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Ţ(FPSHF�'MPZE� DJOBZFUJ� TPOSBTð�"NFSJLBśEB�CBĝMBZðQ� U»N�E»OZB-
ZB�ZBZðMBO�IFZLFM� LJĝJMJLMFSJO� TPSHVMBONBTð� WF� ZðLðMNBTð� FZMFNMF-
SJ� 5»SLJZFśZF�EF� Tð¦SBEð��"ODBL�TPSHVMBNB�CJSB[� GBSLMð� PMEV��0SEV�
#»Z»LĝFIJS�#FMFEJZFTJśODF�ZBQðMBO�&SUVÞSVM�(B[J�C»TU»O»O�%JSJMJĝ�
&SUVÞSVM� EJ[JTJOJO�CBĝSPM� PZVODVTV�&OHJO�"MUBO�%»[ZBUBOśB�CFO-
[FSMJÞJ�µODF�UBSUðĝðMEð�TPOSB�C»TU�LBMEðSðMEð��
ŢTürkiye’ye 14 bin km uzakta olan Antarktika’da cami yapılması 
istendi. Sabah gazetesi “İslam dünyasını temsil ettiğinden dola-
yı Antarktika’ya ilk camiyi yapmak Türkiye’ye yakışır” dedi. Son-
ra sıra cemaate gelecek. Ama bu Çamlıca Camii’ne namaz servisi 
düzenlemeye benzemeyecek. Biraz erken yola çıkmak gerekecek 
de.
Ţ-$�8BJLJLJ�ŻSNBTð�¦BMðĝBOMBSðOB�NBJM�BUBSBL�HµLLVĝBÞðOðO�-(#5�
BMHðTð�ZBSBUBCJMFDFL�ĝFLJMEF�LVMMBOðMNBNBTðOðŞ�TµZMFEJ��'JSNB�FL-
MFEJÞJ� EPTZBEB� -(#5� IBSFLFUJOJO� L»SFTFM� TFNCPMMFSJOJ� IBUðSMBUUð��
#J[�EF�ŝIPNPGPCJŞZJ�IBUðSMBUðZPSV[��
Ţ%FÞJĝNFZFO�UFL�ĝFZ�EFÞJĝJNEJS��

Ţ8VTIV�'FEFSBTZPOV�#BĝLBOðśOðO�Lð[ð�UVSOVWBZB�IFN�IBLFN�IFN�
EF� TQPSDV� PMBSBL� LBUðMEð�� "OOFTJOJO� EF� IBLFNMJÞJZMF� ĝBNQJZPO�
PMEV��.BEBMZBZð�BJMF�BSBTðOEB�UBLUðMBS��
ŢBaroların bağımsızlığını ve savunma özgürlüğünü yok edecek 
yasaya karşı avukatların tarihe geçecek direnişi sürerken, bu 
haklı ve erdemli mücadele akıldışı engellemelere sahne oluyor. 
Avukatlar yemek, çadır, battaniyeden mahrum kalırken tuvalet 
ihtiyaçlarını karşıladıkları pastaneye 12 bin ceza kesildi. Gerekçe 
var ama yazmak anlamsız. 

Ţ.BIBMMF� CFL¦J-
MFSJOF� TJMBI� WF� [PS�
LVMMBONB� ZFULJTJ�
WFSFO� LBOVO� UFLMJ-
Ż� 5#..śEF� LBCVM�
FEJMFSFL� ZBTBMBĝUð���
Ţ5arım ve Orman 
Bakanı Pakde-
mirli, Avrupa’yla 
aynı fiyata et tü-
ketiyoruz dedi. 
Sayın Bakan bunu 
Avrupa’da 6-8 euro civarındaki et fiyatlarını TL’ye çevirerek is-
patladı. Ancak Avrupa’daki 1500 Euro’luk asgari ücretle 200 kilo 
et alınırken Türkiye’de neden 50 kilo alınabildiğini açıklamadı. 
Ţ;FZUJOCVSOV�#FMFEJZFTJśOJO�ŝ�����ZðMð�.FSLF[�&GFOEJ�5ðQ�'FTUJWBMJ�
0SHBOJ[BTZPOVŞ�BEð�BMUðOEB�E»[FOMFEJÞJ� JIBMFZJ� JIBMFZF�UFL�LBUð-
MBO�ŻSNB�ŝLB[BOEðŞ��"EðOEB�ŝ5ðQŞ�PMNBTðOB�SBÞNFO�,VSBO�PLVOBO�
JMBIJMFS� TµZMFOFO�FULJOMJÞJO�CFEFMJ� ����CJO�5-��#FMFEJZFOJO� TPTZBM�
NFEZBTðOEB�ZBZðOMBOBO�FULJOMJÞJ�»¦�H»O�CPZVODB�J[MFZFO�TBZðTð�JTF�
UPQMBNEB���CJO��&ULJOMJÞJ�FWMFSF�HµU»STFZNJĝ�EBIB�VDV[�PMBDBLNðĝ��
ŢKıdem tazminatını yok etme planları sürerken oluşan tepkiler 
LBSĝðTðOEB�&SEPÞBO�UPQV�BSBMBSðOEB�%ï4,śJO�PMNBEðÞð�TFOEJLBMBSB�
attı. "İşveren ve işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu ken-
di aranızda halledin. Kendi aranızda halledemeyip bunu kabine 
halletsin diyorsanız burada art niyet vardır. Kusura bakmayın” 
Ţ%&��TBÞMðL�¦BMðĝBOMBSðOðO�FL�µEFNFMFSJOEF�����LFTJOUJ�ZBQðMNBTð�
TFOEJLB� »ZFMFSJODF� UFQLJZMF� LBSĝðMBOEð�� )BTUBOF� µO»OEF� ZBQðMBO�
FZMFNMFSJO�CJSJOF�#BM¦PWB�#FMFEJZF�#BĝLBOð�EFTUFL�WFSJODF�#BĝIF-
LJN�ZBOðOB�",1�WF�.)1�JM¦F�CBĝLBOMBSðOð�EB�BMBSBL�#FMFEJZF�µO»O-
EF�B¦ðLMBNB�ZBQUð��#BĝLBO�'BUNB��BMLBZBśZð�TJZBTFUMF�TV¦MBEð��ïMLJ�
IBL�BSBNB�FZMFNJOF�EFTUFLUJ�JLJODJTJ�JTF�ZBOEBĝMðÞB�
ŢYKS’de Mabel Matiz’in şarkısının sözlerini içeren soruya incele-
me. ÖSYM Başkanı Aygün ”Kurumumuz milli ve manevi değerle-
rimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusunda hassasiyete….
vs.vs.” Aynı hassasiyeti sınav sorularının cemaatle paylaşılma-
sında gösterseniz.
ŢïTUBOCVM� IBWBBMBOð� ¦BMðĝBOMBSðOB� LJĝJMJL� UFTUJOEF� ŝ)PDBOðO� EVB�
PLVZVQ�»żFNFTJ�IBTUBMðÞð�JZJMFĝUJSJSŞ�ŝ"IJSFUF�JOBOðSðNŞ�ŝïOTBO�IJ¦�
CJS�[BNBO�J¦LJZJ�BÞ[ðOB�LPZNBNBMðEðSŞ�HJCJ�TPSVMBS�TPSVMEV��5FTUJO�
BEð�LJĝJMJL�IBLMBSðOB�TBMEðSð�UFTUJ�PMEV�
Ţ)%1śOJO� µ[H»SM»L� EFNPLSBTJ� WF� BEBMFU� UBMFQMJ� Z»S»Z»ĝ»O»O�
gerçekleşeceği tüm illerde, batıda doğuya "korona nedeniyle halk 

sağlığının korunması" 
kapsamında toplan-
ma ve yürüyüş yasağ 
getirildi. Ancak işe gi-
derken yürünebilir, hak 
için yürümek yasak. 
Korona var!

Ali İsmail Korkmaz 26 Yaşında...


