25'e yükseltti. 
Maç fazlasıyla 17. sırada yer alan 
MKE Ankaragücü'nün 15. sırayla 
arasında 3 puan fark kaldı. 

İbrahim Üzülmez iyi başladı 

Sadece iki antrenmanla takımını 
Trabzonspor karşısına çıkaran İbra-
him Üzülmez, iyi bir başlangıç yaptı. 
Aldığı zorlu görevin ilk sınavını şam-
piyonluğu güçlü adayı karşısında 
veren Üzülmez, takımına puan aldırt-
mayı başardı. 

4 büyüklerden puan aldı 

MKE Ankaragücü, bu sezon "4 bü-
yükler"den aldığı puanlarla dikkati 
çekti. Sarı-lacivertliler, ligin sonla-
rında yer almasına rağmen, Fener-
bahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan 
sonra Trabzonspor'dan da puan aldı. 
Galatasaray'la ligin ilk yarısında 2-2, 
Beşiktaş'la ise 0-0 berabere kalan 
MKE Ankaragücü, ikinci devrede 
Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yendi, 
Trabzonspor'la da deplasmanda 1-1 
berabere kaldı. 

Son 5 maç 

MKE Ankaragücü, son 5 haftada kri-
tik sınavlar verecek. Kümede kalma 
yolunda sarı-lacivertliler, sırasıyla 
evinde Aytemiz Alanyaspor, deplas-
manda Göztepe, sahasında Galatasa-
ray ve Fraport TAV Antalyaspor, rakip 
sahada Denizlispor'la karşılaşacak.

Ankaragücü 
üzülmedi! 

Süper Lig'in 29. haftasında dep-
lasmanda şampiyonluk yarışın-
daki Trabzonspor'dan 1 puan 

alan MKE Ankaragücü, son 5 haf-
taya umut dolu girdi

Süper Lig'de 29. haftanın 
kapanış maçında Kasım-
paşa, yarın deplasmanda 

Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 
Başkent Ankara'daki Eryaman Sta-
dı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka 
saat 21.00'de başlayacak. Karşılaş-
mayı hakem Halis Özkahya yönete-
cek. Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini 
kazanan, 1'inde berabere kalan Ka-
sımpaşa, haftaya 32 puanla 11. sı-
rada girdi. Bu süreçte topladığı 16 
puanla küme düşme hattından uzak-
laşan lacivert-beyazlı takım, Gençler-
birliği karşısında çıkışını sürdürmeyi 
hedefliyor. Ligde 31 puanla 12. sırada 
yer alan Gençlerbirliği de, Kasımpaşa 
engelini geçerek küme düşme hattıyla 
puan farkını açmak istiyor. 

Mickael Tirpan forma giyemeyecek 

Kasımpaşa'da sarı kart cezası bulu-
nan Mickael 
Tirpan, mü-
sabakada 
forma giye-
meyecek. 
Başkent tem-
silcisinde de 
sakatlıkları 
bulunan 
Nadir Çiftçi 
ve Ömer 
Alper Tatlısu, 
Kasımpa-
şa'ya karşı 
görev yapa-
mayacak. İki takım arasında ligin ilk 
yarısında İstanbul'da oynanan karşı-
laşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

Kasımpaşa’nın  
rakibi Gençler

GÜRSEL Aksel Stadı'nda toplam 6 golün 
olduğu müsabakada Göztepe, 3 kez ge-
riye düşmesine rağmen üçünde de bera-
berliği yakaladı. 3-3 eşitlikle 
tamamlanan müsabakadan sonra Göz-
tepe, puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor 
ise 45'e çıkardı. En son erteleme ma-
çında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup et-
tikten sonra lige verilen aradan sonra 
iki maçta Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk 
Yeni Malatyaspor'a ise 2-1 mağlup olan 
İzmir temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la 
3-3 berabere kaldı. Aynı periyotta Me-
dipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Trab-
zonspor'la 2-2 berabere kalan Aytemiz 
Alanyaspor, ligde dış sahada üst üste 5. 
maçında da galibiyet alamadı. 

Cisse, en golcü futbolcu 

Göztepe karşısında takımının 2. ve 3. 
gollerini atan Senegalli golcü Papiss 
Demba Cisse, Aytemiz Alanyaspor'la 53. 
maçında 35. golüne imza attı. Cisse, bu 
performansıyla Alanyaspor'un Süper Lig 
tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 
42 maçta 33 gollük rekorunu kırdı. Bu 
sezon gol sayısını 19'a çıkaran Sene-
galli golcü, gol krallığı yarışında Trab-
zonsporlu Alexander Sörloth'u takibini 
sürdürdü. 

Karşılaşmanın 4. dakikasında Aytemiz 
Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza 
sahası dışından kullandığı serbest vu-
ruşta savunma oyuncularına da çarpan 
top hızını kaybettikten sonra direkten 
oyun alanına döndü. Penaltı noktası ya-
kınında topa sahip olan Efecan'ın vuru-
şunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 
1-0. 11. dakikada Göztepe beraberliği 
yakaladı. Mossoro'nun aktardığı topa 
Kaan Kanak'ın müdahalesi yetersiz 
kaldı. Ceza sahası hemen önünde topla 
buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına 
girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla 
meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 
38. dakikada ceza sahası dışı sağ çap-
raz pozisyonda topla buluşan Juan-
fran'ın sert şutunda savunma 
oyuncularına çarpan top kornere gitti. 
42. dakikada Berkan'ın sol kanattan 
yaptığı ortada ceza sahası içinde topu 
iyi takip eden Borges'in kafa vuruşunda 
meşin yuvarlak direğin hemen üstünden 
dışarı çıktı. 45+3. dakikada Aytemiz 
Alanyaspor tekrar öne geçti. Hızlı geli-
şen Aytemiz Alanyaspor atağında topla 
bir süre ilerleyen Efecan Karaca, ceza 
sahası içine girdikten sonra meşin yu-
varlağı sağ kanattaki Cisse'ye aktardı. 
Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle 

buluştu: 2-1. Müsabakanın ilk 45 daki-
kalık bölümünü Aytemiz Alanyaspor 2-1 
üstün tamamladı. 

İkinci yarı maç gitti geldi 

49 dakikada Göztepe bir kez daha bera-
berliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan 
serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in 
ortasında topa iyi yükselen ceza sahası 
içindeki Alpaslan Öztürk'ün kafa vuru-
şunda top filelere gitti: 2-2. 62. daki-
kada sağ kanattan Deniz Kadah'ın 
yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda 
Tripic'in bekletmeden yaptığı vuruşta 
meşin yuvarlak dışarı çıktı. 64. daki-
kada Aytemiz Alanyaspor 3. kez öne 
geçti. Cisse ile paslaştıktan sonra sol 
taraftan Göztepe ceza sahasına giren 
Efecan, daha sonra topu sağ taraftaki 
Cisse'ye aktardı. Senegalli oyuncunun 
vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla bu-
luştu: 3-2. 71. dakikada ceza sahası 
hemen içinde topla buluşan Efecan Ka-
raca'nın vurduğu top direkten döndü. 
89. dakikada Göztepe beraberliği sağ-
ladı. Castro'nun kafayla aktardığı topla 
penaltı noktası yakınında buluşan Na-
poleoni'nin şutunda meşin yuvarlak file-
lere gitti: 3-3. Karşılaşma 3-3 eşitlikle 
sona erdi.

Kıran kırana bir maç
Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından galibi-
yeti bulunmayan iki ekibin mücadelesinde Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor 3-3 berabere kaldı

FENERBAHCE FENERBAHCE FENERBAHCE FENERBAHCE FENERBAHCE FENERBAHCE FENERBAHCE FENERBAHCE 
S arı-lacivertlilerin 89. dakika-

sında yenik duruma düştüğü 
karşılaşmayı uzatma dakika-

larında attığı gollerle kazanması, 
bu sezon yaptığı geri dönüşleri 
akıllara getirdi. Süper Lig'de geride 
kalan 29 karşılaşmanın 18'inde 
mağlup duruma düşen Fener-
bahçe, bu mücadelelerin 9'unu kay-
betmedi. Sarı-lacivertli ekip, 
karşılaşmaları çevirdiği 9 mücade-
lenin 5'ini kazanmayı başarırken, 4 
müsabakadan 1 puanla 
ayrıldı.Ligde bu sezon yenik du-
ruma düştüğü müsabakalardan 19 
puan çıkartmayı başaran Fener-
bahçe, bu alanda en dikkat çekici 
istatistiğine ise evinde imza attı. 
Sarı-lacivertli ekip, iç sahada 8 kez 
yenik duruma düşerken, bunların 

sadece 2 tanesinden eli boş ayrıldı. 

5 maçtan 3 puanla döndü 

Fenerbahçe, bu sezon yenik duruma 
düştüğü karşılaşmaların 5'inden 
galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivert-
liler, ligin 2. haftasında deplasmanda 
Medipol Başakşehir'i, 5. haftasında 
sahasında MKE Ankaragücü'nü, 14. 
hafasında seyircisi önünde Gençler-
birliği'ni, 27 ve 29. haftalarda ise Hes 
Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni 
Malatyaspor'u Kadıköy'de mağlup 
etti. 

4 maç berabere sonuçlandı 

Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü 
4 karşılaşmadan ise 1 puanla ayrıldı. 
Sarı-lacivertli ekip, ligin 13. hafta-
sında deplasmanda Göztepe karşı-

sında 2 kez yenik duruma düştüğü 
müsabakadan beraberlikle ayrılmayı 
bildi. Fenerbahçe, Göztepe dışında 
21. haftada içerde Aytemiz Alanyas-
por, 24. haftada deplasmanda Fra-
port TAV Antalyaspor ve 25. haftada 
Kadıköy'de Yukatel Denizlispor ile 
puanları bölüştü. 

Kadıköy'de yenilmiyor 

Fenerbahçe, maçlarını oynadığı 
Ülker Stadı'nda yenik duruma düş-
tüğü müsabakalarda önemli geri dö-
nüşlere imza attı. Sarı-lacivertli ekip, 
evinde 8 kez mağlup duruma düş-
mesine karşın sadece 2 kez sahadan 
boynu bükük ayrıldı. Söz konusu 
müsabakaların 4'ünü kazanmayı 
bilen Fenerbahçe, 2 kez de beraberlik 
yaşadı. Sahasında MKE Ankara-

gücü, Gençlerbirliği, Hes Kablo 
Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malat-
yaspor'u geriye düşmesine karşın 
yenmeyi başaran Fenerbahçe, Ayte-
miz Alanyaspor ve Yukatel Denizlis-
por'a puan bıraktı. Sarı-lacivertliler, 
Fraport TAV Antalyaspor ve Galata-
saray'a ise mağlup oldu. Fener-
bahçe, söz konusu müsabakalarda 
hanesine 14 puan yazdırmayı bildi. 

Ozan'dan hücuma önemli katkı 

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu 
Ozan Tufan, bu sezon takımına hü-
cumda önemli katkı sağladı. Sarı-la-
civertli formayla tanıştığı 2015-2016 
sezonundan itibaren beklenen kat-
kıyı veremeyen Ozan, sık sık fazla ki-
lolarıyla eleştirildi. Milli oyuncu, 
geçen sezon Fenerbahçe formasını 

hiç giyemezken, kadro dışı bırakılmış 
ve 21 yaş altı futbol takımında çalış-
malarını sürdürmüştü. Devre ara-
sında Alanyaspor'a kiralanan ve eski 
formunu yakalayan tecrübeli orta 
saha, bu yıl ise sarı-lacivertli for-
mayla en formda sezonuna imza 
attı. Fenerbahçe'de uzun yıllar istik-
rarlı bir şekilde forma giyemeyen 
Ozan, bu sezon takımın değişilmez-
leri arasına girerken, hücumda etki-
leyici bir performans ortaya koydu. 
Ozan, bu sezon ligde 5 gol atarken, 
arkadaşlarına da 5 gol pası vererek 
10 gole direkt katkı sağlamayı ba-
şardı. 25 yaşındaki futbolcu, son 
olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor 
karşısında attığı 2 golle Fenerbahçe 
formasıyla ilk kez bunu başardı ve 
takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında yenik duruma düştüğü mücadelede BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, kolay kolay pes etmiyor

FENERBAHCE 

Göztepe, 3 kez geriye düşmesine 
rağmen üçünde de beraberliği 
yakaladı. 3-3 eşitlikle tamamla-
nan müsabakadan sonra  
Göztepe, puanını 38'e yükseltti
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Ü mraniye Millet Bahçesi'nde 
muhtarların katıldığı canlı 
yayında soruları yanıtlayan 

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıl-
dırım, imar sorunu yaşanan mahalle-
lerle ilgili müjdeli haberler verdi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ile yaptığı görüşmeleri 
anlatan Başkan Yıldırım, Kazım Kara-
bekir ve çevresindeki mahallelerde ya-
şanan imar sorununun önümüzdeki 
süreçte çözülerek, vatandaşın da rızası 
alınmak suretiyle o bölgenin yaşanabi-
lir bir şehre dönüşeceğini söyledi.  

Gerekli görüşmeler yapıldı  

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıl-
dırım'dan canlı yayında imar sorunu 
yaşanan Kazım Karabekir ve çevresin-
deki bazı mahallere yönelik müjdeli 
haberler geldi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum ile Ankara'da 
yaptığı görüşmeleri anlatan Başkan 

Yıldırım, “Tabi bizim Ümraniye'mizin 
tamamında bir imar problemi yok. 
Bilhassa Kazım Karabekir dediğimiz 
bölgede, İnkılap Mahallesi'nin yarısı 
ve diğer 5 mahalleden oluşan beş 
buçuk mahallemizde, 2B'den dolayı 
imarımızda bir çalışma vardı. Bu ça-
lışmada daha önceki belediye başka-
nımız döneminde muhalefetle birlikte 
1/5000'lik ve 1/1000'lik planlarımız 
çıkmıştı. 2B arazilerindeki tapu mese-
lesi de çözülmüştü. Fakat bir kıs-
mında, bunun yüzde 15'ine tekabül 
ediyor, 1 milyon metrekarelik bir 
alanda ise davalık konumları devam 
ediyordu, o da devam ediyor. Ama ta-
puların tamamında da bir tedbir vardı. 
Çok şükür mahkeme kararlarıyla bu 
tedbirler kaldırılmış oldu bizim de mü-
dahil olmamız üzere. Tabi bu arada 
1/1000'lik planlarımızda da bir eksiklik 
oldu. Bu eksikliğe göre yeniden bir ça-
lışma yaptık. Bu çalışmalarımızda 
sayın Cumhurbaşkanımızla geçen 
hafta bir görüşmemiz oldu, sağ olsun-
lar bizi kabul etti. Ümraniye'nin bütün 
meselelerini masaya yatırdık, kendisi 

ile görüşme yaptık. Bu imar proble-
mini de nasıl yapacağımızı istişare 
ettik. Kendileri, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanımız Murat Kurum beye talimatla-
rını verdiler. Biz de geçen Cuma günü 
ekibi ile birlikte Ankara'da bir araya 
geldik. Ve Kazım ve çevresindeki diğer 
mahallelerde, Hekimbaşı'na kadar 
olan bütün mahallelerde böylece yeni-
den imar çalışması yaparak, eski imar-
larımız neyse çok güzel projelerle 
inşallah orada Şehircilik Bakanlığı ve 
TOKİ kanalıyla, orada vatandaşları-
mızla bir araya geleceğiz. Onların da 
rızasını alarak öyle bir çalışmayı 
hemen başlatıyoruz. Bir çalışma ofisi 
yapacağız. Ve inşallah üç beş sene içe-
risinde 20-22 bin konutluk o bölgeyi 
çözeceğiz. Zaten bizim de KİP-
TAŞ'dan bir tecrübemiz var, herkes bi-
liyor bunu. İBB'de KİPTAŞ'da 20 yıl 
boyunca 100 bine yakın konuta imza-
mız olmuştu. Oradaki tecrübeleri-
mizle birlikte Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve 
Murat Kurum bakanımızla birlikte bu 
problemi çözeceğiz” şeklinde konuştu.

29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ                                                  www.gazetedamga.com.tr 

TAYLAN DAŞDÖĞEN

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz, 
son filmi 'Karakomik Filmler 
2'nin Netflix'te yayınlamasının 
ardından, filminin duyuru-
sunu yapmadığı için dijital 
yayın platformuna tepki 
gösterdi. Yılmaz'ın, "Tatlım, 
bizim film sizde dün çıkmış 
olması lazım, tweet atma 

mı dediler yoksa?" sözlerinden 
sonra, Netflix sosyal medya he-
sapları üzerinden filmle ilgili 
duyuru yaptı. Yılmaz, Netflix'in 
paylaşımını alıntılayarak,  
"Buranın 3. Dünya ülkesi olma-
dığını elbet öğreneceksin. 
Şakacı seni." sözleriyle tepkisini 
tekrar dile getirdi. 

Cem Yılmaz, Netflix’e karşı çıktı 
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kazım Karabekir Mahal-
lesi ve çevresindeki mahallelerde yaşanan imar probleminin önü-
müzdeki günlerde çözülerek vatandaşın da rızası alınmak suretiyle 
bölgenin yaşanabilir bir şehre dönüşeceğini söyledi


