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BAŞLARKEN

Uluslararası dayanışma

Ülke sınırı gözetmeksizin basın yayın sektöründe ter dökenler ile fikir alanında 
eser sahibi olanları aynı çatı altında toplamak, üyeleri arasında dostluk ve 

dayanışmayı sağlamak ve güçbirliği oluşturmak amacıyla kurulan Uluslararası 
Basın Yayın Birliği olarak yapılanmamızı genişletiyoruz.

Kurucumuz Şerafettin Şıvkın’ın başkanlığında oluşturulan yönetim kurulumuz, 
tüzüğünde yer verdiği ilkeler doğrultusunda üye sayısını artırırken, dernek faali-
yetlerini üyeleri ve kamuoyu ile paylaşmak, üyelerinin veya birlik ile gönül bağı 
olan kişilerin görüş ve düşüncelerine imkan sağlamak amacıyla SİMGE adıyla 

aylık bir dergi yayınına başladık.
Birlik olarak basın yayın mesleğini ve fikir sahasında eser vermiş olanları tem-
sil etmeyi, memleket kültürünü ve fikir kalkınmasını amaç edinen çalışma ve 
yayınlar yapmayı temel ilke ediniyoruz. Bu amaç doğrultusunda yürürken, 
düzenleyeceğimiz çeşitli sosyal faaliyetler ile üyelerimizin dünyalarını ren-

klendirmeyi hedefliyoruz.

Bütün bu hizmetleri ifa ederken üyelerimizin ve gönül dostarımızın katkı ve 
destekleriyle birliğe gelir getirecek çalışmalarımız da olacaktır.

Elinizdeki ilk sayısı ile basın yayın sektöründe, iş ve siyaset alanında, bürokra-
side geniş bir kitleye ulaşan dergimiz, Azerbaycan’dan Makedonya’ya, ABD’den 
Almanya’ya kadar çok sayıda ülkedeki üyelerimize ulaştırıldı. Bundan sonra da 

baskı sayısını ve dağıtım ağını sürekli genişleterek yayınlarını sürdürecek.  
Bu vesile ile birliğimizin kuruluşu aşamasında ve SİMGE’mizin ilk sayısının 

yayını sırasında hep yanımızda olan üyelerimize, değerli şahsiyetlere, kurum ve 
kuruluş temsilcilerine minnetlerimizi sunar, önümüzdeki sayılarda da birlikte 

olmayı temenni ederiz.

SİMGE DERGİSİ
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MERHABA      

ULUSLARARASI BASIN YAYIN BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI
ŞERAFETTİN ŞIVKIN

 Dernekler Yasası’nın amir hükümleri doğrultusunda herhangi bir siyasi partinin veya siyasi 
düşüncenin uzantısı değiliz. Ancak gerek üyelerimizin, gerekse birliğimizle gönül bağı olan kişilerin 
siyasi tercihlerine her zaman saygı duyarız.
Yine millet iradesiyle yücelen, ülkemize veya insanlığa değerli hizmetlerde bulunan siyasetçiler ile iş, 
sanat, spor gibi alanlarda başarılı olmuş şahsiyetler de Uluslararası Basın Yayın Birliği’nin ve yayın 
organı SİMGE’nin dostları arasında yer alacaktır.

Kuruluşlarla işbirliği yapacağız
Birliğimiz, üyelerine daha iyi hizmetler vermek amacıyla tüzüğünde belirtilen hükümler doğrultusunda 
tesisler kurmayı, bunları yönetmeyi ve denetlemeyi faaliyet alanına almıştır. Birlik üyeleri ve meslektaşları 
arasında yakınlaşmayı, dayanışmayı ve sosyal yardımlaşmayı hedef alan bu çalışmalar sırasında 
yurtiçinde kurulmuş ve kurulacak olan benzeri basın kuruluşlarıyla her türlü işbirliği yapılacaktır. Basın 
mesleğinde çalışanlar ile çalıştırılanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinde yardımcı olmak da 
ana iştigal konularımızdan olacaktır. Hükümet nezdinde basın ve yayıncılıkla ilgili kanunlar konusunda 
çalışmalara katılanlara yapıcı katkılarda bulunmak birliğimizin faaliyetleri arasında yer almaktadır. 
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TEMAYÜLDE SON DURUM !

AK Parti Genel Merkezi’nin son genelgesi, meclis üyeliği koltuklarını bırakarak milletvekili aday adayı 
olanların umutlarını söndürdü. Genel Merkez, bu kişilerin temayül yoklamasına alınmadan eleneceğini 
açıkladı. Bu durumda Nazmi Kalyoncu, Bülent Tercan, Ahsen Özçam, Hasan Surözü aday olamayacak.

 Ak Parti’de milletvekili aday adaylığı 
başvuruları tamamlandı. İzmir’de 36’s kadın, 193 
kişi aday olmak istedi. Aday adayları önce 28 Şubat 
ya da 1 Mart’ta Halkapınar Spor Salonu’nda 10.00- 
16.00 saatleri arasında yapılacak parti içinde birbirl-
eriyle yarışacak. Teşkilat içinde eğilim yoklaması 
yapılacak. Genel Merkez, eğilim yoklamasına kim-
lerin katılmayacağını genelge ile duyurdu. Genelgede, 
Merkez Karar Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve 
Merkez Demokrasi Hakem Kurulu asil ve yedek üye-
leri ile 22., 23. ve 24. dönem milletvekillerinin temayül 
yoklamasına girmeyeceği vurgulandı. Bu durumda 
göreve yeniden talip olan AK Parti İzmir milletvekilleri 
Hamza Dağ, İlknur Denizli, Ali Aşlık, Aydın Şengül, 
Rıfat Sait, Nesrun Ulema, AK Parti 22. dönem İzmir 
Milletvekili Tevfik Ensari ile AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Nükhet Hotar, temayüle katılmayacak.  

AKAY VE KIRKPINAR TEMAYÜLDE YOK 

Genel Merkez, 30 Mart 2014 tarihinden sonra her-
hangi bir şekilde görevden ayrılmış olan ana kademe il 
başkanları, kadın kolları il başkaları ve gençlik kolları 
il başkanları katılmayacaklarına dikkat çekti. Bu du-
rumda Temmuz ayında görevinden istifa eden AK Parti 
İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay ile Şubat ayı başında 
görevinden ayrılan Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı 
Bilal Kırkpınar da temayül yoklamasına giremeyecek. 
İlçe teşkilatlarını ziyarete başlayarak oy isteyen Akay, 
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temayüle giremeyecek olmasını, “Benim için fark etmez. İlçe ziyaretlerine başladım, temayüle girecekmiş gibi 
çalışıyorum. Ben teşkilatıma nezaketen aday adaylığımı duyuruyorum” dedi. 

ÖN ELEMEDE ELENECEK

Genelge ile en büyük şoku meclis üyeliğini bırakarak aday adayı olanlar yaşadı. Genel Merkez, partinin alındğını 
ilke kararını hatırlatarak, bu durumdaki aday adaylarının elendiğini şu sözlerle duyurdu: 

“15 Eylül 2014 tarihinde başlayan kongreler sürecinde seçilen il ve ilçe yöneticilerimizin başkan ve yönetim ku-
rulu üyeleri ile 30 Mart 2014 yerel seçiminde seçilmiş belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclis 
üyesi olarak seçilmiş bulunan partimiz mensuplarının aday gösterilmemesi yönünde MKYK ve MYK’nın kararı 
bulunmaktadır. Bu konudaki kararımız daha önce de Parti Sözcümüz tarafından açıklanmış ve ilan edilmiştir. 
Bu görevlerdeki parti mensuplarımızdan ilan ettiğimiz karara rağmen adaylık başvurusu yapanlar ön elemede 
elenecek, temayül yoklamasında ve diğer belirleme süreçlerinde değerlendirilmeyeceklerdir.”

Bu genelgeye göre İzmir’de belediye meclis üyeleri Nazmi Kalyoncu, Bülent Tercan, Ahsen Özçam, Hasan 
Surözü aday adayı iken elenmiş oldu. 
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1 ABDURRAHİM ŞENOCAK
2 AHMET ÖZDEMİR
3 AHMET KURTULUŞ
4 AHMET MURAT BALANLI
5 AHMET NUMAN ARICI
6 AHMET SERDAR ÖZEL
7 ALİ AŞLIK
8 ALİ ARİFOĞLU
9 ALİ İHSAN ERDENİLGEN
10 ASIF KURBAN
11 AYHAN YURT
12 BAKİ BAKLAN
13 BEDİHA TÜRKYILMAZ
14 BEKİR AKSU
15 CEMAL BEKLE
16 CENGİZ SANDIKLI
17 CİHANGİR EMİN
18 DERYA ÇEÇAN
19 DURSUN BÜLENT TER-
CAN
20 DURSUN ERMAN 
BİRDAL
21 EKREM IŞKIN
22 EMİN SERTDEMİR
23 ERCÜMENT BİRENGEL
24 ERGİN COŞKUN
25 EROL SEVGİCAN
26 ERŞAN EROĞLU
27 FATİH AKTAŞ
28 FATMA SENİHA NÜKHET 
HOTAR
29 FEVZİ BAYRAM
30 GÖKHAN TURAMANLAR
31 GÖKHAN YAVUZ

32 GÜRBÜZ AKBULUT
33 HALİL FATİH BOYACI
34 HAMİDE GİTAL
35 HARUN ÖZDEMİR
36 HASAN KILIÇASLAN
37 HATİCE ÖZKAN
38 HÜSEYİN KOCABIYIK
39 HÜSEYİN SALİH TÜNAY-
DIN
40 İBRAHİM DERİCİ
41 İLHAMİ SEMİH ERCAN
42 İLKNUR ARSLAN
43 İLKNUR DENİZLİ
44 İSA DURAN
45 İSMAİL YAMAN
46 İSMAİL AYHAN
47 KADRİ KAHRIMAN
48 KAZIM ERTEN
49 KEREM FAHRİ 
BAYKALMIŞ
50 LÜLÜFER KURTKAYA
51 M.SAİT SAĞLAM
52 MAHMUT ATİLLA KAYA
53 MAKSUT KARAOSMAN
54 MEDİHA BALBAKAN
55 MEHMET KARAYEL
56 MEHMET İLKBAHAR
57 MEHMET TOSUN
58 MEHMET ERGÜN TUNÇ
59 MEHMET SERDAR KO-
RKUSUZ
60 MEKKİYE ULUDAĞ ATIL-
GAN
61 MELTEM ÖLMEZ

62 MUHAMMET KAYA
63 MURAT RAMAZAN 
ELCİM
64 MUSTAFA SOLMAZ
65 MUSTAFA HALİT ÇELİK
66 MUZAFFER OKUMUŞ
67 MÜLKÜ AŞIRT
68 MÜNTEHA SEDA KUR-
TARAN
69 NAZİFE ÇAVUŞOĞLU
70 NAZMİ KALYONCU
71 NECİP KALKAN
72 NECİP NASIR
73 NEJLA YAVUZ
74 NEŞE KUMTUNA
75 ÖMER SERTBAŞ
76 ÖMER CİHAT AKAY
77 ÖMER VEHBİ 
HATİPOĞLU
78 ÖZAY İPEK
79 RAHMİ GENÇ
80 RASİM KAHRAMAN
81 RECEP ATCI
82 REMZİYE İBİŞOĞLU
83 REŞAT KONUKCU
84 RIFAT SAİT
85 SADRETTİN YALÇIN
86 SALİH PELİT
87 SERHAT MUSTAFA 
ŞENER
88 SÜLEYMAN MEMİŞOĞLU
89 ŞERAFETTİN EFE
90 TALAT KOCAAĞAÇ
91 TALİP UZUN

AK PARTİ ADAY ADAYLARI İZMİR LİSTESİ
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 7 Haziran’da yapılacak Milletvekili Genel 
Seçimleri için partiler milletvekili adaylık liste-
leri üzerine çalışmalarına hız verdi. 7 Nisan’da 
Yüksek Seçim Kurulu’na verilecek milletvekili 
aday listelerinin belirlenmesi sürecinde partiler 
değişik yollar izliyor. CHP bazı illerde ön seçim 
yapma kararı alırken AK Parti ise, 20 Şubat Cuma 
günü sonlandırdığı aday adaylık başvurularını; 
teşkilatların temayül yoklaması, anketler ve 
partinin üst kurulunun değerlendirmeleri çerçeves-
inde 550 kişilik kesin listeyi YSK’ya verecek.
AK Parti’ye toplamda başvuran aday adayı sayısı 
6 bin 223 olarak açıklandı. 2015 seçimleri için 
yapılan başvuruların 4 
bin 655 erkek, 984’ü 
kadın, 584 de engelli 
vatandaşlardan geldi. 
En fazla başvurunun 
yapıldığı İstanbul’da 
1165 aday adayı var. 
Önceki seçimde bu 
sayı 891’di. İstanbul’un 
ardından ikinci sırada 
Ankara geliyor. 
Ankara’ya 536 mü-
racaat var. Ankara’nın 
ardından ise başvuru 
sayısıyla Şanlıurfa geli-
yor. Şanlıurfa’ya 281 
kişi milletvekili aday 
adaylığı için başvurdu. 
İzmir’de 2011’deki 
seçimde birinci bölgeye 89, ikinci bölgeye 69 
olmak üzere toplam 158 müracaat yapılmıştı, bu 
sefer İzmir’e başvurusu sayısı 197 oldu.
AK Parti’de bu hafta sonu milletvekili aday 
adayları için 81 ilde temayül yoklaması yapılacak. 
Temayül yoklamasının yanında alt komisyon 
raporları, ara komisyon raporları ve kamuoyu 
araştırmalarını da göz önünde bulundurularak. AK 
Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu 
başkanlığındaki üst kurulun, 7 Nisan’a kadar 550 
kişilik aday listesini kesinleştirecek.
Yaklaşık 3,5 ay sonra yapılacak seçimlerde par-
tilerin sandalye dağılımı ve oy oranlarını büyük 
oranda etkileyecek birinci il olan İstanbul’da AK 
Parti önceki üç seçimde bariz üstünlük sağlamıştı.
7 Haziran’da 88 milletvekilinin seçileceği 
İstanbul’dan AK Parti aday adayı olanların 941’i 
erkek, 223’ü kadın ve 132’si de engelli katego-
risinden isimlerini yazdırdı. Adayı adaylarından 

40’ı ise 30 yaşın altında.
İSTANBUL’DAN 5 MİLYON TL
AK Parti’de engelliler dışındaki aday adaylarından 
5’er bin TL başvuru ücreti alındı. Engelliler ise 
başvurularını hiçbir ücret ödemeden yaptı. AK 
Parti İstanbul’daki aday adaylarından toplamda 5 
milyon 165 bin TL tahsil etmiş oldu.
Yaklaşık 3,5 ay sonra yapılacak seçimlerde par-
tilerin sandalye dağılımı ve oy oranlarını büyük 
oranda etkileyecek birinci il olan İstanbul nüfus 
yoğunluğu nedeniyle 3 seçim bölgesine ayrılıyor. 
Anadolu Yakası 1. Bölge, Avrupa Yakası ise 2 ve 
3. Bölge’ye ayrılmış durumda.

1. BÖLGE
2015 seçimlerinde 31 
milletvekilinin seçileceği 
1. Bölge’den 479 kişi 
AK Parti’den aday adayı 
oldu.
AK Parti son seçim-
lerde İstanbul’daki 
85 milletvekilinden 
46’sını kazandı. 1. 
Bölge’den seçilen 30 mil-
letvekilinden 16’sı ise AK 
Parti sandalyesine oturdu.
AK Parti, 2011 seçim-
lerinde 1. Bölge’den 16 
milletvekili çıkardı: Re-
cep Tayyip Erdoğan, Ege-
men Bağış, İdris Güllüce, 
Erol Kaya, Mihrimah 

Belma Satır, Mustafa Ataş, Muhammed Çetin, 
İsmet Uçma, Gürsoy Erol, Alev Dedegil, Meh-
met Domaç, Osman Boyraz, Oktay Saral, Metin 
Külünk, Ahmet Berat Çonkar ve Muhammet Bilal 
Macit..
1. Bölge’yi kapsayan ilçeler: Adalar, Pendik, 
Ataşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sultanbeyli, Çek-
meköy, Şile, Kadıköy, Tuzla, Kartal, Ümraniye, 
Maltepe ve Üsküdar.
2011’DE SEÇİLEN 4 VEKİL ADAY ADAYI 
DEĞİL
2011 seçimlerinde 1. Bölge’den milletvekili olan; 
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. 
Egemen Bağış ise üçüncü dönemini doldurduğu 
için aday adayı olmadı. Muhammed Çetin ise 17 
Aralık darbe sürecinden sonra AK Parti’den istifa 
etmişti. AK Parti’nin engelli milletvekillerinden 
Gürsoy Erol da 1. Bölge’den aday adayı olmayan 
isimler arasında.
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HOCALI SOYKIRIMI: İNSANLIĞA KARŞI 
YAPILMIŞ CİNAYET

Büyükelçi Hasan Sultanoğlu ZEYNALOV
Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu

 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Az-
erbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ bölge-
sindeki Hocalı kasabasında 83 çocuk, 106 kadın 
ve 70’den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 
613 sivil Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından 
katledilmişdir. Hocalıda Ermenistan tarafından 
yapılmış bu toplu katliam Aralık 1948’de 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ka-
bul edilmiş Soykırım Suçunun Önlenmesi ve 
Cezalandırılması Sözleşmesi`ndeki soykırım 
tanımına tam olarak uymaktadır. 10`dan çok ülke 
Hocalıda baş vermiş hadiseleri soykırımı olarak 
tanımıştır. Çok sayıda tanığın, tanık ifadelerinin, 
fotoğraf ve video görüntülerinin olmasına rağmen 
Ermenistan Hocalıda yaptığı soykırımı hala itiraf 
etmemiş, bundan dolayı özür bile dilememiştir. 
Bu vahim olayları planlayarak hayata geçirenler 
ise hala cezalarını almamış, aksine Ermenistan`da 
ve Ermenistan tarafından işgal edilmiş Azerbay-
can topraklarında kurulmuş illegal rejimin yöneti-
minde yer almışlar.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği`nin (SSCB) 
son yılları ülke genelinde yaranmış ağır siyasi du-
rumla yadda kalmıştır. Totalitar rejimin yürüttüğü 
politikalar neticesinde ülkede istikrar bozulmuş, 
ekonomi çökme eşiğine gelmiş, halk çeşitli zorluk-
larla karşı karşıya kalmıştır. İdari otoritesini kaybe-
den Sovyet yönetimi durumdan çıkmak için çözüm 
arıyor ama bulamıyordu. Bu durumu kendi çıkarları 
açısından fırsat bilerek değerlendirmeye çalışan 
Ermenistan ve diaspora Ermenileri Azerbaycan`ın 
tarihi topraklarının Azerbaycan`dan koparılarak 
Ermenistan’a verilmesi için faaliyete geçmişler. Er-
meniler Azerbaycan`ın nadide bölgelerinden olan 
Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan`a bağlayarak 
“Büyük Ermenistan” yaratma planının önemli bir 
halkasını hayata geçirmek istiyorlardı. Lakin Er-
meniler ve Ermeni diasporasının satın aldığı SSCB 
lideri Mihail Gorbaçov çok iyi anlıyorlardı ki, Po-
litbüro üyesi olan ve Sovyetler Birliği`nin Bakan-
lar Kurulu başkanının birinci yardımcısı görevinde 
çalışan Azerbaycan`ın büyük oğlu Heydar Aliyev 
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onların planları yürüyemez, hedefine ulaşamaz. Bu 
yüzden onlar tarafından Heydar Aliyev`e çeşitli 
yöntemlerle baskılar uygulanmaya başlanmış ve 
neticede H.Aliyev zorla istifa ettirilmiştir. Bu is-
tifadan sonra Dağlık Karabağ`ın Azerbaycan`dan 
koparılarak Ermenistana verilmesi faaliyeti açık ve 
daha geniş şekil almaya başlamıştır.
Dağlık Karabağ`ın Ermenistana birleştirilmesi 
planları Azerbaycan halkının haklı itirazına sebep 
olmuş ve halkı sımsıkı birleştirerek Ermenilere ve 
onları destekleyen Sovyet totalitar rejimine karşı 
mücadeleye ayaklandırmıştır. Sovyet yönetimi 
ve onun başkanı Mihail Gorbaçov Azerbaycan 
halkının bu mücadelesini geçtiğimiz Ocak ayında 
25. yıldönümünü andığımız Kanlı Ocak ve bu 
türden olan diger kanlı olaylarla kırmaya çalışsa 
da bunu başaramamışlar. Onların beklentilerinin 
aksine bu olaylar Azerbaycan`da özgürlük ve milli 
hareket dalgasını daha da güçlendirmiştir.
Sovyet yönetiminin ilerigelenlerini çeşitli yöntem-
lerle ele almaya çalışan, Politbüro`ya ve Qorbaçov`a 
yakınlığı ile bilinen Abel Aganbegyan`ın, 
Georgi Şahnazarov`un, Ermeni “entellektüel-
leri” Zori Balayan`ın, Silva Kaputikyan`ın, Sero 
Hanzadyan`ın ve ermeni diaspora mensuplarının 
tetikledikleri Dağlık Karabağ sorunu çok geçmeden 
Ermenistanın ve Azerbaycanın Dağlık Karabağ`da 
yaşayan ermeni nüfusunun Azerbaycan Türk-
lerine karşı silahlı saldırılarına, çeteler halinde 
Azerbaycanlıların yaşadıkları köy ve mahallelere 
silahlı baskınlarına dönüştü. Sorunun patlak ver-
diyi 1987-88 yıllarından Sovyetler Birliği`nin 
çöküşünedek (Aralık 1991) geçen zaman zarfında 
Ermenistan`da ve Azerbaycan`ın Dağlık Karabağ 
bölgesinde faaliyyet gösteren ermeni çeteleri 
tarafından yüzlerce Azerbaycanlı sadece Türk 
oldukları için katledilmişler. Tarihe baktığımızda, 
bu olaylarla 1914-15 yıllarında Osmanlıda erme-
niler tarafından çıkarılmış kanlı olaylar arasında ne 
kadar benzerliklerin olduğunu fark etmemek müm-

kün değildir. Ütopik “Büyük Ermenistan” kurma 
hayalleri ile hareket eden ermenilerin düşüncesi, 
tarzı ve yöntemi her iki halde aynı olmuştur – Türkü 
Türk olduğu için yaşadığı tarihi topraklardan zorla 
çıkarmak, gerekirse çocuk, kadın, yaşlı demeden 
hunharca katletmek.
Ermenistan`da yaşayan 200 bini aşkın Azerbay-
can Türkü bu olaylar sonucu Ermeniler tarafından 
maruz kaldıkları ayrımcılık ve şiddet sebebiyle 
1988-89 yıllarında evlerini terk etmeye mecbur ed-
ilerek mülteci olarak Azerbaycana göç etmişlerdi. 
Yüzlerle soydaşımız Ermenistanda katledilirken 
bir çoğu da göç esnasında soğuktan ve çeşitli sebe-
plerden hayatını kayb etmiştir. Dağlık Karabağ`da 
da aynı yöntemlere el atan Ermeniler bu kadim 
Türk yurdunda yaşayan Azerbaycan Türklerini 
silahlı saldırılar sonucu köy ve kasabalarını ter-
ketmeye zorluyorlardı. Görünen o ki Ermenistan 
Sovyet yönetiminin desteğine güvenerek işgal 
hareketine başlamıştı.
Sovyetler Birliği`nin o dönemki yönetiminin ve 
Moskova`dan M.Qorbaçov tarafından atanmış 
Azerbaycan`ın yöneticilerinin yürüttükleri siya-
set sonucu Azerbaycan`da süren idari kriz, siyasi 
istikrarsızlık, ekonomik çöküş, işsizlik, hiperen-
flasyon, yüzbinlerce mültecinin olması, ordunun 
ve silahlı birliklerin yalnızca Moskova`dan ver-
ilen emirlere tabi tutulması ve Sovyet yönetiminin 
kararı ile Azerbaycanda insanlardan av tüfeklerinin 
bile zorla toplanması Azerbaycan`ın Ermenistan`a 
karşı koya bilmesinde zorluklar yaratmıştır. Öte 
yandan ise Ermenistan Sovyet ordusunun ve 
silahlı birliklerinin silahlarıyla silahlanıyor ve Az-
erbaycan üzerinde askeri baskısını arttırıyordu. Te-
peden tırnağa silahlanmış Ermenistan ve Ermeni 
silahlı birlikleri bundan ruhlanmış olmalılar ki, 
Sovyetler Birliği`nin çökmesine yakın dönemde 
ve çöküşünden hemen sonra Azerbaycanın Dağlık 
Karabağ`daki kent, kasaba ve köylerine sistemli 
hücumlara başlamış ve silahlı baskıyı gittikçe 
arttırmışlar.
İşte 1992 yılının 25 Şubat`ını 26 Şubat`a bağlayan 
gecede baş vermiş ve yüzlerce Azerbaycan 
Türkünün sadece etnik kimliğinden dolayı hunhar-
ca katledildiği ve soykırımı niteliğindeki Hocalı 
soykırımı bu hücumlardan sadece birinin sonu-
cunda meydana gelmiştir. Dağlık Karabağ’ın en 
önemli tepelerinden ve dolayısıyla hakim konumu 
itibariyle strateji bir mevki olan Hocalı kasabası 
Ermeniler için önemli askeri hedefti.
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Kasaba aylarca top ateşine tutulmuş ve Erme-
ni kuvvetlerince abluka altına alınmış, etrafıyla 
bağlantısı kesilmişti. 26 Şubat`a geçen gece Er-
meniler 366. Sovyet Mekanize Alayının da desteği 
ile Hocalı kasabasına girerek kadın, çocuk, erkek 
ayrımı yapmadan işkenceye varan yöntemlerle 
eşine az rastlanır bir katliam gerçekleştirmiş, yü-
zlerce kişiyi rehine almıştır. Hocalı`da amansızca 
katledilmiş 613 kişinin cesetleri üzerinde yapılmış 
incelemeler onlara işkence yapıldığını, bir çoğunun 
yakılmış olduğunu, gözlerinin oyulduğunu tespit 
etmiştir.
Hocalı’da yaşanan bu soykırıma dünya kamuoyu, 
Birleşmiş Milletler ve Batı devletleri ciddi tep-
ki göstermediler. Bu tutum ve bölgesel güçlerin 
desteği sonucu Ermenistan Azerbaycan`ın Dağlık 
Karabağ bölgesini ve etrafındakı 7 rayonu işgal 
etti. Ermenistan`la Azerbaycan arasında savaş 1994 
yılına kadar devam etti. Heydar Aliyev hakimiyyete 
geldikten sonra 1994 yılının Mayıs ayında taraflar 
arasında ateşkes sağlandı ve barış görüşmeleri 
başlandı. Barış görüşmelerini sürdürmek için 
ABD, Fransa ve Rusyanın eşbaşkanlığında AGİT 
Minsk Grubu yarandı ve görüşmeler 20 yılı aşkın 
bir süredir bu formatda devam ediyor.
Ateşkes sağlanırken Azerbaycan`ın hedefi devlet 
ve güçlü ekonomi kurmak, kendimize güveni-
mizi arttırmak olmuştu. O zaman biz uluslararası 
kamuoyunun adaleti yeniden tesis edeceğine, 
sağlayacağına inanıyorduk. Lakin yıllar geçtikçe 
gördük ki, mesele etrafında hareketlilik olsa da 
alınmış kararlar sadece kağıt üzerinde kalıyor.
1990`lı yılların başında Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi Ermenistan`ın işğal etdiği Azerbaycan 
topraklarını hemen terketmesini talep eden 4 karar 
kabul etmiştir. Bundan başka, Avrupa Parlamento-
su, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İslam 
İşbirliği Teşkilatı ve diger kurumlar kapsamında 
alınmış kararlarla da Azerbaycan`a destek 
verilmiştir. Lakin görüyoruz ki, bütün bunlara 
rağmen Ermenistan`ın işgalcilik tutumu değişmez 
kalıyor ve topraklarımızın işgal altında tutulması 
devam ediyor. Bütün bunlar tecavüzkar Ermeni-
stan üzerinde uluslararası baskının olmadığını ve 
ya yetersiz olduğunu çok net olarak sergiliyor.
Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ soru-
nunun çözümünü engelleyen başka bir sorun ise 
çifte standartlardır. Birleşmiş Milletler`in Güven-
lik Konseyinin (BMGK) bazı kararlarının bir kaç 
saat ve ya gün içinde icra edilmeğe başlandığı, 
uluslararası yaptırımların geniş uygulandığı 

günlerde yaşıyoruz. Oysa BMGK`nin yukarıda 
değindiğimiz 4 kararının kabul edilmesinden 20 
yıldan çox bir süre geçse de şimdiye kadar ne so-
runun çözülmesinde bir ilerleme kayda geçmiş 
ne de ki işgalci devlet olan Ermenistana karşı her 
hangi uluslararası yaptırımlar uygulanmamıştır. 
Peki neden bir devletin toprak bütünlüğünü temin 
etmek adına diğer devlete karşı hemen yaptırımlar 
uygulanıyor da Azerbaycan`ın toprak bütünlüğünü 
ihlal etmiş Ermenistana karşı aynı yaklaşım 
sergilenmiyor?
Savaş sonucunda Azerbaycan`ın topraklarının 
20%-nin Ermenistan tarafından işgal edilmesine 
ve bir milyonu aşkın Azerbaycanlı mültecinin 
Ermenistan`dan ve Azerbaycan`ın işgal altındakı 
topraklarından Bakü`ye ve başka kentlere göç et-
mesine rağmen ateşkes ilan edilmesinden öten 
yaklaşık 21 yıl içinde Azerbaycan gelişmeye, 
güçlenmeye, uluslararası arenada kendi yerini tut-
maya, nizami ordu kurmaya nail olmuştur. Hey-
dar Aliyev`in temelini attığı ve İlham Aliyevin 
başarıyla devam ettirdiyi gelişmenin Azerbaycan 
modeli kendi meyvelerini vermektedir. Bu gün 
Azerbaycan`ın kendi topraklarını Ermenistan`ın 
işgalinden kurtarmaya gücü yeteceğine hiç bir 
şüphe yoktur. Azerbaycan`ın güçlü askeri potansi-
yeli ve yüksek derecede hazırlıklı, verilen görev-
leri yerine yetire bilecek güçe malik ordusu var. 
Azerbaycan`dan farklı olarak son 21 yılda gerileme-
kte devam eden ve yaptığı provokasyonlar sonucu 
Azerbaycan ordusunu ara-sıra askeri potansiyelini 
sergilemek zorunda bırakan Ermenistan da bunun 
bilincindedir. Topraklarını istenilen zaman askeri 
yolla almak iktidarında olan Azerbaycan bütün 
bunlara rağmen sorunun barış yolu ile çözülmes-
ine taraftar olarak bu sürece sadıktır ve bu yönde 
çabalarını esirgememektedir. Lakin her kes bilsin 
ki, barış görüşmeleri sonuç vermezse Azerbaycan 
kendi toprak bütünlüğünü askeri çözüm de dahil 
olmakla istenilen yolla sağlayacak, işgal altındakı 
topraklarını azad edecektir. 
2015 yılı sözde “ermeni soykırım”ı iddialarının 
100. yılına denk geliyor.  Bununla bağlı bu yıl 
Ermenistan ve diaspora ermenileri dünyanın bir 
çok ülkelerinde anma törenleri, çeşitli etkinlikler 
düzenleyerek dünya kamuoyunda yanlış algı yarat-
mak ve daha da güçlendirmek istiyorlar. Batı`nın 
bu konudaki tutumu ile Ermenilerin çabaları onil-
liklerdir devam etmiş ve cari yılda bu faaliyetler 
daha da artmış, Ermenilerin umutları canlanmıştır

KAPAK KONUSU
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 Lakin dünya kamuoyu bir çok dünya devletinin medialarında yer almasına, yeterince tanık, foto 
ve video faktlara esaslanmasına rağmen 23 yıl bundan önce Hocalı`da ermenilerin sivil Azerbaycan 
Türklerine yaptıkları insanlık dışı vahşetleri hala görmezden geliyor. Ermenilerin yürüttükleri çirkin 
siyaset neticesinde dünya kamuoyu Ermeni yalanlarına uymayı Hocalı hakikatlerine inanmaktan üstün 
tutuyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Hocalıda ve Dağlık Karabağın diğer kasaba ve köylerinde Ermenilerin 
Azerbaycan Türklerine karşı yaptırkları soykırım ve katliam olayları hakkında hakikatlerin dünya ka-
muoyuna iletilmesini,  dünya devletlerinin parlamentoları ve uluslararası örgütler tarafından tanınmasını 
sağlamaya çalışıyor. Bununla bağlı artık bir sıra başarılara imza atılmıştır. Düşünüyorum ki, sözde “er-
meni soykırımı” yalanlarının asılsız olduğunu Ermenilerin kendilerine ve dünya kamuoyuna göstermek 
adına Hocalı soykırımının tanınması kampanyasına Türkiyenin de güçlü destek vermesi, sözde “Ermeni 

soykırımı” yalanları ile  dünya kamuoyunu aldatmaya çalışan Ermenilerin faaliyetinin etkisini azalt-
mak ve zamanla etkisiz hale getirile bilmek için iyi bir fırsat ola bilir. Ermenistan`ın ve Ermenilerin 
işgalcilik siyaseti yürüten, uluslararası hukuka saygısızlık eden, Hocalı ve daha nice kent ve köyler-
imizde soykırım vahşetlerine imza atan, ortak Türk tarihi, dini ve kültürel değerlerini imha eden bir 
devlet ve toplum olarak tanıtılması yalan ve asılsız iddialarla ortaya çıkmış sözde “Ermeni soykırımı” 
meselesinde dünya kamuoyuna doğru yolu göstere bilecek pusula ola biler. Eminim ki, Ermenistan`ın 
ve Ermeni diasporasının Azerbaycan`a ve Türkiye`ye yönelik asılsız iddialarına, tecavüzkar siyasetine 
ve düşmanca yaklaşımına son vermek ve bölgede sürdürülebilir barışı sağlamak için Azerbaycan`la 
Türkiye arasında bu yönde faaliyyetlerin sıkı koordinasyonu gerekmektedir. Bu yönde başarılı olmak 
için yeterince esas var, yeter ki her iki ülke ayrı ayrılıkta sarf etdiği gayret ve çabaları sistemli şekilde 
kullanarak hedefe doğru birlikte ilerlesin. 

KAPAK KONUSU
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HABERLER

  Maçka  Müftülüğünce Misyonerlik Faaliyetleri ve Trabzon’da ki durumu konulu konferansı KTÜ İlahiyat Fakül-
tesi Dinler Tarihi ABD Araştırma Görevlisi Halil Temiztürk verdi. 
                            Program, Yusuf Günden’in Kuran Kerim Tilavetiyle başladı. 
                           Maçka Kaymakamı Uğur Tutkan, konferansı düzenleyen Maçka  Müftülüğüne ve konferansı 
veren Halil Temiztürk’e teşekkür etti. 
Maçka Müftüsü Hasan Değirmenci açılış konuşmasını yaptı. Değirmenci, misyonerlik çalışmaları yapan 

Hıristiyanların bu yolda çok para harcadıklarını söyleyerek;  “gençlerimize İslam dinini anlatmalıyız ve 
öğretmeliyiz. Kuran’ı Kerimi öğretmeliyiz. Hıristiyanlaştırmak için misyonerler çalışıyor, biz de anlatmalıyız.” 
                          Halil Temiztürk, dinler arasındaki farklılığı yaptığı araştırmaklara göre anlattı. Özellikle  Tespit, Tar-
if, Tahlil üzerinde durdu. Ayrıca Temiztürk; “misyon Latincede görev ve yetki anlamına, misyoner görevlendirilen 
kişi anlamına geliyor. Misyonerlikte isimler değiştiriliyor. ‘Evangalizm, Şahitlik, Beyan, Evangelizasyon.  
Tarsus doğumlu Pavlus, bundan söz etmek istiyorum. Pavlus herkesle herkes olduğunu söylüyor. ‘Herkesi 
kazanayım diye herkesin kölesi oldum. Yahudileri kazanayım derken Yahudi oldum, güçsüzle güçsüz oldum’ 
Hıristiyanlar için  500-1000 dönemi Karanlık çağ olarak adlandırılıyor. Çünkü bu dönemde İslamiyet yayılıyor. 
Raymund Lull kilise tarihinin misyonerliğin önemli bir ismi.  
19. yüzyıl artık değişik bir yüzyıl olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, sağlık 
kurumları kuruluyorlar. Anadolu’da 400 okulun yöneticisi oluyorlar. Misyonerlik çalışmaları 15.18. yüzyılda 
yayılıyor.1824 yılında Osmanlı Suriye’de İncil’i yasaklıyor. 1843-1844 yıllarında Trabzon’da ölen bir Protestan 
Ermeniler Osmanlıdan yardım istiyor. Cenazeyi kimse kaldırmadığı için cenaze ortada kalıyor. Türk hamalları 
şehrin dışına cenazeyi taşıyor ve orada gömüyorlar. Türkiye-Trabzon-Maçka tarihi olarak önemli bir yer tutar. 
Kripto Hıristiyanlık iddiaları. Dünya üzerinde 100 den fazla misyoner grup var. 
Dünya nüfusunun %67’si Hıristiyan olmayan grup, %30’u Hıristiyanlar.
Özet olarak İslam’ı iyi bilip, yaşamak gerekir.”
                 

“Misyonerlik Faaliyetleri ve Trabzon’daki du-
rumu” Konulu Konferans 

Maçka Müftülüğünce düzenlenen Misyonerlik Faaliyetleri ve Trabzon’daki durumu konulu konferans 
10 Şubat Salı günü Müftülük Toplantı salonunda yapıldı 
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GÜNDEM 

NEVVAR Salih İşgören Eğitim Kampüsü’nün yapıldığı 
yer olan Sümerbank Holding A.Ş.’nin varlıklarından 
İzmir Basma Sanayi Fabrikası 1953 yılında , 160 bin 
m2 lik alana kuruldu . Yaklaşık 4 yıl süren inşaat ile 
Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi , Anadolu Otelci-
lik Meslek Lisesi , Ticaret Meslek Lisesi , Endüstri 
Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi yapılarak eğitim 
ve öğretime başlandı .Denizcilik Anadolu Meslek Lis-
esi  olarak 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci 
alan okul , 120 öğrencisi ile eğitime başladı . 348 
öğrencisiyle eğitim ve öğretimine devam ediyor . 
Bu eğitimve  öğretim yılının sonunda 118 Anadolu 
Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi Güverte Bölümü 
öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşıyor. Tören 
açılış konuşmasında okul müdürü Mehmet BARDAK-
CI tüm misafirler ve velilere , ‘’ Hoş geldiniz’’ dedi . 
Tören yürüyüşü , Saygı Duruşu ve İstiklal Marşından 
sonra diplomalar dağıtıldı . Gemici yemini yapıldı . 
Törende derece alanlara plaket ve hediyeler verildi . 
Törene Uzmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı 
duayen denizci, Bey Baba olarak tanınan Kaptan Al-
tay ALTUĞ  , Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Kıyı Emniyeti Bölge Müdürü Pelin EVRİM 
, İzmir Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile İl Millli Eğitim Şube Müdürü Şerafettin BAYRAM 
, öğretmenler , veliler ve davetliler katıldı .

NEVVAR SALİH İŞGÖREN DENİZCİLİK 
ANADOLU MESLEK LİSESİ 
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YORUM - İNCELEME

BEKİR ÖZER
İSTANBUL ŞB. BAŞK. 
GAZETECİ - YAZAR

Sevgilim!..

Bir tanem...
Bugün 14 Şubat sevgililer günü...  
Aşıkların büyülü şehri İzmir’deyim... 
Masamda bir kadeh roze şarap, pikapta ‘’Artık bülbül 
ötmüyor‘’ şarkısı çalarken, geleneği biraz değiştirip 
uzaklara gideceğim...
                                        x 
Roma’ya...
Eski Roma’ya...
Sevgililerin hem mutlu, hem hüzünlü, hem 
darmadağın olduğu Roma İmparatorluğuna!..
                                        x
Romalılar Tanrı’nın ‘’Kurt‘’ olduğuna inandıkları 
için, her 14 Şubat günü bir mağaranın önünde 
toplanırlardı...
Ben de kendimi o mağaranın önünde kabul ediyor ve
Mağara’nın içindeki Küp’ten kızların isimlerini çekip, 
o kızla birlikte olmayı ve ömür boyu onunla yaşamayı 
gelenek olarak biraz değiştiriyorum...
Buradaki ‘’Küp’’ e bütün kızların isimlerini yine 
atacağım, ama içlerinde senin ismini bilerek 
seçeceğim...
Öyle yapacağım...
                                       x
Biliyorsun...
Dünyadaki kötülüklerin çoğu aşıkların başına gelir...
                                       x
Roma imparatoru Claudius, aşka savaş açan zalim bir 
imparator...
Aziz Valentine ise, aşktan yana olan ve aşkın 
kutsallığına inanan bir rahip...
İmparator Claudius, sevgililer sevdiklerine kavuşunca, 
savaşa giderken akılları geride kaldıkları için iyi 
savaşılmadığına inandığından, sevgililerin evlenme-
lerine kesinlikle karşı...
Aziz Valentine ise, tüm tehlikelere rağmen aşıkların 
birbirine kavuştuğu gizli törenler düzenleyen ve onları 
evlendiren bir rahip...
                                      x

Bizi de Aziz Valetine’in kutsaması için, zalim impara-
torun yasağına karşı çıkan bir AŞK İSYANCISI gibi 
görüyorum...
Ölümü göze alıyorum!..
                                       x
Bir yandan aşk için ölümü göze almak, bir yandan 
kavuşmak için kutsamayı beklemek...
Aşk için her ikisi de güzel...
                                        x
Sevgilim...
Bugün 14 Şubat...
Zalim imparator Claudius, emrini dinlemediği ve sev-
gilileri kavuşturduğu için Aziz Valentine’i öldürür...
Bizim kavuştuğumuz, Aziz Valentine’in ise öldüğü 
gün...
Ben ağlıyorum...
Aşk ve sevgi büyük darbe aldığı için...
Sevgilileri kutsayan Valentine öldüğü için...
Aşkımızı kutsamaya çalışan aşk adamının idamını 
gördüğüm için...
                                        x
Bir tanem...
Aşıkları birleştirmeye çalışan bu uğurda ölüyor...
Biz ise yaşamalıyız...
Onu anmalıyız ve unutmamalıyız...
Dünyadaki tüm aşıklar adına her 14 Şubat’ta onun 
mezarına kırmızı bir gül bırakmalıyız...
                                        x
Öfke aşka şifa olmayacağına göre, kimseye düşman 
da olmamalıyız...
İmparator Claudius’a bile...
Geleneklere göre, bugün başkalarını görmeden sadece 
birbirimizi görmeliyiz...
Dudaklarımız birbirine değmeli, ellerimiz kenetlen-
meli...
Kavuşmalıyız...
                                       x
Sevgilim!.. 
Tekrar İzmir’e dönüyor, masamda bu kez bir kadeh 
kırmızı şarap, pikapta ‘’Agora meyhanesi...‘’ 
Aşkımızın büyülü şehri İzmir Kordon’da tüm aşıklar 
adına imzalanan Omerta protokolüne (ne olursa olsun 
aşkın içerde kalmasına ) isyan ediyor, sana gerçek ve 
ölümsüz aşkımız için kırmızı gonca bir gül gönderiyo-
rum.
Birde öpücük...
En ateşlisinden...  
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Özgecan!..

20 yaşında üniversite öğrencisi...
Güzel mi güzel...

Şirin mi şirin...
                                ...

Hayalleri...
Emelleri...

Arzuları vardı…
Bu arzu ve emeller üç cani tarafından vahşice yok 

edildi, katledildi...
                                    x

Canilerin; korkuları, endişeleri, çekinceleri yoktu...
Nasılsa hapishanede kendilerine bakılıp, iyi halden 

5-10 yılda kurtuluyorlardı...
Tıpkı Serpil Yeşilyurt gibi...

O da hunharca katledilmiş, kısa sürede unutulup 
gitmişti...

Öldürenler hapishanede keyif çatıyor ve olay kısa 
sürede unutuluyor. 

Tıpkı Soma ve asansör katliamı gibi...
                                     x

Ülkemizde son 6 yılda öldürülen kadın sayısı 4 bini 
geçti...

Yasalar caydırıcı değil, gün geçtikçe de artıyor...
                                 … 

‘’ Yok, en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız...’’
‘’ Yok, şu okula Özgecan kızımızın ismini 
vereceğiz...’’ demekle de bu işler olmuyor.

                                      x 
Peki nasıl mı olur?..

İstenirse çok kolay olur... 
Kadınlara, kızlara, çocuklara tecavüz edip öldüren-

ler hapishanede beslenmemeli ve tek celsede ‘’İdam 
cezasıyla cezalandırılmalı!..’’

Muhalefet de buna destek olduğuna göre, yasa hemen 
çıkarılmalı ve katliam durmalı...

                                     x 
Kimse yanlış anlamasın, bu köşenin yazarı idama 

taraftar değil...
İdam cezası sadece tecavüz edilip öldürülen 

kadınlarımız, kızlarımız ve çocuklarımız için 
çıkarılmalı!..

Yoksa başka türlü ne buna engel olunur ne önüne 
geçilebilir.                     

                                   x                                                        
Şu anda Türkiye Özgecan için ayakta...

Protesto öfkeye...
Öfke isyana dönüşmeden bu yasa çıkarılmalı ve iste-

nirse halk oylamasına gidilmeli... 
Yoksa...

‘’Elalarını, elalarını. Allah versin belalarını!’’ demekle 
bu işler durmuyor...

Durması da mümkün gözükmüyor!..
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DUYGU KARAHASANOĞLU
Araştırmacı - Yazar

OF VE KONAK                                

  Portakal ağaçlarının arasında yüz yetmiş yıllık 
konakta yaşayan Gülizar yengeyi ziyaret ettik.  Sek-
sen üç yaşındaki Gülizar yengenin yüzünde yılların 
hatıralarını ve izlerini görmek mümkündü.  Yüzündeki 
çizgilerin her biri yaşadığı yılları anlatır gibiydi. 
                     Kuzey Anadolu Gazetesi sahiplerinden 
Hatice Saral, bizi Of’a davet etti. Ben, kardeşim Fatma 
ve geçen yıl gazetede staj gören Turgut’la birlikte Of’a 
gittik.  Hatice hanım, evinde sabah kahvaltısı hazırladı. 
Damak zevkine uygun mıhlama servisini yapan Hatice 
hanım, çok geçmeden çay servisini de yaptı.  Masanın 
etrafına hep birlikte oturduk. Hatice hanımın eşi Ömer 
Lütfü bey gazetelerin gidişatından söz etti.  Sıcak or-
tamda geçen kahvaltıdan sonra portakal toplamak için 
konağın yolunu tuttuk. 
                      Çay bahçelerinin arasından geçerek, 
portakal ağaçlarının olduğu araziye vardık. Portakal 
ağaçları çay bahçesinin içinde olduğundan yanlarına 
gitmek bir hayli zordu. Turgut, kasaları alıp, çaylıkların 
arasından geçerek portakal ağaçlarının yanına gitti. Ben 
Hatice hanım ve Fatma, konakta yaşayan Gülizar yen-
genin yanına gittik. 
Konağa gitmeden önce Hatice hanım, Lola’dan söz etti. 
Lola, Gürcistan Poti’den Türkiye’ye iş aramak için gel-
di. Bir ay önce de, Gülizar yengenin yanında çalışmaya 
başladı. 
Konağın kapısını bize Lola açtı. İçeri girer girmez, 
sıcaklık yüzümüze var kuvvetiyle çarptı. Üşüyen 
yanaklarımız, bir anda sıcaklıkla buluştu. Antrede 
ayakkabılarımızı çıkardık. Oturma odasına geçtik. 
Kapının sağında odayı aydınlatan büyük pencere vardı. 
Pencerenin her iki tarafında koltuklar ortasında kalorifer 
dilimi vardı. Kapının solunda bulunan çekyat mutfağın 
kapısına kadar uzanmıştı. Gülizar yenge, oturduğu 
çekyatta bizi karşıladı. Her iki kolunu açarak bizleri 

kucakladı. Yanakları sıcacıktı, bizimkiler ise soğuktan 
buz parçasına dönmüştü. 
Kendimize uygun yer bulup oturduğumuzda Lola, kırık 
Türkçesiyle kahvelerimizi nasıl içeceğimizi sordu.  Çok 
geçmeden üç kahve fincanı çikolata dolu tabakla odaya 
girdi. Köpüklü kahve fincanlarımızı elimize aldık. 
Gülizar yenge, gençliğinde ud çalıp şarkı söylediğini 
söyledi. O anda gözleri parıl parıl oldu. Belli ki gençlik 
yıllarına birkaç dakikada olsa geri döndü. Anılarını an-
latmak hoşuna gitti. Yüzündeki tebessümün tarifi yoktu. 
Kahvelerimizi yudumlarken, Lola’yal nasıl anlaştığını 
sorduk. Gülizar yenge, pek de anlaşamadığını söyley-
erek; “Türkçesi çok az. Ben de Rusça bilmem, idare edip 
gidiyoruz. Televizyon konusunda hiç anlaşamıyoruz. 
O anladığı dilin kanalını açıyor, bende açmamasını 
söylüyorum. Onun için ikinci televizyonu alacağız. ” 
Gülizar yenge yumuşak sesiyle bunları anlatırken bile 
yüzünde gülümsemeyi eksik etmedi. Üçlü kanepede 
hatıra fotoğrafı çekildik.  Çok geçmeden Turgut aradı. 
Portakal toplama işini bitirdiğini ve yolda beklediğini 
söyledi.  
Gülizar yengeyle vedalaşırken, tekrar geleceğimize 
söz verdik. Lola bizi kapıya kadar geçirdi. Lola’yla da 
vedalaşıp konaktan ayrıldık.
                 Deniz çarşaf kadar durgun ve sakindi. Küçük 
beyaz köpüklü dalgalar kaynayan su gibi patlıyordu. 
Konağın önündeki kamelyaya giderek, bir müddet den-
izi seyrettik. Çaylıkların bir kısmı inşaat alanına ayrıldı. 
Bir blok tamamlanmıştı. Diğer blok ise yarıya kadar 
kendini göstermişti.  Zamanla tüm çaylık ve yeşil alan-
lar, taş binalara terk edilecek. O zaman konak binaların 
arasında unutulmaya terk edilecek. 
                  1850’li yıllarda Erzurum’da valilik yapan 
Emin ağa tarafından yaptırılan konak bugün hala hiz-
met veriyor. 

YORUM - İNCELEME
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KENT VE KÜLTÜR 

Alina FATMA ÖZTÜRK
Genel Başkan Yard.  - Yazar

40 yıl hatırı olan kahve kadar hatrımız kalmadı mı?

   Kahvenin pişirilmesi Osmanlı’da bir seramoni,şölen 
halindedir.Kahvenin çekirdeği(ham hali) kavrulm
ası,öğütülmesi,pişirilmesi,sunumu için kullanılan 
araç ve gereçlerin hepsi özel tasarım olup na-
dide parçalardır. Bunlar, bakırdan,pirinçten yapılan 
cezveler,fincan,fincan zarfları,su bardakları,lokumlar 
ve şekerlemeler için kullanılan tepsiler, örtüler hepsi 
özenle hazırlanırdı.Kahvenin bu kadar ritüel bir şekilde 
hazırlanıp sunulması ‘’bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı 
vardır’’ sözünü de günümüz dünyasına taşımıştır.Çünkü 
sunumu misafire kendini özel hissettiriyor.Kahveye 
eşlik eden güzel sohbetler insan ilişkilerini sıcak hale 
getiriyor.Yaşadığımız dünyada unutulan dostluk,sevgi 
adına belki küçük bir fincan kahve ama bana mahareti 
büyükmüş gibi geliyor.
   Sevmek,sevilmek,dostluk adına atacağımız her adım 
yaşadığımız bu dünyayı güzel hale getirmek için bir 
hedef oluşturmalı.Aslında tüm insanlar anne kucağında 
sevgiyle sarmalanır büyütülür, bana büyüdükçe 
yozlaşmayı,kirlenmeyi bizler istiyormuşuz gibi, yük-
sek egomuz insan oğlunun bitişi olacakmış gibi geliyor.
İnsan büyüdükçe küçülmeyi bilmeli.
   Hatrı, gönlünü, sevgiyi, saygıyı unutmamalı,Bir fin-
can kahveyi içerken hatırlamamız gereken, günümüzde 
söylense de, etkisi sanki geçmişte daha kuvvetliydi, 
günümüzde es geçiliyor ama ben bunu her kahve 
içtiğimizde hatırlamamız gereken bir gerçeklik olması 
gerektiğine inanıyorum.                                   
  ‘’Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Var.’’                                                                                                                                           
                        
  Sevgiyle, Saygıyla, Hoşgörüyle ve 
Gönül Hatırıyla Kalın Sevgili Okurlar...

    İçerken keyif aldığımız sohbetlerimize eşlik eden 
kahvenin öyküsünü paylaşmak isterim öncelikle;
Günde bazen bir değil, birkaç kez tükettiğimiz kahvenin 
500 - 600 yıllık bir öyküsü var.Oldukça derin bu geçmiş, 
Habeşistan’da (etiyopya) başlar, Yemen başta olmak 
üzere birkaç Arap şehrinden sonra İstanbul’a gelmiştir.
İstanbul’dan da dünyanın dört tarafına yayılmıştır.
   Efsaneye göre Habeşistan’da yetişen bu bit-
kinin meyvelerini çobanların otlattığı sürüler 
(keçiler,koyunlar,develer) yiyince hayvanlarda bir 
canlılık, hareketlilik gözlenmiş, çobanlar da bunu 
Şazili’ye (dervişlerine) söylemişler.Şazili de bunu 
kaynatıp suyunu içince canlandığını, hareketlerinde 
daha aktif olduğunu anlayınca kahvenin meziyetlerini 
keşfetmiş olmuşlar.Kahvenin bugün ki gibi tüketilm-
esi Yemen’de olmuştur.Kahve Arapça ‘’Kahva’’ dan 
geliyor.Anavatanı Habeşistan olduğu için orada yetişen 
bölgenin adı ‘’Kaffa’’ dır. Kısaca hayatımıza giren kah-
venin öyküsü böyle başladı.İnsanoğlu kahveyi hergün 
içerek bu öyküye eşlik ediyor.
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Hasan ALPARSLAN
Araştırmacı Gazeteci Baş Yazar

ZENGİN ÜLKENİN FAKİR BEKÇİLERİ İDİK..

 2002 yılı öncesi derme çatma hükumetler 
döneminde üretemeyen ve adaleti doğru teraziye otur-
tamayan bir sistemin, hepimize nelere mal olduğunu 
içimiz kan ağlayarak gördük. Öyle bir tuhaf bir görüntü 
idi ki, haklı mücadelelerinde memurlarımız, bu parayla 
geçinemiyorum isyanıyla, Başkentin göbeğinde açlık 
grevinde boy gösteriyordu. Oysa 15 milyona dayanmış 
işsizlerimizin de ne sahibi vardı, ne sesi, ne de nefesi.
Yılların yıllara bindirdiği enflasyona rağmen devlet 
diyordu ki, faize bile param yetmiyor daha da çok vergi 
istiyorum diyordu. Esnafın, tüccarın, sanayicinin sesi 
çıkmıyor, fakir daha fakir, orta direğin beli kırılmış halk 
yoksulluğun pençesinde inliyor, hükümetler ise İMF ve 
Dünya bankasının kapısı önünde 25 cente muhtaç sıra 
bekliyor, fakirlikten kurtulmak için önce hortumcuların 
borcunu kapatmamız gerekiyordu.
Fakat sistemin açıkları, dibi delik çuvalı doldurmaya 
çabalayan biçareye çevirmişti hepimizi. 
Diyorlardı ki, çalacaksan büyük çal. Yakalansan da 
yatlar, katlar, apartmanlar, uzaklarda dolu kasalar sana 
kalır. 
Milyar dolarları batıranları, hortumlayanlar yırtık 
ayakkabısıyla otobüse bindiğini görmeyi mi? Bekliy-
orduk yoksa !..
Sistemimiz bunun cevabını çok iyi bildiği için, SSK 
ve Bağ-Kur barışındaki faizlei bile vicdani ölçülere 
çekecek gücü bulamıyordu !..
Gülmeyi, yardımlaşmayı, ümit ve güvenle insan gibi 
yaşamamızı engelleyenlerin çok uzaklarda olmadığını 
hep biliyorduk ne işe yaradı? Koalisyon ortaklarını 
Rahşan affı ile piyasaya saldığı suçluların serbest 
bırakılması ne işe yaradı. Hortumcu, menfaatçi, çıkarcı, 
batakçı zümrenin ve özellikle SSK’yı batıran zat Çarkçı 
Kemal’in siyaseten Genel Başkan sıfatıyla elini kolunu 
sallayarak temiz halkımıza nanik yaparak karşıdan el 
sallamasından ve ülkemizi dış devletlere jurnal etmes-
inden başka.
YSK Başkanımız mahkemenin DEHAP kararı olum-
suz olsa bile, ‘gereğini yerine getirmek kaos yaratır’’ 
gibi ihsas_ı rey de bulunması da ayrı bir muammayı 
beraberinde getirmişti. Darbe, cunta ve statükonun iy-
isi kötüsü post modemi olmuyormuş. Hiç birisi 2002 
yılına kadar halkımızı çağlar üstü bir sıçrayışla medeni-

yete taşıyamadı. Demokratik olmayan hiç bir yöntemin, 
meşrutiyetinin olmadığı anlaşıldı.
Basında hangi yüksek Generallerimizin hangi 
seçilmiş politikacıyı nasıl tehdit ettiğini ve nasıl re-
füze ederek talimatlar gönderdiğini ve Voyvoda 
kızlarıyla şereflendirdiğini midemizi tutarak izledik 
!.. Yeri geldiğinde Türk halkının büyüklüğüne selam 
duranların, işlerine gelmediği zaman halkın seçim-
le mükafatlandırdığını yine seçimle cezalandırması 
gerektiğine bizim ülkemizde demokrasi olduğunu unut-
turulmak istendik, nedense..Hükmeden siyaset yerine, 
emreden bir devlet. İşte biz bunları öğrenerek yaşadık 
ve kapalı devlet sistemi ile de herkese avuç açacak 
hale geldik.Bu nasıl bir devlet, nasıl bir vaziyet idi. 
Başımızı döndü. Hırsızların faizlerini ödemek zorunda 
olmadığımıza göre, zengin ülkenin fakir bekçileri idik, 
soyguncunun, vurguncunun, talancının, çıkarcının, 
menfaatçinin, vesayet ve statükonun süre geldiği or-
tamda, hükümet olarak, ülke kaynaklarının halkın le-
hine kullanıldığını göremedik. Hükümet zamana yayar-
ak halkına neden kötülük yaptı. Halkımızın o günlerde 
yaşadığı durum, üretmeden zorla topladığı harçlar ve 
kurduğu hegemonyada yaptığı haksızlıklardı. Çünkü 
problemli hükümetin eksiği üretim ve Adalet… İdi.

“YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ GELİYOR” 

Koalisyon hükumetleri dönemlerinde Enflasyonun ve 
devalüasyonun tavan yaptığı, zam furyası ile paramızın 
pul oluğu, faizlerin ve işsiz açların ayyuka ya çıktığı 
ve orta direğin bel verdiği, fakir fukaranın geçim 
sıkıntısı ile boğuştuğu,bankaların hortumlandığı, 25 
Cent için IMF- Dünya Bankasına el avuç açıldığı da 
göz önüne alındığında ‘MHP-DSP-ANAP Koalisyon 
hükumeti memur maaşını ödemek için IMF’den borç 
bile alamadı..
IMF, ABD’den getirilen Kemal Derviş’i ekonominin 
başına getirilmesi gözü karşılığında 1 milyar dolar 
verdi, memur maaşları da böyle ödendi. IMF’den 
alınan 30 milyar dolar borcu da AK Parti iktidarı öd-
edi. Bu çöküşün nedeninin istikrarlı hükümetlerin 
olmamasından kaynaklandığı aşikardır.,
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 Dikkatimi çeken bir durum da, Demirel ve Özal 
ülkenin çıkmazda olduğu krizli dönemlerde Başkanlık 
modelini gündeme neden getirmişlerdi,bunu sorgula-
mak gerekmiyor mu?, AK PARTİ ise görüldüğü gibi 
en güçlü olduğu dönemde dahi Başkanlık sistemini 
savunuyor. Türkiye’de eskiden yaşanan acı tablolar 
görüldüğü için, ileriki yıllarda halkımız bu sıkıntıları 
yaşamasın diye çaba harcanıyor.
Çok geç kalmadan bu modelin hayata geçirilmesi 
lazım. Türkiye önemli bir ülke, bu sadece bizim değil, 
birçok ülkenin kabul ettiği bir gerçektir. Türkiye’nin 
bölgesel gücü, tarihi birikimi, geçmişi, tecrübeleri var. 
Türkiye, dünya barışına da katkılar sağlayan bir ülke. 
Bu yüzden, Türkiye ne kadar güçlü olursa, hem içeri-
den, hem dışarıdan, kendisinden beklenen görevlerin 
gerçekleşmesi o kadar kolay olacaktır. Yapılacak iş gece-
gündüz demeden çalışmaktır. Çünkü Türkiye çalışarak 
bir yere gelebilir. Bunu yaparken de Türkiye’ye faydası 
olmayacak,
Bugünkü Parlamenter model, dünyada yaygın olan bir 
sistemdir ama.. Bu nedenle dünyada ki devletlerin bir 
çoğunda hükümet krizleri gündemden düşmemekte.. ,
Ancak... Bu modelle şuan için Türkiye’de bir sorun yok, 
on üç yıldır AK Parti hükümetle güzel şeyler yapıldı, dış 
politikada güzel şeyler oluyor, ekonomide ciddi ataklar 
yapılıyor. Ama nereye kadar devam edecek? Bu güzel 
anların bozulması bir koalisyon hükümetine bakar. 
Bakarsın bir gün gelir Altı ay içerisinde tüm dengeler 
yerle bir olabilir. Çünkü yapmak zor, yıkmak kolaydır. 
50-60 döneminde Rahmetli Menderes yapmış, ihtilal 
sonrasında gelenler ülkemizi perişan duruma düşürmüş, 
Sayın Demirel gelmiş bir şeyler yapmış, sonrasında ku-
rulan koalisyon ile ülke büyük sıkıntılar yaşamış, on 
yılda on iki hükümet kurulmuş, bir hükümetin ömrü 
8-9 ay… Ardından darbeler olmuş ülke yine perişan… 
83’den itibaren Rahmetli Özal göreve gelmiş, 1990 
yılına kadar ülkemizde güzel şeyler yapmış, sonrasında 
koalisyon dönemi ve ekonominin dibe vurduğu kriz 
sonrasında AK PARTİ göreve gelmiş. Lakin AK PARTİ 
iktidarına sürekli bir dalgalanma yaratma çabaları, 
Türkiye’nin bir türlü kalkınmasını istemeyenlerin 
kıskacı!...
Türkiye’de yeni bir liderlik mekanizması doğuyor. 
Bundan sonra ne olacağını meydanlar anlatıyor. Yüzde 
55-58-60 almış, seçilmiş bir cumhurbaşkanı, yanında 
kim olursa olsun daha düşük bir oyla seçilmiş bir 
Başbakan sistemin nasıl değişeceğini bize gösteriyor. 
Halkın cumhurbaşkanını seçmesi, yarı başkanlık siste-
midir. Fransa da bir yarı başkanlık sistemidir. Fransız 
Başbakanının ismini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. 
Türkiye aynı sistemle yönetilecek 10 Ağustos’tan son-
ra. Yarı Başkanlık sisteminde halkın yüzde 55’lerle, 

60’larla seçtiği bir cumhurbaşkanı anayasanın kendi-
sine verdiği yetkilerle cumhurbaşkanı devletin başıdır 
diyor.

DÜNYA EKONOMİSİNDE G 20 ‘DEN, G 8’E 
DOĞRU YOL ALAN TÜRKİYE..
Gelişmiş ekonomisiyle dünya ekonomik kalkınma 
sıralamasında başarısına ulaşan ve 2015 yılında G-20 
Dönem başkanlığını alacak olan Ülkemiz; kendi 
programıyla G-8 ekonomik gelişmiş devletler sınıfına 
dahil olabilir. 
Bilindiği gibi Dünya ekonomisi 1980’lerin başında 
yaşadığı kırılmayla birlikte bu gün çık farklı bir 
noktaya gelmiştir. Dünya ticaret hacmi geçmişle 
kıyaslanmayacak düzeyde artmış, uluslar arası finans-
man kaynakları ve akışı da yine bu dönemde tam bir 
sıçrama göstermiştir.
Küreselleşmenin hızlanması dünya ekonomisini ve 
ticaret hacmini doğrudan etkilemiştir. Dünya ekono-
misinde 1970’li yılların sonundan itibaren başlayan 
ve 80’li yılarlarda hızlanarak devam eden bu yapısal 
değişiklikler ekonomik ilişkilerin daha karmaşık bir 
yapıya bürünmesine yol açması yanında teorik olarak 
sorgulanan bir çok kavramın yeniden gözden geçirilme 
ihtiyacını da ortaya koymuştur. Özellikle uluslar arası 
ve bölgesel entegrasyonlarla ilgili teorikler artık am-
pirik (deneysel) sonuçlarına göre değerlendirilmeye ve 
test edilmeye başlanmıştır.
Küreselleşmeyi tüm yoğunluğuyla yaşanan bir ortamda 
ulusal ekonomiler geçmişten farklı yapısal koşullar ve 
risklerle karşı karşıyadır. Bu ortamda ulusal ekono-
mi gelişen rekabet ama ayni oranda artan bağımlılık 
koşullarında ulusal iradeyi ekonomik tercihlerine 
yansıtma becerisi olarak görülmelidir. Bu anlamda 
oluşturulan G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 
85’ini oluştururken, dünya ticaretinin yüzde 80’ini 
gerçekleştiriyor. G20 ülkelerinin nüfusu ise dünya nü-
fusunun üçte ikisine denk geliyor.
20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, 
dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 
ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşuyor. 
Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının 
kısaltması olan G20 adıyla bilinir..G20 ülkelerini 
Türkiye, İngiltere, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, 
İtalya,Rusya, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, 
Çin, Endonezya, Meksika,Suudi Arabistan, Güney Af-
rika, Güney Kore, ABD ve Avrupa Birliği Komisyonu 
oluşturuyor.G20’ye üye 19 ülkenin hepsinin milli geliri 
dünyada ilk 31’de yer alıyor.
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HABERLER

Ortahisar Belediyesi’nin THM Konserine Yoğun İlgi

Ortahisar Belediyesi tarafından, Hüseyin Kazaz Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen Türk Halk Müziği konserleri 
büyük beğeni topladı

      Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen konser-
ler, halk müziği sevenleri coşturdu. THM Korosunun 
Hüseyin Kazaz Kültür Merkezinde verdiği konsere Or-
tahisar Belediyesi Başkan Vekili Firar Bayrak, Ortahisar 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Süleyman Aydoğdu, bel-
ediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü 
temsilcileri katılırken, Ortahisar’lı sanatseverler de 
etkinliğe büyük ilgi gösterdi.
Anadolu’nun çeşitli yörelerinden eserleri başarıyla ses-
lendiren koroya halk müziğine gönül verenler de eşlik 
etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte tadına 
doyum olmayan bir müzik ziyafeti yaşandı. Kulakların 
pasını silen THM Korosuna ve emeği geçen herkese 
teşekkür eden Ortahisar Belediye Başkan Vekili Firar 
Bayrak, tüm koro elemanlarını yaşattıkları bu güzel 
gece için kutladı.
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HABERLER

15 Şubat Maçka’nın Onur, Kurtuluş Günü 

Maçka’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl 
dönümü kutlamaları Hükümet Konağı Atatürk Anıtı 
önüne çelenk sunumuyla başladı.   Halk Eğitimi Merke-
zi önünde devam eden törene; Maçka  Kaymakamı 
Uğur Tutkan, Maçka Garnizon Komutanı Üsteğmen 
Seyfettin Güler, Maçka  Belediye Başkanı Ecz. Koray 
Koçhan, meclis üyeleri, okul müdürleri, muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı. 
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Maçka 
Belediye Başkanı Koray Koçhan yaptı. Şiir, kompoz-
isyon, resim dallarında düzenlenen yarışmada dereceye 
giren öğrencilere ödülleri verildi. Birincilik ödüllerini 
Maçka Kaymakamı Uğur Tutkan, ikincilik ödüllerini 
Maçka Garnizon Komutanı Seyfettin Güler, üçüncülük 
ödüllerini Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan 
verdi.  Maçka Halk Eğitim Merkezi Kız Folklor ekibi 
gösteri yaptı. Göç tablosunu Maçka Çok Programlı lise 
öğrencileri tarafından canlandırıldı. 
                Trabzon Büyükşehir  Belediyesi Mehter takımı 
konser verdikten sonra yenilenen Turgut Özal parkı ve 
Şehitlik anıtının açılışı gerçekleştirildi. Açılışı kurde-
lesini Maçka Kaymakamı Tutkan, Maçka Garnizon 
Komutanı Üsteğmen Seyfettin Güler, Maçka  Belediye 
Başkanı Ecz. Koray Koçhan ve çocuklarıyla birlikte 
kesti.
Tören Maçka Belediyesi tarafından ikram edilen pilav 
ve kavurmadan sonra sona erdi.                                 
             Doksan yedi  yıl önce düşman çirkin ayaklarıyla 

Anadolu’yu işgal etmişti. Anadolu, teslim olmadan tüm 
halkıyla direndi. Bir karış toprağı düşmana bırakmak 
niyetinde değildi. Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, Elifler, 
Fatmalar yola döküldü. Düşmana “geçit yok” dediler. 
                Gerek Osmanlı Devleti gerekse Ruslar, bu yeni 
dünya düzeni içinde bir şekilde yerlerini alacaklardı. 
Fakat Rusya’da Bolşevikler’in başa gelmesiyle yerleşen 
komünist idare, kendisine düşman olarak kapitalist 
Batı’yı görüyordu ve sürekli olarak Batı’yla bir reka-
bet içindeydi. Anadolu’daki Milli Mücadele Yönetimi 
ise sömürge durumuna düşmemek için Batı’yla karşı 
karşıya gelmişti. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
yıkılan Çarlık Rejimi yerine kurulan Bolşevik Rusya 
ve milli bir mücadele ile temelleri yeni atılan Türk 
Devleti’nin Batı emperyalizmine karşı savaşmaları, her 
iki tarafı ortak bir 
noktada birleştirerek, stratejik bir ortaklık kurmalarına 
ve birlikte hareket etmelerine imkan sağlamıştır. 
1917’de Rusya’da Bolşevik Devrimi olur, Çarlık 
Yönetimi yıkılır. Bundan sonra Ruslar Trabzon’dan ve 
ilçelerinden çekilmeye başlar. 15 Şubat 1918’de Ruslar 
Maçka’dan tamamıyla çekilir. Rusların çekilmesiyle il-
çeden göç edenler, tekrar ilçeye geri döner. 
                15 Şubat Maçka’nın onur günü… Kurtuluş 
günü…
         

Maçka’nın düşman  işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı
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YORUM - İNCELEME

Hakan TAŞ
Gazeteci Yazar

              SEVGİLİYE MEKTUP !

          Soğuk bir kış günü ve lapa lapa kar yağıyor kentime. Ve ben ilk kez mutlu oluyorum. Çünkü yağan kar 
izlerini siliyor, hatıralarını kapatıyor, ihanetini örtüyor. Sana ait ne varsa hepsini kaybettiriyor.
        Sen yaşadığım kentten gittin ve bende bittin derken kar çiçekleri gözüküyor. Allah kahretsin, seni tam unut-
tum derken kar çiçekleri kış güneşiyle bakışıyor ve bizim sevdamız yeniden yeşeriyor. Çünkü sen benim KAR 
ÇİÇEĞİM’din ya…
         Sensizlikten ve sonbahardan hep korkardım ya, şimdi hem mevsim sonbahar hem de sensizim. Sararan kuru 
yapraklardan farkım yok. Yaprakları rüzgar beni ise sen savuruyorsun uzaklardaki yarim…
         Yarım kaldı senle sevdamız. Yarım kalan her şey insanı acıtır, yaralı bırakır. Yarım aşk bir ur gibi büyüyor 
yüreğimde ve büyüdükçe damla damla kemiriyor beni. Seninle yaşadıklarımız aklıma geldikçe göz çukurlarıma 
biriken yaşlarla üşür, titrerim… Sen hayattaki tek doğrumdun ama yasaklarım ve yanlışlarım bu doğrumu sildi ve 
ben aşkta sınıfta kaldım.
         Yaşam hevesim yok oldu. Bu ateşi seninle birlikte yaktık. Sıcaklığı sana külü bana kaldı. Omuzlarıma 
yüklediğin sensizliğin hamalıyım artık yar…
         Yarım kaldı senle hayallerimiz. Saçaklarda biriken karın buzlanmış haliyim damla damla erimeye mahkum. 
Vicdanımın ateş hattındayım yaralı kalmaya mecbur. Her yanım yasaklar ve imkansızlıklarla çevrilidir. Sana 
gelebilme ve seninle yaşama şansım yıldızlar kadar uzak. Yaşadıklarımız acı bir anı olarak kaldı bende. Seninde 
beni asla af etmeyeceğini biliyorum. Ayrılık şarkıları intikamını alıyor benden. Acı hatıralarınla baş başa kalan 
ben giden sen oldun. Yanan ben, yakan sen oldun…
         Sevda yolumuzda döşenen mayını patlattılar. Yaralı kurtulan sen, parça parça dağılan ben oldum. Gel gör ki 
toplanana parçalarımdan yapılan otopside senin yürek izi çıktı. İkinci baharını yaşayan sen, üstüne toprak atılan 
ben…
         Benden gittin ama gözlerimden gitmedin. Ağlayamıyorum gözyaşlarımla akıp gitmeyesin diye. Benden git-
tin ama ellerimden gitmedin. Avuçlarımda halen sıcaklığın var. Başka elleri tutamıyorum sıcaklığın soğumasın 
diye… Benden gittin ama kalbimden gitmedin. Ölmekten korkuyorum sen zarar göresin diye…
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2015 yılında Türkiye Ekonomisi IMF’in 7,8’lik tah-
mininin ötesinde %8,9 oranında büyümüştür.

ÇEVRE - EKOLOJİ
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Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal 
süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu 

kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, akan su (hidrogüç), biyolojik 
süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

 En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın 
tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile 
çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel 
yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.

 Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. 
Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek 
kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan kullanılabilir veya enerjinin başka bir şekline dönüştürülebilir. Direkt kullanım 
örnekleri, güneş enerjisi ile çalışan aletler, jeotermal ısıtma ve su veya rüzgâr değirmenleridir. En direkt kullanıma örnek 
olarak ise, elektrik üretiminde kullanılan rüzgâr türbinileri veya fotovoltaj pilleri verilebilir.

Yenilenebilir enerjinin gelişimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlar tarafından kullanımı ile ilgilidir.

cevaplanması gereken
en önemli  soru:

GELECEĞE
HAZIRMIYIZ?

ÇEVRE - EKOLOJİ
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Üretimden
sunumuna kadar
hayati bir  sektör;

GIDA

DOSYA: GIDA SEKTÖRÜ
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Türkiye’de Gıda ve İçecek Sektörü 

 Türk ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olan Gıda ve İçecek Sanayi; yatırım, üretim ve istih-
dam yapısı ile ülke ekonomisinin en dinamik sektörüdür. Türkiye için stratejik öneme sahip olan gıda ve içecek 
imalatı, sanayi alt sektörleri arasında en büyüklerinden olup, üretim değeri, istihdama sağladığı katkı, ihracatı ve 
dış ticareti karşılama oranı ile ülkemizin önemli sektörlerinden biridir.

 2012 yılı ihracat ithalat dengesine baktığımızda yarattığı 4,5 milyar dolarlık artı değer ile cari açık sorunu-
nun çözümüne katkı sağlayacak potansiyele de sahiptir. TÜİK ihracat verilerine göre, 2012 yılı toplam ihracatımız 
153 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızın yaklaşık yüzde 10’luk kısmını gıda ürünleri ve içecek, 
tarım ve hayvancılık ile balıkçılık alanlarında yapılan üretimimiz oluşturmaktadır.

 Farklı iklim bölgelerine sahip olan ülkemiz; doğusuyla, batısıyla, kuzeyi ve güneyi ile her yerinde verimli 
topraklara sahip olmakla birlikte yetiştirilen ürün yelpazesi de geniştir. Türkiye’de toplam nüfusun % 45’i tarım 
kesiminde yer almakta ve bu kesim toplam üretimin yaklaşık % 13’ünü gerçekleştirmektedir. Bu nedenle tarım ve 
gıda sanayileri sosyoekonomik açıdan ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır.
Gıdanın, insan yaşamının en temel ihtiyacı olması ve toplum sağlığı açısından kritik önem taşıması, gıda üretim-
tüketim zincirini günümüzün en önemli konularından biri haline getirmiştir. Bu nedenle gıda sanayinde, tüm 
üretim-tüketim zincirinin dahil edildiği AR-GE, teknoloji geliştirme ve inovasyon odaklı çalışmaların geliştirilmesi 
ve örnek projelerin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.

DOSYA: GIDA SEKTÖRÜ
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 Refah bir toplum yaratmak için “Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji Stratejileri Projesi”nde yer alan Tarım 
ve Gıda Sektörünün vizyonu, “Bilime ve modern teknolojilere dayalı olarak; toplumun sağlıklı beslenmesini, 
gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte karşılayabilen, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara 
dönüştürebilen, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayinin 
de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir Türkiye” olarak belirlenmiştir.

 Ayrıca, Türkiye Sanayi Stratejisi’nde (2011-2014) belirtildiği gibi, gıda ve içecek sanayinin tarımsal 
üretimin yapıldığı bölge ile entegre olma kapasitesine sahip olması, birçok bölgede üretim yapabilme ve yüksek 
istihdam yaratma imkanını da beraberinde getirmektedir. Bu da bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasındaki rolü ve 
işsizliği azaltıcı etkileri nedeniyle sektörün önemini daha da arttırmaktadır.

 Türkiye açısından tarım ve gıda sektörlerinden elde edilecek gelir artışı toplum refahı, zenginliği ve 
yaşam kalitesini arttırmada önemli bir potansiyele sahiptir. Üretim faaliyetlerinden azami yararı sağlamak için 
tarım ve gıda sektörlerinde yapılan çalışmaların bilim ve teknolojinin gösterdiği şekilde yürütülmesi önem arz 
etmektedir.

DOSYA: GIDA SEKTÖRÜ
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 Gıda ve içecek sanayinin ihracatı 2009 yılında 5,9 milyar dolar seviyesinden 2012 yılında 9,5 milyar 
dolara yükselirken her yıl 3-4 milyar dolar artı değer yaratarak dış ticaret dengesini korumuştur. TÜİK ihra-
cat verilerine göre, 2012 yılı toplam ihracatımız 153 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızın yaklaşık 
yüzde 10’luk kısmını gıda ürünleri ve içecek, tarım ve hayvancılık ile balıkçılık alanlarında yapılan üretimimiz 
oluşturmaktadır.

Son 10 yılda ki gelişmelerden sonra Türkiye, dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olurken, gıda ve içecek sektörü 
ile dünyanın 15’inci büyük ihracatçısı konumuna yükselmiştir.

Ülkemizde, uluslararası doğrudan 
yatırım girişleri 2011 yılında, bir
önceki yıla göre % 76 artışla 15,9

milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

Devam eden doğrudan yabancı
yatırım, büyüyen bir tarımsal

AR-GE sektörünün 
geliştirilmesine

yardımcı olmaktadır.

Türkiye’nin dünya genelindeki 
uluslararası doğrudan

yatırımlardan aldığı pay % 0,7’den % 
1’e yükselmiştir.

DOSYA: GIDA SEKTÖRÜ
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DÜNYA MUTFAĞI : ÇİN

5000 yıllık
lezzet imparatorluğu;
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DÜNYA MUTFAĞI : ÇİN

ÇİN
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 Sebze ağırlıklı yemekler, yemeklerin wokadı verilen çukur tavalarda pişirilmesi ve yemeklerin sofralarda 
yemek çubuklarıylayenmesi Çin mutfağının en çarpıcı özellikleri arasındadır. Çin mutfağı 5000 yaşındadır. Dün-
yada en çok beğenilen mutfaklardan biridir Çin mutfağı…Biz turizmciler, ilk başlarda değil ama geçen zamanla 
birlikte mutfaklarımıza; Çin mutfağından da yemekler koymaya başladık. Yabancı misafirlerimiz, Çin yemek-
lerini seviyorlar… Bir çok beş yıldızlı tesislerde Çinli aşçılar çalışır. Bizim aşçılarımız da kısa bir sürede onların 
yaptıkları yemekleri ve pişirme tekniklerini öğrenirler.

DÜNYA MUTFAĞI : ÇİN
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 Çorbalar dışındaki bütün Çin yemekleri geleneksel olarak yemek çubukları yardımıyla yenir. Çatal be bıçak 
kullanılmaz. Çin yemekleri yemek çubuklarıyla yenmeyi kolaylaştıracak şekilde lokma büyüklüğünde parçalar 
halinde hazırlanır. İki çubuk parmaklar arasında bir V harfi oluşturacak şekilde tutulur ve yemek parçalarının 
ağıza götürülmesini sağlar. Çin yemekleri genellikle fazla sulu olarak yapılmaz. Yemeklerin sosu pilav tarafından 
emdirilerek tüketilir. Çorbaların yenmesinde ise Çin motifleriyle süslenmiş geniş hacimli ve kısa saplı kaşıklar 
kullanılır. İçinde katı parçalar bulunan çorbaların tüketilmesinde yemek çubuklarından da yararlanılır.

Şanghay’da modern Türk mutfağının lezzetlerini misafirlerine anlatmayı
amaçlayan, güzel ve şık bir restoran Garlic. Kuzu küşleme, perde pilavı,

padişah sarma, hünkar beğendi gibi Türkiye’den alışık olduğumuz
bu lezzetleri Şanghay’da da bulabilirsiniz artık.

DÜNYA MUTFAĞI : ÇİN
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Global Bakış: İSTİHDAM

TÜRKİYE’DE
İNSAN KAYNAKLARI

VE İŞ GÜCÜ

Türkiye, 30 milyondan fazlası aktif  olarak çalışan 77 milyonluk bir nüfusa sa-
hiptir ve AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en büyük  iş gücüne sahip 4. 

ülkedir.

Farklı sektörlere dağılmış genç iş gücü, yatırımcılara sunulan fırsatların 
zenginliğini yansıtmaktadır. 

 İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) k vramı özel-
likle son 20 yılda yaygın olarak kullanılmaya başlanmış 
ve her geçen gün önemidaha iyi kavranan bir işletme 
fonksiyonu o muştur. İKY, işgörenlerle örgüt hedef-
lerini uyumlaştırmada en önemli işletme işlevlerinden 
biri olurken, aynı zamanda işgöre lerin iş doyumunun 
sağlanmasına hizmet etmektedir.

 Bu süreç İKY politika ve stratejilerinin be-
lirlenmesinden başlayan, insangücü planlaması ile 
devam eden, işgören tedarik ve seçim işleminden 
oryantasyon eğitimine, ücret yönetiminden 
işgörenleringeliştirilmesidir.
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Global Bakış: İSTİHDAM

İKY faaliyetleri 5 boyut halinde 
incelenmiştir

Türkiyede İnsan Kaynakları 
Uygulamalarının Değerlendirilmesi…

 Örgütler küresel pazarda rekabet edebilmek 
ve hayatta kalabilmek için pek çok kaynağa ihtiyaç 
duymaktadırlar. Ancak bugün hiçbir kaynak insan kaynağı 
kadar önemli olmamıştır. Çünkü işletmelerin belirlenen 
stratejiler çerçevesinde amaçlarına ulaşabilmeleri, ancak 
nitelik ve nicelik yönünden yeterli sayılabilecek işgörene 
sahip olmasıyla mümkün olacaktır. 

 Söz konusu belirtilen niteliklere sahip işgörenler 
ise ancak İKY uygulamalarının etkin bir şekilde 
uygulanması ile karşılanabilir. Bu çalışmada Amasya ve 
çevre illerde (Tokat, Samsun, Çorum) uygulanmakta olan 
İKY faaliyetleri değerlendirilmiş olup mevcut durum or-
taya konularak gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Personel İnsan kaynakları işlevi,• 
İşe alma uygulamaları,• 
Eğitim\geliştirme ve performans • 
değerlendirme,
Ücret ve yan ödemeler,• 
İletişim.• 
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TÜRKİYE’NİN İŞ GÜCÜ POTANSİYELİ

Araştırmanın Amacı ve Önemi

 Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir 
ve iş ahlakı Türk iş kültürünün önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Bireylerin becerilerini kullanmalarına 
ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlaması nedeni-
yle, çalışma hayatı ve iş yeri Türkiye’de özel bir yere 
sahiptir. Ülkenin yüksek verimliliği, işe devamsızlık 
oranının düşüklüğü ve yıllık çalışma saatlerinin en üst 
seviyelerde olması, iş gücünün sadakatinin bir göstergesi 
konumundadır.

 Bu araştırma sonucu ortaya çıkan bulgular diğer 
ülkelerle karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. 
Konuyla ilgili yapılan diğer bir çalışma ise 2000 
yılında Arthur Andersen Danışmanlık şirketiyle Sabah 
Gazetesi’nin ortaklaşa yürüttüğü 2001’e doğru İnsan 
kaynakları Araştırmasıdır
  Bu çalışmada, İnsan kaynakları fonksiyonlar 
esasına göre incelenmiş olup aynı zamanda araştırma 
bulguları sektörel bazda değerlendirilmiştir.
Küresel rekabetin artması, sınırların ortadan kalkması, 
bilgi ve teknolojinin hızla el değiştirmesi gibi değişimler 
işletmelerin ayakta kalabilmeleri için rekabet avantajı 
elde etme gerekliliğini ortaya çıkartmıştır.
 
 Rekabete dayanmanın en etkili anahtarı şüphe 
yok ki insandır. İşletmeler insan unsurunu ne kadar et-
kili kullanabilirse o ölçüde rakipleri ile rekabet edebilir. 
Bu nedenle son yıllarda gerek uygulamacılar gerekse 
de akademisyenler insan kaynakları uygulamaları ile 
yoğun olarak ilgilenmekte ve her geçen gün yeni kitap 
ve makaleler yayınlanmaktadır.

Global Bakış: İSTİHDAM
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Global Bakış: İSTİHDAM
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Dış Ticaret: GLOBAL PAZARLAR
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Küçülen Dünyada
Büyüyen İş Platformu

GLOBAL
PAZARLAR

Dış Ticaret: GLOBAL PAZARLAR
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Dış Ticaret: GLOBAL PAZARLAR

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ
 Günümüzde gittikçe hızlanan globalleşme 
olgusu sonuçunda dünyadaki rekabet faktörleri de 
değişmiştir. Artık dünyada geleneksel rekabet faktörl-
eri önemini yitirirken, kalifiye eleman, sağlam bir bilgi 
yapısı, etkin bir ulaştırma yapısı ve iletişim önem ka-
zanmaya baslamıştır. Bunların sonucunda bazı çoku-
luslu işletmeler globalleşerek tam bir uluslararası 
işletme haline gelmiş ve dünya şirketi olmuşlardır. Faal 
yetlerini global boyutta sürdüren işletmeler ürettikleri 
ürünleri dünyanın çeşitli ülkelerinde pazara sunarlar.

DÜNYA İHRACATI
 2010 yılında dünyanın toplam ihracatı 14,4 tri-
lyon $’dır. İhracat 2008 yılında zirveye ulaşmıştır, ancak 
2009 kriziyle bir miktar düşüş yaşanmıştır. Dünya’da en 
çok ihracat yapan ilk üç ülke Çin, ABD ve Almanya’dır. 
Türkiye, 113 milyar $ değerindeki ihracatı ile toplam 
dünya ihracatından %0,8 pay almakta ve 31. sırada 
yer almaktadır. Toplam dünya ihracatının 2009-2010 
değişimi %17,4 civarında gerçekleşmiş olup, Türki-
ye %11,5’lik yıllık artış oranı ile ortalamanın altında 

kalmıştır.  En Çok İhraç Edilen Ürünler  Dünya’da 
en çok ihraç edilen ürünlerden ilk üç madde mineral 
yakıtlar (petrol), elektrik ve elektronik ekipmanlar ile 
makine ve aksamlarıdır. 27. Fasıl ile mineral yakıtlar 
(petrol) ilk sırayı alırken 2010 yılındaki ihracat artışı 
%22,9, toplam dünya ihracatındaki payı ise %15’tir. Bu 
ürünü elektrikli ürünler, makine ve otomotiv takip et-
mektedir.

DÜNYA İTHALATI
 2006-2010 yılları arasında en çok ithalat yapan 
ilk beş ülke ABD, Çin, Almanya, Japonya ve Fransa’dır. 
2010 yılında toplam ithalat 15 trilyon $ değerinde 
gerçekleşmiştir. 2006-2008 döneminde artan ithalat 
2009 kriziyle birlikte düşüş göstermiştir. Ancak 2010 
yılında %19 artış gözlenmiştir. İthalatta ilk sırayı alan 
ABD’nin 2010 yılı ithalatı 1,9 trilyon $, artış oranı ise 
%22,8’dir. Bu artış, toplam dünya ithalatındaki artışın 
üzerindedir. Türkiye ise 2010 yılında 185 milyar $ itha-
lat ve %1,23 pay ile dünya ithalatında 20. sırada yer 
almıştır.

2010 yılında Türkiye Ekonomisi IMF’in 7,8’lik tahmininin ötesinde %8,9 oranında büyümüştür.
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Dış Ticaret: GLOBAL PAZARLAR
En Çok İthal Edilen Ürünler

 Dünyada 2006-2010 yılları arasında en çok ith-
al edilen ürünler ihracatta olduğu gibi mineral yakıtlar 
(petrol), elektrik elektronik ekipmanlar ve makine ve 
aksamlarıdır. 2010 yılında dünya ithalatı %19,4 artarak 
15 trilyon $ olmuştur. Mineral yakıt ithalatı ilk sıradaki 
yerini korumuş ve dünya ithalatından %15,3 pay almıştır.  
Bu ürünü %14,3 pay ile elektrik, elektronik ekipmanlar 
izlemiştir. Makine ve aksamları ithalatı ise üçüncü sırada 
yer almakta olup dünya ithalatından aldığı pay %12,3’tür.

TÜRKİYE’NİN İTHALATI
 Türkiye’nin ithalatı son beş yıl içinde kriz yılı 
olan 2009 dışında artış göstermiştir. Türkiye’nin 2006’dan 
beri en çok ithalat yaptığı üç ülke Rusya Federasyonu, Al-
manya ve Çin’dir. Ülkemizin 2010 yılındaki toplam ithalatı 
185 milyar $ olmuştur. 2009-2010 yılındaki değişim oranı 
ise %31,7’dir. İthalatta ikinci sırada yer alan Almanya’nın 
payı %9,5, Çin’in payı ise %9,3’tür. 2010 yılında ilk 
20 ülke içerisinde en çok ithalat artışı gerçekleşen ülke 
%129,4 ile Kazakistan olmuştur.

Türkiye’nin İthal Ettiği Ürünler
Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürünler mineral yakıtlar 
(petrol), makine ve aksamları ile demir-çeliktir. 2010 
yılında mineral yakıtların (petrol) ithalatı %28,8 artarak 

38,5 milyar $ olmuştur. İkinci sırada yer alan makine ve 
aksamları ithalatı %24,2, üçüncü sırada yer alan demir ve 
çelik ithalatı ise %42 oranında yükselmiştir. 2010 yılında 
ithalatında en çok artış gerçekleşen ürün grubu, %200 artış 
oranı ile 88. fasılda yer alan “uçaklar, uzay gemileri ve 
bunların parçaları” olmuştur.

TÜRKİYE’NİN İHRACATI
 Türkiye’nin ihracatı, ithalatta olduğu gibi glo-
bal ekonomik krizin yaşandığı 2009 dışında her yıl artış 
göstermiştir. 2010 yılında ülkemizin ihracatı %11,6 artarak 
114 milyar $’a yükselmiştir. Türkiye’nin en çok ihracat 
yaptığı ilk beş ülke Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve 
Irak’tır.

Türkiye’nin İhraç Ettiği Ürünler
Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ürünler otomotiv ürün-
leri, makine ve aksamları ile demir ve çeliktir. Otomotiv 
ihracatı 2010 yılında %12,7 artarak 13,8 milyar $ değerinde 
gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun toplam ihracat içindeki 
payı %12’dir. Makine aksamları ihracatı %15,8 artarak 9,4 
milyar $’a, demir ve çelik ihracatı ise %14,7 artarak 8,8 
milyar $’a çıkmıştır.

Türkiye’nin dış ticaret hacmi 2006-2010 döneminde %33 
oranında artarak 299 milyar $’a yükselmiştir. 

2010 yılında Türkiye Ekonomisi IMF’in 7,8’lik tahmininin ötesinde %8,9 oranında büyümüştür.
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Tarihçe

 Eskişehir’in çevresindeki geniş alanı 
dolaşacak olursanız, insanlığın ilk çağlarına ait 
bazı eserlerle karşılaşırsınız. Eskişehir toprakları, 
Taş Devri’ nden günümüze kadar binlerce kültürü 
yaşatmıştır. M.Ö.4000 yıllarında Eskişehir, nüfu-
sun en yoğun olduğu bölge olarak kabul edilmiştir. 
Yapılan araştırmalarda, kasaba ve şehirler 
bulunmuştur. Ayrıca Asurlu tüccarların ticaret 
hayatını canlandırdıkları bir merkez olmuştur.

 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nden 
sonra doğudan gelen Türkler, 1074 yılında 
Eskişehir’i alırlar. Şehrin alınmasının ardından, 
doğudan gelen Türk boylarını durdurmak isteyen 
Manuel Kommenos, bunda başarılı olamayınca 
batıya doğru çekilmek durumunda kalır. Alpars-
lan ve I. Kılıçarslan zamanında Eskişehir, Haçlı 
Orduları’nın geçiş yeri olmuştur. Eskişehir il 
merkezinde, bu çağa ait fazla bir eser yoktur. 

Modern Şehirlerimiz: ESKİŞEHİR



43ULUSLARARASI  BASIN  YAYIN  BİRLİĞİ  DERGİSİ

ESKİŞEHİR

Türkiye’nin
Eğitim, Kültür,  

Tarih ve
Lezzet kenti

 Yakınçağda Eskişehir, özellikle demiryolunun, ekonomisinde yarattığı canlılığı yaşamaya başlamıştır. 
Tarım ürünlerini ve diğer hammaddeleri kolaylıkla taşıma olanağı doğmuştur. Ayrıca demiryolu yapımıyla 
başlayan endüstri etkinliği, burada yeni iş alanları yaratmıştır. Eskişehir’in 20. yy. başlarında, göçlerle nüfusu 
oldukça artmış, kentin görünümü ve toplumsal yapısı değişikliğe uğramıştır. 1905 yılında, Aşağı Mahalle’de 
çıkan büyük bir yangın sonucu, çarşı ve çevresi yanmış, şehir yeniden düzenlenmek durumunda kalmıştır. 

Modern Şehirlerimiz: ESKİŞEHİR
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DIZMANA
Türkiye’nin en modern şehirinden eşsiz bir lezzet;

Yapılışı

30 gr yaş maya 
250 gr İçi İçin; kıyma (yağsız) 
1 Bardak Eritilmiş Sana yağ 
1 Çorba Kaşığı şeker 
1 Adet yumurta 
1 Çay Bardağı Üzeri için;
eritilmiş sana yağ

30 gr yaş maya 
250 gr İçi İçin; kıyma (yağsız) 
1 Bardak Eritilmiş Sana yağ 
1 Çorba Kaşığı şeker 
1 Adet yumurta 
1 Çay Bardağı Üzeri için;
eritilmiş sana yağ

Modern Şehirlerimiz: ESKİŞEHİR
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 Ilık suyun içine mayayı ve şekeri ilave ederek mayanın kabarmasını sağlayalım. Elenmiş unun ortasını havuz 
gibi açalım. içine eritilmiş sana yağ, tuzu ekleyerek özlü bir hamur yoğuralım hamur kabının ağzını örtüp ılık bir or-
tamda hamur iki misli kabatana dek mayalandıralım. Bu arada iç harcını hazırlayalım. bir kaba küp doğranmış soğanı, 
kıymayı, tuzu karabiberi kıyılmış maydanozu ekleyip karıştıralım. mayalanan hamurdan ceviz iriliğinde parçalar ko-
pararak avuç içinde yuvarlayıp yassılaştıralım.hamurların ortalarına bir miktar iç koyup kenarlarını büzüp kapatalım. 
Hamurları eritilmiş sana yağa batırıp çıkararak ters çevirip fırın kabına dizelim. diğer hamurları da hazırlayıp fırın 
kabına yan yana ve aralıksız şekilde dizelim. Bir kapta 2 çorba kaşığı eritilmiş sana yağ, yumurta ve yoğurdu çırparak 
hamurların üzerine yayalım. önceden ısıtılmış 190 ısılı fırında hamurları, altları üstleri pembeleşene dek pişirelim.

Modern Şehirlerimiz: ESKİŞEHİR
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YURT MANZARALARI
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YURT MANZARALARI
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