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BAŞKANDAN

KOCA ÇINAR...
Ülkemiz içte ve dışta savaş halinde...
Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, 79 milyon birlik olup kenetlendiği taktirde -ki öyle olmak zorunda- EL BAB 
düşmanları da, içimizde ki sivrisinek vızıltıları da vız gelir tırıs gider.
Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok...
Bakınız... 
Ne ABD, ne Avrupa ülkeleri sıkıyı görünce Türkiye’yi Suriye’de yalnız bıraktılar.
Gazeteler manşet attı...
Hani yalnız başına IŞİD’i temizleyeceklerdi ve Türkiye’nin gelmesi istenmiyordu...
Ne oldu?
Ne yaptınız?
Cevap yok!
Allah aşkına ne zaman mantıklı bir cevabınız oldu ki! 
Suriye’de yuvalanan terör örgütlerine karşı koalisyon oluşturan 13 ülke sıkıyı görünce yan çizdi... Yine kahraman 
Mehmetçik canını dişine takıp göz açtırmıyor. 
Buda gösteriyor ki ülkeler arasında menfaatin dışında bir dostluk yok ve bugüne kadar da olmamıştır.
 Bizim şu an ve her zaman yapacağımız tek şey; sağcısı, solcusu, AKP lisi, CHP lisi, MHP lisi ve diğerlerinin birlik ve 
beraberlik içinde hareket edip, dayanışma içinde olması.
Bırakın artık atışmayı...
Bırakın tartışmayı...
Ülkenin şu durumu, içimizdeki hiçbir patırtı ve gürültüyü kaldıracak durumda değil.
Unutulmasın...
Bu ülke Koca bir Çınar!..
Koca çınarı yıkmaya hiçbir güç yetmez...
Eğer...
Çınarın kurdu çınarın içinde olmazsa!..

Şerafettin ŞIVKIN

simgedergi@gmail..com
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Suriye’nin doğu Halep bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin şiddetli saldırısı altındaki muhaliflerin 3 bölgeden 
daha çekilmesinin ardından onbinlerce sivilin hapsolduğu 6 kilometrekarelik alanda can pazarı yaşanıyor. Rejim ve 
destekçileri son 28 günde bin 71 sivil öldürürken binlercesini yaraladı.

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ile Türk Kızılayı, Suriye’deki 
mazlumlara yardım eli uzatmak için 
“Suriye acil yardımınızı bekliyor” 
kampanyası düzenledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 
Bakanlık ile Türk Kızılayının, Suriye’deki 
mazlumlara yardım eli uzatmak için 
“Suriye acil yardımınızı bekliyor” 
kampanyası başlattığı belirtildi. 
Suriye’deki mazlumlara yardımcı olmak 
isteyen vatandaşların, “ORMANSU” 
yazıp 2868’e gönderebileceği veya 
Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci 
Şubesi’nin “TR80 0001 0025 3200 0028 
6852 09” numaralı Türk lirası hesabına 
“ORMANSU” açıklaması ile yardımlarını 
yatırabilecekleri bildirildi.

“Suriye acil yardımınızı bekliyor” kampanyası

GÜNCEL
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KURNAZLIK…

Hava karlı,
Dağlar dumanlı…
Yine kara haber geldi Suriye’nin EL BAB’ 
ından:
24 saatte 16 şehit!
x
Fatih asker, buraya gitmeden önce 
babasına-anasına mektup yazar:
‘’EL BABA gidiyoruz, bilmediğim bir yer, 
hakkını helal et Ana, Baba!..’’
Kasketli şapkasıyla garibim baba önce 
anlamaz, sonra bir kez daha sorar:
Fatih mi?
Ferhat mı?
x
Fatih’tir!..
x
Ana bağırır…
Baba yere çömelir…
Giden can’dır. Gözü gibi baktıkları can!!!
x
Diğer şehitler için de Türkçe, Kürtçe ağıtlar 
yakılır, feryatlar arş-ı alayı aşar…
x
Gençliğim eyvah’tır bu!..
x
Bize ne Halep’ten…
Bize Arap’tan…
Bugüne kadar bunların bize bir faydasının 
olduğunu gösteren bir Allahın kulu varsa, 
çıksın ötsün…
x
Yok!
x
Ne isteriz,
Ne isterler!
Tam bir kördüğüm…
x
Kilis’imiz de vuruluyor…
Yapan yine IŞİD…
Ve işin kötü tarafı vurduğu mühimmatın 
Türkiye’den teslim alındığı, Hürriyet 
Gazetesinin Washington temsilcisi Tolga 
Tanış tarafından açıklandı…
x
Türk’ü…

Kürt’ü…
Alevi’si…
Suni’si…
Laz’ı…
Çerkez’i…
Ve tüm halk terörü lanetleyip ağıt 
yakarken, mühimmat gönderen 
firma tespit edilip sorulunca, bilgi 
veremeyeceklerini, istenirse MİT ten bilgi 
alınabileceği söyleniyor!
x
Önce inanamadım, ardından Can Ataklı da 
yazdı!..
x
Cumhurbaşkanı, ‘’79 milyon bir olalım’’ 
diyor.
Olalım, doğrudur…
x
Ama bir de bakıyoruz ülkenin kurtarıcısı, 
Cumhuriyetin kurucusu ulu önder 
Atatürk’ün Rize Cumhuriyet meydanında 
2. kes heykeli kaldırılıyor!!!
Bunun hesabının bir an önce sorulması 
gerekir ki, birlik pekişsin.
x
Eğer, Atamızın devrimlerine uyulup 
bugüne kadar devam edilseydi, ne 
15 Temmuz olur, ne de 22 yaşındaki 
polis Ankara’nın göbeğinde, El Nursa 
ve El Kaide işaretiyle Arapça bağırıp, 
barışa büyük katkısı olan Rusya’nın dost 
diplomatını öldürürdü.
Böyleleri olmazdı zaten!..
x
İslam dünyasının 500 yıldır bilime bir 
katkısı olmadığını, Mardinli bilim adamı 
Prof Dr Aziz Sancar, gayet net bir biçimde 
açıkladı.
x

İç
im
izd

en

Bekir Özer

bekir.ozer@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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GÜNCEL

THY, Zanzibar’a direkt uçuş başlattı
- Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Çelik:
“Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları’na en az bir ya da iki sporcu göndermek”

THY, Zanzibar’a direkt uçuş 
başlattı
- Tanzanya’da Darüsselam ve 
Kilimanjaro’nun ardından uçuş 
ağına dahil edilen Zanzibar’a 
seferler pazartesi, çarşamba ve 
cumartesi karşılıklı yapılacak
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları 
(THY), Tanzanya’nın Zanzibar 
Adası’na direkt uçuş başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden 
yapılan açıklamaya göre, Zanzibar, 
Tanzanya’da Darüsselam ve 
Kilimanjaro’nun ardından uçuş 
ağına dahil edilen 3. nokta 
oldu. Zanzibar ile THY, Afrika’da 
uçuş ağında 32 ülkede 50. 
destinasyona ulaştı.

Hat açılış töreni, Zanzibar 
Uluslararası Havalimanında 
düzenlendi. Törende konuşan 
THY Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Ahmet Olmuştur, farklı kültürleri 
tanıtmak, yeni bakış açıları 
kazandırmak ve ufuklarını 
genişletmek amacıyla dünyanın 
neredeyse her köşesini yolcular 
için ulaşılabilir kılmanın büyük bir 
motivasyon olduğunu belirtti.

Olmuştur, Afrika ağına eklenen Zanzibar’ı 
da bu bağlamda önemli bir hedef 
olarak nitelendirdiklerini aktararak, 
“Uçuş ağımızı daha da genişletmek 
için sürekli çalışıyoruz ve Zanzibar 
yolcularımızı, bugün açılışını yaptığımız 
direkt uçuşlarımızda ağırlamak için 
sabırsızlanıyoruz.” değerlendirmesini 
yaptı.
Zanzibar seferleri pazartesi, çarşamba ve 
cumartesi karşılıklı yapılacak.
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İÇİMİZDEN

POLİSLER DE AĞLAR…

Bu topraklar üzerinde gözü olan 
hainler, kirli emellerine ulaşmak 
için insanlık dışı her yolu deneyerek 
amaçlarına ulaşacaklarını sanıyorlar.
Görmek istemedikleri bir kaynaşmanın 
varlığı onları bir hayli korkutmaya 
başladığının göstergelerini görür 
gibiyim. Türkiye İnsan hakları ve 
demokratikleşme adına bir çok 
adım atmıştır. Avrupa dediğimiz 
coğrafyada yaşayan ülkelerden 
çok daha önce medeniyet yolunda 
attığı her adım engellenmiştir. Bu 
engellemeleri içimizde ki hainlerle 
gerçekleştirmişlerdir. 3 Selim’e 
Sultanahmet cami önünde girişilen 
suikast girişimi sonrasında cemiyetler 
kurarak sözde vatansever kimliği  
altında osmanlının son dönemlerinde 
adeta bir gelenek haline gelen 
padişah suikastlerinin tümü dış 
orjinli olduğunu bu halk biliyor.  
Abdülhamit’e yapılan Belçikalıların 
bizzat kendileri idi ve yakalanmışlardı.
Savaş sonrası Kurtuluş savaşları ile 
tekrar ülke düşmandan temizlenerek 
kurulan Cumhuriyetimiz’i de hiç 
mi hiç rahat bırakmadılar. Atatürk’e 
tam 41 suikast girişimi ve 1930 
yılında Atatürk bizzat kendisinin çok 
arzulayıp yaşamak istediği çok partili 
bir sistemin oluşması arzusunu  en 
yakın arkadaşı Fethi Okyar’a parti 
kurdurması şer güçleri harekete 
geçirmiş, hele hele 1935 yılında İttihat 
ve terakki cemiyetine büyük parasal 
yardımlar yapan Mason cemiyetlerini 
kapatması bardağı taşıran son damla 
olarak görülmüş ve Atatürk’ün sağlığı 
o günden sonra bozulmuş, bilindiği 
üzre 1938 yılında hakkın rahmetine 
kavuşmuştur.
Bana göre Atatürk’ün ölümü büyük 
şaibelerle doludur. İşbirlikçiler 
işbaşındadır. Daha sonra tek parti 
dönemi ve çok partili sisteme 
geçiş 1950 Demokrat Parti iktidarı. 
Henüz iki yıllık iktidarken ankarada 
Genelkurmay da Özel harp dairesi ve 
o daireden ABD ye giden 16 subayın 
27 mayıs darbesinde görev almaları, 
tabi Türkiye demokratikleşme ve 

çağdaşlaşma yönünde önemli adımlar 
atıyordu. Biraz fazla ileri gideyim 
dedi durdurdular yetmedi rahmetli 
Menderes’i ve arkadaşlarını idam etiller
Daha sonrası malum olaylar sırasıyla 
12 mart, 12 eylül, 28 şubatlar vs bu 
darbeleri yapanların tümü yurtdışı 
bağlantılı satılmış yurtiçi hainler 
tarafından yapılmıştır.
Bu darbeleri yapanları bir bakın 
hep vatan millet sakarya diyenler 
olduğunu göreceksiniz.  Yüzlerinde 
maskeler vardır. Örneğin 1980 öncesi 
sağ sol olayları ve darbe sonrası 
bitirilen sağ sol kavramları yerine 
PKK nın temellerinin atıldığı yıllar 
Diyarbakır ceza evi olayları planlı 
programlı ve dış orjinli ancak iç 
işbirlikçilerle tezgahlanan olaylar.
Ne yazık ki bu olayları yapanları hiç 
cezalandıramadık yaptıkları yanlarında 
kar kalmakla yetinmediler onları 
köşklerde korumalarla besledik ve 
geberdikleri günler de törenlerle 
gömdük.
Halk iradesini hiçe saydılar halkın 
sandığını elinden aldılar ve yıllarca 
yalan dolanlarla bu ülke insanını 
kandırdılar.
Unuttukları bir şey var şimdilerde 
halkımız bunların bilincinde işleri çok 
zor kalleşçe, kahpece, alçakça kan 
döküyorlar. Çoluk çocuk demeden 
insanlık duygularını kaybetmiş canavar 
ruhlu yaratıklar Askerimizi Polisimizi, 
masum günahsız insanlarımızı 
gözlerini kırpmadan öldürüyorlar. 
15 Temmuz gecesini hatırlatmak 
isterim Türk halkı sabırlıdır ancak 
sabır taşmak üzeredir. Beşiktaş’ta 
kaybettiğimiz canlar canımızı yakıyor. 
Polisimiz bizim öz çocuklarımızdır. 
Onların görevi senin benim can 
güvenliğimizi korumaktır.  Derdiniz 
belli kirli amacınıza ulaşamayacaksınız 
evet Polisler de ağlar ama gereğini de 
yapar. Halkımız  bundan böyle polisi 
ile iç içe olacak polis halkını, halk ta 
polisini kucaklayacaktır…

İç
im
izd

en

İsmail Aydın
ismail.aydin@simgedergi.com

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.



8 KASIM 2016 - SAYI 17

Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC - International Finance Corporation) Türkiye ofisinin açılışının 30’uncu yıldönümü 
vesilesiyle “Türkiye’de Özel Sektör: Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklı panel düzenlendi. Panele Başbakan Yardımcısı Me-
hmet Şimşek (ortada), IFC Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Philippe Le Houerou (sol 2) ile Fiba Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüsnü Özyeğin de (solda) katıldı.

“Türkiye’de Özel Sektör: Sürdürülebilir Kalkınma” paneli
-Başbakan Yardımcısı Şimşek: (1)
- “2017’nin başında devreye girecek BES’teki oto katılımdan 
elde edeceğimiz birikimleri büyük oranda bankalara bir yıl 
ve daha fazla vadeli mevduat olarak yatıracağız. Böylece 
bankaların hem mevduat vade yapısını iyileştireceğiz, hem 
de kredi mevduat oranı üzerinden sistem üzerindeki baskıyı 
sınırlamamız lazım”
- “Kısa vadede şu anda Türkiye’nin en önemli gündem madde-
si Anayasa değişikliği. Türkiye’de yönetimde istikrarı temsilde 
adaleti sağlayabilirsek, bu aslında orta uzun vadeli Türkiye’nin 
görünümünü iyileştirecek bir reform”
- “(Gümrük Birliği) Eğer biz kapsamlı yeni bir anlaşmayı 
uygulamaya koyabilirsek, bu hem Avrupa için hem de Türkiye 
için kazan kazan senaryosudur. Neden? Ticaret hacmimiz 
yaklaşık 150 milyar dolar diyelim, çok rahat bir şekilde bunu 
300 milyar dolara çıkarabiliriz”
İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
2017’nin başında devreye girecek BES’teki oto katılımdan elde 
edecekleri birikimleri büyük oranda bankalara bir yıl ve daha 
fazla vadeli mevduat olarak yatıracaklarını belirterek, “Böylece

bankaların hem mevduat vade yapısını iyileştireceğiz, hem 
de kredi mevduat oranı üzerinden sistem üzerindeki baskıyı 
sınırlamamız lazım.” dedi.

Şimşek, Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC - International 
Finance Corporation) Türkiye ofisinin açılışının 30’uncu 
yıldönümü vesilesiyle düzenlenen “Türkiye’de Özel Sektör: 
Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklı panelin açılışında yaptığı 
konuşmada, dünya ekonomisinin de Türkiye’nin de sıkıntılı 
bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Sıkıntıların da yapısal sorunların da farkında olduklarını 
belirten Şimşek, “Aslında çözümler de belli.” dedi.

Kısa vadede şu anda Türkiye’nin en önemli gündem maddes-
inin Anayasa değişikliği olduğunu anımsatan Şimşek, “Doğru 
kurgulanırsa ki inanıyorum o çerçevede gerçekleşecek, 
Türkiye’de yönetimde istikrarı temsilde adaleti sağlayabilirsek, 
aslında orta uzun vadeli Türkiye’nin görünümünü iyileştirecek 
bir reform.” diye konuştu.

“Türkiye’de Özel Sektör: Sürdürülebilir Kalkınma” paneli

GÜNCEL
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İSTANBUL (AA) - Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017’nin 
başında devreye girecek BES’teki oto 
katılımdan elde edecekleri birikim-
leri büyük oranda bankalara bir yıl 
ve daha fazla vadeli mevduat olarak 
yatıracaklarını belirterek, “Böylece 
bankaların hem mevduat vade 
yapısını iyileştireceğiz, hem de kredi 
mevduat oranı üzerinden sistem üz-
erindeki baskıyı sınırlamamız lazım.” 
dedi.

GÜNCEL
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Futbol dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan “Altın Top” (Ballon d’Or) ve “Dünyada Yılın 
Futbolcusu” ödülünü kazanamayan birçok yıldız oyuncu bulunuyor. France Football dergisinin 
1956-2009 yıllarında verdiği “Altın Top” ödülü ile FIFA’nın 1991-2009 arasında seçtiği “Dünyada Yılın 
Futbolcusu”nun 2010 yılında “FIFA Altın Top” adı altında birleşti. Bu organizasyonda ödülü elde 
edemeyen yıldızlar arasında, Dennis Bergkamp, Andres Iniesta, David Beckham, Thierry Henry ve 
Zlatan Ibrahimovic gibi isimler yer alıyor.

“Altın Top” ödülünü kazanamayan yıldız futbolcular

GÜNCEL
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yurt dışında hayata geçirdiği birçok projeyle Türk dilinin öğrenilmesi, 
Türk dili ve edebiyatı öğreniminin nitelikli hale getirilmesi ve Türk kültürü ile Türkiye’nin yurt dışında 
daha iyi tanıtılmasında öncü rol oynuyor. Enstitünün 2011’den bu yana yürüttüğü “Türkoloji Projesi” 
kapsamında Afganistan’dan Çekya’ya, Estonya’dan Arjantin’e 40 ülkeden 74 üniversite ile işbirliği 
yapıldı, 16 bin öğrenciye ulaşıldı.

Yunus Emre Enstitüsü “Türkoloji Projesi” ile yurt dışında 
16 bin öğrenciye ulaştı

GÜNCEL
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10.10.1978 yılında ŞIRNAK’ın 
İDİL ilçesine bağlı Duru Köyünde 
çiftçilikle uğraşan 10 çocuklu bir 
ailenin sondan  ikinci çocuğu olarak 
doğdum. 18 aylıkken babam vefat 
edince 10 kardeşimle beraber bizleri 
dedem büyüttü. Dedemin en büyük 
hayali bizlerin okuyup ailesine, 
memleketine ve milletine hayırlı bir 
evlat olmasıydı. ilkokulu Duru Köy’de 
okuduktan sonra ortaokul için İdil 
Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna kayıt 
yaptırdım. İdil Y.İ.B.O’nu birincilikle 
bitirip Bitlis Anadolu Öğretmen 
Lisesini Yatılı olarak kazandım.1999 
yılında mezun olduğum liseden 
o yıllarda nerdeyse üniversiteyi 
kazanmak için zorunlu gibi görünen 

özel herhangi bir dershaneye 
gitmeden ilk yıl Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesini kazandım. Tıp Fakültesi 
son sınıfta evlendim. Tıp Fakültesini 
maddi durumumuz çok iyi olmadığı 
için daha çok devletten aldığım 
burslar sayesinde 2005 yılında bitirip 
girdiğim ilk TUS(Tıpta Uzmanlık 
Sınavı)’ta Bakırköy Dr.Sadi Konuk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Kliniğine 
yerleşip ihtisas yapmaya başladım. 
2011 Ocak ayında ihtisası bitirip 
mecburi hizmette doğduğum 
topraklarda hizmet etmek için 
birinci tercihimi   ŞIRNAK CİZRE 
DEVLET HASTANESİ yaptım ve 
çekilen kurada oraya atandım. Cizre 

Devlet Hastanesinde 3 ay Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
olarak çalıştıktan sonra 2011 Haziran 
ayında aynı hastanede başhekim 
oldum. Bir buçuk yıla yakın hem 
hastanenin başhekimliğini hem de 
kendi mesleğimi aktif olarak yaptım. 
Mevcut süre için Sağlık Bakanlığına 
bağlı Kamu hastaneleri arasında 
laboratuar giderlerinde 2 milyona 
TL’na yakın tasarruf sağlayarak 
Türkiye altıncısı olduk. Hastanenin 
hem hizmet kapasitesinde nitelik 
ve nicelik açısından önemli oranda 
düzelme hem de finansal açıdan kar 
eden bir hastane olmasını sağladık. 
Mecburi Hizmet bittikten sonra 
kamudan istifa edip  Cizre’de özel

Uzm. Dr.Mehmet ŞÜKRÜ BUDAK
Diyarbakır Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri
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bir hastanede 1.5 yıl çalıştım.2013 
yılı sonunda açıktan atamayla 
Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları hastanesine atandım. 
Bu hastanede 4 ay çalıştıktan sonra 
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve 
Araştırma hastanesi kadın hastalıkları 
ve doğum kliniğini kurmak üzere 
görevlendirildim. Kurucusu olarak 
görev aldığım Diyarbakır Gazi 
Yaşargil E.A.H.  Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Kliniği Kasım 2014 yılında 
hasta kabulüne başladı.2015 yılı 
Ocak ayında Diyarbakır Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
hastanesine hastane yöneticisisi 
olarak atandım.2016 Eylül Ayında 
Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Hastanesi Diyarbakır 
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ile birleşince tekrar 
mesleğimi icra etmeye başladım. 

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk 
hastalıkları hastanesinde yöneticilik 
yaptığım süre içinde anne ve bebek 
sağlığını daha iyi bir seviyeye 
getirmek için üstün gayretle çalıştım. 
Bu çalışmanın sonucunda primer 
sezeryan oranını %9, anne ölüm 
oranını yüzbinde 4 ve bebek ölüm 
oranını da binde 7.3 kadar düşürdük. 
Bu oranların yanı sıra vatandaşa 
verilen sağlık hizmetinin kalitesinde 
ciddi artış sağlayıp hastane borcunu 
da 10 milyondan 2 milyon TL’na 
kadar düşürdük. 2016 kasım ayında 
ise Diyarbakır Kamu Hastaneleri 
Genel Sekreterliğine atandım. 
Çalıştığım her pozisyonda halka 
hizmet hakka hizmettir mantığıyla 
hareket edip vatandaşa elimden 
gelenin en iyisini sunmaya çalıştım.
Rabbimin takdiri ve devletimin 
bana sunduğu imkanlar sayesinde 
köyde doğan dar gelirli çiftçi bir 
ailenin çocuğu olmama rağmen bu 
makamlara gelebildim ve milletime 
hizmet etme şerefine nail olabildim.
Bulunduğum makam ve görevlerde 
şuana kadar kamu hukukunu tüm 
hukukların üstünde tuttum ve 
bundan sonrada tutmaya devam 
edeceğim.

“ Yücem Rabbim bu üstlendiğim yeni görevimde yar ve yardımcım olsun ve 
daha da güzel hizmetlere vesile olmayı nasip etsin inşallah. Aynı zamanda 

üstlendiğim bu zor görevlerde desteğini hep yanımda hissettiğim üç 
evladımın annesi olan Eşime Şükranlarımı sunuyorum. “
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ANKARA (AA) - Trafiğe kayıtlı araç 
sayısı, eylülde bir önceki aya göre 
yüzde 0,3 artarak 20 milyon 801 bin 
620’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül 
ayına ilişkin motorlu kara taşıtları 
istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 
801 bin 620 taşıtın yüzde 53,4’ünü 

otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, 
yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 
8,4’ünü traktör, yüzde 4’ünü kamyon, 
yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1,1’ini 
otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan toplam 80 bin 
434 taşıt içinde otomobil yüzde 57,1 
ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla 
yüzde 17,4 ile kamyonet, yüzde 14,3 
ile motosiklet, yüzde 6,4 ile traktör 

takip etti. Taşıtların yüzde 4,8’inin 
ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel 
amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı, ağustosa 
göre yüzde 15,8 azaldı. Bu azalış 
motosiklette yüzde 29,1, otomobilde 
yüzde 15,9, kamyonda yüzde 15,1, 
özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,2, 
kamyonette yüzde 10,8, traktörde 
yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. 

- Trafiğe kayıtlı araç sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 20 milyon 801 bin 620’ye 
yükseldi
- Ocak-eylül döneminde 885 bin 937 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 78 bin 789 taşıtın ise trafikten kaydı 
silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 807 bin 148 arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
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Minibüste yüzde 40, otobüste yüzde 
24,1 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, 
eylülde geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 4,2 azalış gerçekleşti. Bu azalış 
otomobilde yüzde 0,9, minibüste 
yüzde 43,9, otobüste yüzde 20,2, 
kamyonda yüzde 28,7, motosiklette 
yüzde 13,4, özel amaçlı taşıtlarda 
yüzde 27,1 olarak kaydedildi. 
Kamyonette yüzde 2,6, traktörde ise 
yüzde 3,6 artış oldu.

- Ocak-eylül dönemi

Ocak-eylül döneminde 885 bin 937 
taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 78 bin 
789 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. 
Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 
807 bin 148 arttı.

Devri yapılan 502 bin 381 taşıt 
içinde otomobil yüzde 69,4 ile ilk 

sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 
yüzde 15,7 ile kamyonet, yüzde 5,4 
ile motosiklet, yüzde 3,5 ile traktör 
takip etti. Eylül ayında devri yapılan 
taşıtların yüzde 6’sını ise minibüs, 
otobüs, kamyon ve özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 
11 milyon 109 bin 440 otomobilin 
yüzde 39,5’ini LPG, yüzde 33’1’i dizel, 
yüzde 27’si benzin yakıtlı olarak 
belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen 
otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 
oldu.

Trafiğe kaydı yapılan 45 bin 
916 otomobilin yüzde 17,5’inin 
Volkswagen, yüzde 8,1’inin Renault, 
yüzde 7,4’ünün Opel, yüzde 6,4’ünün 
Hyundai, yüzde 6,3’ünün Toyota, 
yüzde 5,9’unun Fiat, yüzde 5,7’sinin 
Mercedes-Benz, yüzde 5,3’ünün 
Ford, yüzde 4,9’unun Dacia, yüzde 

4,3’ünün BMW olduğu, yüzde 
28,2’sinin ise diğer markalardan 
oluştuğu görüldü.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı 
yapılan 532 bin 298 otomobilin 
yüzde 37,8’inin 1501-1600, yüzde 
27’sinin 1401-1500, yüzde 15,3’ünün 
1301-1400, yüzde 15’i 1300 ve altı, 
yüzde 3,5’inin 1601-2000, yüzde 
1,3’ünün 2001 ve üstü motor silindir 
hacmine sahip olduğu kaydedildi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 
otomobillerin yüzde 62,4’ü beyaz, 
yüzde 15,5’i gri, yüzde 8,6’sı siyah 
ve yüzde 6,5’i kırmızı, yüzde 7’si ise 
diğer renklerden oluştu.



16 KASIM 2016 - SAYI 17

GÜNCEL

SİİRT/MARDİN (AA) - Siirt’te 
İstanbul’daki terör saldırısına tepki 
için “Teröre lanet, polise destek” 
yürüyüşü düzenlendi.

Diriliş Başkanları Derneğince 
organize edilen programda Güres 
Caddesi’nde bir araya gelen ve 
aralarında bazı sivil toplum kuruşu 
temsilcisinin de yer aldığı grup, eski 
hükmet konağına kadar sloganlar 
eşliğinde yürüdü.

Diriliş Başkanlar Derneği Siirt Şube 
Başkan Yardımcısı Şerafettin Yeşilkök 
yaptığı konuşmada, İstanbul’daki 
hain saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Yeşilkök, terör örgütünün vatan 
evlatlarını haince arkadan vurup, 
pusuya düşürdüğünü dile getiren 

Yeşilkök, “Diriliş Başkanları camiası 
olarak bu ülkenin temel taşı olan 
kardeşliğimiz üzerinde oynanmak 
istenen kirli oyunlara dikkat çekmeyi 
vazifemiz biliyoruz. Bizler, ırkçılığın 
her türlüsünü ayaklar altına alan bir 
inancın müntesipleriyiz.” dedi.

Yürüyüş sırasında Emniyet 
Müdürlüğü önüne nöbet tutan 
polisleri alkışlayan grup, “Şehitler 
ölmez, vatan bölünmez”, “Polise 
uzanan eller kırılsın” ve “Bu halka 
uzanan eller kırılsın” sloganları attı.

- Midyat’ta öğrencilerden taziye 
ziyaretti

Öte yandan Mardin Midyat ilçesinde 
Midyat Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, Necip Fazıl İmam Hatip 

Ortaokulu ve 75. Yıl İMKB Ortaokulu 
öğrencileri, İstanbul’da meydana 
gelen terör saldırısı dolayısıyla İlçe 
Emniyet Müdürü Temel Salman’a 
taziye ziyaretinde bulundu. 
Salman, öğrencilerin ziyaretinin 
kendilerine duygulandırdığını 
belirterek, “Biz de bu birlik 
ve beraberlik olduğu sürece 
mücadelemiz daha güçlü bir şekilde 
sürecek.” diye konuştu.
Midyat Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 12. sınıf öğrencisi Merve 
Yavuz’da, güvenlik güçlerinin 
çabasına minnettar olduklarını 
belirterek, “Bizim görüşümüze göre 
en kutsal görevi yapan, Allah ve 
vatan uğruna attıkları her adım için 
harcadıkları her emek Allah katında 
zail olmaz.” ifadesini kullandı.

- Siirt’te Diriliş Başkanları Derneğince “Teröre lanet, polise destek” yürüyüşü düzenlendi
- Mardin’in Midyat ilçesinde bir grup öğrenci, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman’a taziye ziyaretinde 
bulundu

İstanbul’daki terör saldırısına tepkiler
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Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan
- “15 Temmuz hain darbe girişiminde Ilgaz, Başbakanımızın o geceki dik duruşuna, mücadelesine 
önemli ev sahipliği yaptı”
- “Bu tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli olarak açacağız”
- “İnsanımız 100 sene önceki istiklal mücadelesini unutmadıkları gibi, 15 Temmuz’daki darbe 
girişimine karşı verilen ikinci kurtuluş savaşını da unutmayacak” 
- “Ilgaz Tüneli’yle seyahat süresini yaz-kış farketmeden 8 dakikaya düşürmüş olacağız”

ÇANKIRI (AA) - Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, 15 Temmuz darbe 
girişiminde Ilgaz’ın Başbakan Binali 
Yıldırım’ın o geceki dik duruşuna, 
mücadelesine ev sahipliği 
yaptığını anımsatarak, “Bu tüneli 
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli 
olarak açacağız. İnsanımız 100 
sene önceki istiklal mücadelesini 
unutmadıkları gibi, 15 Temmuz’daki 
darbe girişimine karşı verilen ikinci 
kurtuluş savaşını da unutmayacak.” 
dedi.

Ilgaz Tüneli’nde incelemelerde 
bulunan Bakan Arslan, çalışmaların 
yüzde 9 eğimi ve 19 virajı bulunan 
zor bir coğrafyada yürütüldüğünü 
ifade etti.

Bölgenin, kışın kar mücadelesini 
düşünüldüğünde erişimin zor 
olduğu bir yer olduğuna dikkati 
çeken Arslan, “Burada yapılan 
Ilgaz Tüneli’yle birlikte seyahat 
süresini yaz-kış farketmeden 8 
dakikaya düşürmüş olacağız. 5 bin 
488 metrelik iki tünelimiz bitmeye 
yüz tuttu. Sadece tüneller değil, 
tünellerin öncesinde ve sonrasında 
26,7 kilometrelik bölünmüş 
yolumuz bitümlü sıcak karışım 
olarak yapılıyor. Tamamını bu sene 
sonunda hizmete alacağız.” diye 
konuştu.

Arslan, Ilgaz Geçişi’nin zorluğunun 
sadece Kastamonu ve Çankırı’yı 
ilgilendirmediğini belirterek, 

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlamak 
adına kuzey-güney aksı 
oluşturulduğunu anlattı. 

- “Proje ile Karadeniz’i Akdeniz’e 
bağlayacağız”

İnebolu’dan başlayarak 
Kastamonu’yu, Ilgaz üzerinden hem 
Tetek ana koridoruna hem Çankırı 
üzerinden Ankara’ya, böylece 
Karadeniz’i Akdeniz’e bağlamış 
olacaklarını dile getiren Arslan, 
şunları kaydetti:

“Projede bugüne kadar ciddi 
emek sarf edildi. 26,7 kilometrelik 
projenin tamamı yaklaşık 740 
milyon liraya mal oluyor. Ilgaz 
Tüneli’miz ve devamındaki yolların 

GÜNCEL
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daha anlamlı hale gelebilmesi için 
Tetek yolundan Çankırı’ya kadar 
olan 53 kilometrelik yolun da 
bölünmüş yol ve sıcak asfalt olarak 
ihale sürecini başlattık. Yakında 
onun da ihale tekliflerini alacağız.

Ilgaz Tüneli’nden Kastamonu 
istikametine Kırık Barajı’nın olduğu 
yerde de gerek tünel gerek 20 
kilometrelik bir varyantı yeni 
bölünmüş yol olarak YPK kararıyla 
yatırım programımıza aldık. Yakında 
ihale sürecini başlatıyoruz. Yaklaşık 
380 milyon liralık önemli bir proje.

Kastamonu’yu Küre üzerinden 
İnebolu’ya bağlamak üzere 
de yaklaşık 70 kilometrelik bir 
güzergahımız var. Yarısı yol olarak 
bitmiş durumda, diğer kısmını 
da bölünmüş yol olması için 
ihale sürecini başlattık. Böylece 
Karadeniz’den Akdeniz’e bütün yolu 
hem bölünmüş yol, hem de sıcak 
asfalt haline getireceğiz.”

GÜNCEL
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BM, geçen yıl 11 milyon kişinin acil gıdaya ihtiyaç duyduğu Doğu Afrika’da, bu sayının bir yılda iki 
kat arttığını duyurdu Yeni bir kuraklığın beklendiği Güney Sudan, Sudan, Etiyopya, Eritre, Somali 
ve Kenya’nın bazı bölgelerinde ise “acil gıda alarmı” verildi Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi 
Yöneticisi Oduor: “Ülkede kuraklığın etkili olduğu bölgelerdeki su kaynaklarının yüzde 90’ı tükendi”

Doğu Afrika’da 23,4 milyon kişi açlıkla savaşıyor 

INFO
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun FETÖ’nün darbe girişiminin ardından dünya kamuoyuna 
örgütün gerçek yüzünü anlatmak amacıyla bugüne kadar yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği sonuç 
verdi. Türkiye’nin yurtdışı misyonları binlerce üst düzey yetkiliye FETÖ’yü anlattı. Çalışmalar sonucu 
dünya genelinde FETÖ’ye ait çoğu okul 79 kuruluş kapattırıldı veya devri sağlandı. İslam dünyası 
FETÖ’yü terörist olarak tanıdı.

FETÖ’yle mücadele diplomasisi sonuç verdi

GÜNCEL
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FAKİRLİK CUMHURİYETİN BAŞINI YİYECEK

FAKİRLİK; DÜNYADA TEHLİKELİ 
BOYUTLARDA
NETİCEDE FAKİRLİK, CUMHURİYETLERİN 
BAŞINI YİYECEK GİBİ.

2016 Yılındayız ve Dünyanın nüfusu 7.2 
Milyar kişi
Fakir deyince yalnız fakir (Afrika) 
ülkelerini anlamayın.
Amerika’da ve de Avrupa ile diğer zengin 
Ülkelerinde daha fazla fakir var.
Her fakir kendi ülkesinin zenginiyle 
orantılandığı zaman arada oluşan 
uçurumlardan en büyü fakirlik Amerika—
Avrupa Ülkelerinde veya 20 Gelişmiş 
ülkelerde en çok var.
***
Dünya Farklı Bir Üçüncü Dünya Savaşına 
Sürükleniyor Sanki Gibi
2016 Yılındayız ve Dünyanın nüfusu 7.2 
Milyar kişi
Farklı Rejimler ve Bir sürü Devlet ve 
yönetim biçimi var.
Dünya kaynıyor.
Demokrat hak arayışları yerini sokaklarda 
ve meydanlarda terör eylemine 
dönüşmeye ve demokrasi sayesinde 
kimlik kazanmış halk da kendi kendini 
yok etmeye doğru bir gidiş içindeler.

KATLİAMLAR SÜRÜYOR
Dünya yavaş yavaş bir İÇ SAVAŞA 
sürükleniyor.
Her tarafta savalar var.
3.Cü Dünya Savaşı sanki.. Hatta sanki lafı 
fazla geliyor bile.
Bu savaş; Ülkeler arası değil, ülkelerin 
kendi içinde oluyor İÇ SAVAŞ gibi.
Adı ne olursa, sonuçta insan öldürülüyor.
Oysa bütün Dinlerde İnsan öldürmek 
yasaktır yani Günah sayılır.
Ama dünyada resmen bir katliam 
yapılıyor.
Güya en medeni ve modern çağı 
yaşıyoruz ama Orta Çağdan farkımız yok.
Çok medeni ve modern görülen 
toplumlara bakın onların siyasileri kendi 
halkın daha müreffeh yaşatmak için 
Dünyayı resmen sömürüyor yani tabiri 
caizse soyuyor..
Gerekçe ise kendi toplumunu daha lüks–

ferah yaşatmak.
Evet, her yöneticinin görevi kendi halkını 
en iyi imkanlara sahip kılmaktır.
Bu çok doğal gibi görünüyor..
Ama hiç kimse (Avrupa ve Amerika veya 
diğer) zengin Ülkelerin yöneticilerin 
sağladığı bu suyun (Paranın) kaynağının 
nereden geldiğini araştırmaz.
Herkes önünde kurulan kendi sofrasının 
zengin olmasına bakar.
Hiç kimse kendi zenginliğin bir 
başka toplumun soyulması ve 
sömürülmesinden geçtiğinden farkında 
değil farkında ama değil.
Afrika’nın zenginlikleri önce Avrupa 
sonra kurulan (ABD) Amerika tarafından 
soyulması gibi.
Amerikan halkının da (100 Milyonlarca 
Yerlilerin.. vs) Amerikayı elde etmek için 
büyük katliam yaptıkları çok bilinen bir 
tarihtir.
hem de asırlarca geriye giden bir 
soygun—sömürü.

DÜNYADA MUTSUZ İNSAN ÇOK
Teknoloji ve modern hayat tarzı çok 
gelişmesine rağmen dünyada Mutsuz 
insan çok. Hemde Milyarları buluyor.

FAKİRLİK; DÜNYADA TEHLİKELİ 
BOYUTLARDA—
NETİCEDE CUMHURİYET SİSTEMİNİ 
(REJİMİNİ) YIKMAYA KADAR GİDECEK GİBİ 
SANKİ YANİ..
Fakirlik deyince yalnız gıda (Mutfak 
giderleri) olarak algılamak lazım.
Teknolojinin sürat le gelişmesi, ve her 
yeni yapılan icatlar insanlar sahip çıkma 
arzuları olur ki bu çok doğaldır. .
Ancak; bu bir maliyet meselesi her kesin 
her şeye ulaşması çok zor.
İnsan, yeni Teknolojiye ulaşamayınca— 
erişemeyince kendini fakir hisseder.
Toplumlarda patlamalar meydana 
gelir, kaos olur düzen bozulur, bozulan 
düzenleri silah ve sopa ile düzeltme 
heveslileri çok olur.
Dolaysıyla her gelen Dikta güçleri önce 
Cumhuriyetin DEMOKRASİ AYAĞINI rafa 
kaldırır.

İç
im
izd

en

Cengiz BULUT
Gazeteci  - Yazar

İÇİMİZDEN

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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SPOR / İNFO

Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunda ilk 10 haftasında tribünlere maç başına gelen seyirci 
ortalaması 10 binin altında kalırken Galatasaray, tribünlere en çok taraftar çeken takım oldu. Sarı-
kırmızılılar, bu sezon Türk Telekom Arena’da maç başına ortalama 33 bin taraftar önünde oynayarak, 
en yüksek taraftar ortalamasına sahip takım olarak dikkati çekti.

Taraftarda lider Galatasaray
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SİYASET

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İnsani 
Yardım Platformu tarafından temin 
edilen 4 tır yardım malzemesi, rejim 
saldırıları nedeniyle zor günler 
geçiren Halep’teki ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmak amacıyla Suriye’ye 
gönderildi.

“Sınır Ötesine Yardım Kampanyası” 
çerçevesinde hayırseverlerin 
desteğiyle temin edilen gıda, su, 
ilaç, çocuk bezi, oyuncak ve giysi 
yardımları Suriye’ye ulaştırılmaya 
devam ediliyor. 

Bu kapsamda gönüllüler tarafından 
tırlara yüklenen malzemeler, Suriye 
İnsani Yardım Platformuna ait Yenice 
Mahallesi’ndeki depo önünde 
düzenlenen törenle Suriye’ye 

uğurlandı. 

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu 
Başkanı Osman Gerem, törende 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Halep’te bir katliam yaşandığını 
anımsatarak, dünyanın artık buna 
seyirci kalmaması gerektiğini belirtti.

İslam ülkelerine de çağrıda bulunan 
Gerem, şöyle konuştu:

“Biz dünyanın Halep için timsah 
gözyaşları dökmesini istemiyoruz, 
insanlığın harekete geçmesini 
bekliyoruz. İslam ülkelerine 
buradan çağrıda bulunuyoruz; 
Halep’in namusunu, malını, 
neslini korumadan kendinizinkini 
koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? 

Bugün Halep’te tüm dünyanın 
gözleri önünde bir katliam, zulüm 
yapılıyor. Biz bir yardım göndermeye 
çalışırken bile zorlanıyoruz, 
izin verilmiyor. Sadece kırsala 
gönderebiliyoruz. BM’nin aldığı 
bir haftalık ateşkesi bile dinleyen 
yok. Dün Halep bombalandı ve 
çoluk, çocuk katledildi. Biz de 
elimizden geldiğince üzerimize 
düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bize 
destek veren Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Törene katılan Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de 
yardımları için hayırseverlere ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerine 
teşekkür etti. 

Şanlıurfa’dan Halep’e yardım
- Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Gerem:
- “Bugün Halep’te tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam, zulüm yapılıyor. Biz bir yardım 
göndermeye çalışırken bile zorlanıyoruz, izin verilmiyor. Sadece kırsala gönderebiliyoruz”

Halep’e yardım kampanyası - ŞANLIURFA
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Halep’te yaşananlar 
nedeniyle büyük üzüntü 
duyduklarını vurgulayan 
Çiftçi, “Halep yerle bir 
oluyor. Halep’te bir insanlık 
dramı var. Müslümanlar 
olarak bu kardeşlerimize 
elimizi uzatmamız lazım. 
‘Artık yeter’ diyoruz. Üzüntü 
içerisindeyiz. Mazlum 
insanların bir takım çıkarlar 
uğruna canlarından 
olması bizleri derinden 
yaralıyor. Buna artık seyirci 
kalınmaması gerekiyor. 
Bugün de inşallah Halep’e 
yardım göndermeye 
çalışacağız. 6 yıldır ülkemiz 
elinden geleni yapıyor. 
Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından 
yardım malzemelerinin 
yüklendiği tırlar, İl Müftüsü 
İhsan Açık’ın yaptığı duayla 
Suriye’ye uğurlandı.
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YAŞAM

Halep’e 11 tır yardım malzemesi 
gönderildi

- Bursa İHH İnsani Yardım Derneği 
ve çeşitli kuruluşlarca Halep’teki iç 
savaş mağdurları için temin edilen 
yardımları taşıyan tırlar yola çıktı
- Vali Küçük: 
- ‘’Halep düşüyorken, çoluk çocuk 
ölüyorken görüyorsunuz manzarayı, 
Batılı devletler tam bir sırtlan sessizliği 
içinde”
BURSA (AA) - Bursa İHH İnsani 
Yardım Derneği ve çeşitli kuruluşlar 
tarafından Suriye’nin Halep kentindeki 
iç savaş mağdurları için temin edilen 
yardımların bulunduğu 11 tır, bölgeye 
hareket etti.

Doğanbey Otoparkı’nda, yardım 
tırlarının yola çıkması dolayısıyla tören 
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan törende konuşma yapan 
Bursa Valisi İzzettin Küçük, acılarının 
çok büyük olduğunu söyledi. 

Bir imtihan yaşandığını ifade eden 
Küçük, şunları kaydetti:

“Halep düşüyorken, çoluk çocuk 
ölüyorken görüyorsunuz manzarayı, 
Batılı devletler tam bir sırtlan 
sessizliği içinde. ‘Halep’teki kadınların, 
çocukların etinden bize ne kalacak’ 
onun sessizliği içindeler. Ama şunu 
bilin bu bir imtihandır. Bizlerin 
yapacağı, bu imtihanı geçmektir. 
Bugün bu imtihanı geçmeyenlerin 
ne özürleri ne de pişmanlıkları kabul 
edilecektir. Emin olun bizim acımız 
büyük ama onların acısı çok daha 
büyük olacak. Bu dünyada hüsrana 
uğrayacaklar, rezil ve sefil olacaklar. Bu 
dünyadan göçecekler, öbür dünyada 
da şeytanın çarptığı sersemler gibi 
uyanacaklar.’’ 
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Türkiye, KEİ Dönem Başkanlığını devraldı

Türkiye, KEİ Dönem Başkanlığını 
devraldı
- Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Yıldız, KEİ Dönem Başkanlığını 
Sırbistan Dışişleri Bakanı 
Dacic’ten devraldı
BELGRAD (AA) - Sırbistan’ın 
ev sahipliğinde düzenlenen 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü (KEİ) 35. Dışişleri 
Bakanları Konseyi Toplantısı’nın 
ardından, örgütün dönem 
başkanlığı Sırbistan’dan, 
Türkiye’ye geçti.

Türkiye’yi temsilen toplantıya 
katılan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Ahmet Yıldız, KEİ 
Dönem Başkanlığını Sırbistan 
Dışişleri Bakanı İvica Dacic’ten 
devraldı.

Dışişleri Bakanları Konseyi 
Toplantısı’nın ardından 
gazetecilere açıklamada 
bulunan Yıldız, gelecek yıl 
haziran ayında, İstanbul’da KEİ 
toplantısı düzenleyeceklerini 
bildirdi.

Yıldız, KEİ Dönem Başkanlığı 
sürecinde önceliklerinin, 
organizasyonda yürütülen 
faaliyetlerin tamamlanması 

olduğunu vurgulayarak, “Diğer 
bir öncelik ise sürdürülebilir 
gelişmeler için ortaklık 
sağlamaktır.” dedi.

Bölgesel iş birliği konusuna da 
yoğunlaşmak istediklerini ifade 
eden Yıldız, tarım, ekonomi, 
finans, bankacılık, turizm, 
enerji ve diğer sektörlerde bu iş 
birliğini geliştirmek istediklerini 
kaydetti.

Yıldız, bölgesel iş birliklerinin 
bölgesel projeler gerektirdiğini 
sözlerine ekledi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı 
Dacic de öncelikleri arasında 
KEİ üye ülkeleri ile ekonomik 
iş birliğinin geliştirilmesinin 
yer aldığını vurgulayarak, 
25 yıllık geçmişi bulunan bu 
organizasyonun, bölgedeki 
ülkeler arasında önemli bir 
ekonomik birliktelik sağladığını 
anlattı.

KEİ’nin sadece coğrafi bir 
oluşum olmadığına işaret eden 
Dacic, ülkeler arasındaki ortak 
çıkarları birleştirmek gerektiğini 
belirtti.

Toplantıya Ahmet Yıldız’ın 
yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov, Romanya 
Dışişleri Bakanı Lazar 
Comanescu, Moldova Dışişleri 
ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı 
Andrei Galbur ve diğer üye 
ülkelerin temsilcileri katıldı.

Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 35. Dışişleri Bakanları 
Konseyi Toplantısı’nın ardından, örgütün dönem başkanlığı Sırbistan’dan, Türkiye’ye geçti. Türkiye’yi 
temsilen toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız (solda), KEİ Dönem Başkanlığını 
Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic’ten (sağda) devraldı.

DIŞ POLİTİKA
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DIŞ POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Işık Paris’te

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian’la Paris’teki Fransa Savunma 
Bakanlığında bir araya geldi. 
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PLATON’DAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E

Sevgili okur , çok isterdim , sanattan 
, edebiyattan , kültürden , müzikten , 
tüm güzellik-
lerden söz etmeyi . Ne var ki ülkemizde 
yaşanan , yaşatılan insanlık dışı olaylar ( 
dün gece İstan-
bul’daki terör katliamında ölen on’larca 
insan gibi)izin vermiyor buna .
Unuttuk bilimi , sanatı , güzellikleri 
izlemeyi , paylaşmayı. Doğrusu ; 
unutturdular…
*****
” Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim 
alemi
Gah inerim yeryüzüne seyreder alem 
beni ” KUL NESİMİ
Çık çık çık yukarılara… Öylesine çık ki , 
359.999.999…açıdan bakabil Evren’e . 
360 derece diye-
mem , çünkü olası değil , çünkü o 
açının bir yerinde sen ya da ben varım . 
Böylesi geniş açıdan ba-
kabilirsen hayalle , beyinle , yürekle , 
dahası bilgiyle, görebilirsin görmen 
gereken her şeyi.İşte
bilgeliğe giden yol buradan geçer.
*****
” Ey insan , Kaf Dağı kadar yüksekte 
olsan da , kefene sığacak kadar 
küçüksün , unutma , her
şeyin bir hesabı vardır.” der MEVLANA
Gerçekleri en geniş açıdan görebilmek 
, sorunları çözebilmek için yukarılara 
çıkabilenler ,-
ne denli” İNSAN ” hatta ” BİLGE ” ise , 
yukarılara çıkacak kapasiteye sahip 
olmayan , ama kendisini
Kaf Dağı’nda görenler de o kadar ” 
İNSANCIK”tır . Bilge insan ” Hiç’liğinin 
de , bilincindedir .
*****
Bazılarınca ütopik görülse de , Platon 
, Devlet adlı yapıtında halkı üçe ayırır 
:1-İş-
çiler, köylüler 2- Askerler(güvenlik 
güçleri) 3- Devleti yönetenler . 
Birincilerde yetinme duygusu ,
ikincilerde cesaret, üçüncülerde 
bilgelik olmalı , der Platon(Eflatun)
Sokrates’i konuşturarak
BUGÜNLERE GEÇELİM .

*****”
Mustafa Kemal Atatürk ” Köylü milletin 
efendisidir” derken üretimin önemini 
vurgulamıştır.”Yurt-
ta Barış , Dünya’da Barış ” , ” Ordu 
siyasete bulaşmamalıdır .” , ” Savaşı 
kazanmak için , düş-
manın savaş felsefesini bilmek 
gereklidir ” derken ; askerde , güvenlik 
güçlerinde , cesaretin yanın-
da olması gereken önemli özelliklerden 
söz etmiştir .
*****
Yöneticilere gelince ; Platon ” Bilgelik ” 
ister . Bırakalım bilgeliği , o ideal olanı. 
Atatürk;
bilgiyle , bilimsellikle , yürekle , 
nesnellikle , şeffaf paylaşımlarla , 
ütopyadan uzak , çağın ger-
çeklerini özümseyerek , ” ufkun 
ötesini” görerek , dini devlet işlerine 
karıştırmanın tehlikelerini
belirterek , daha pek çok özelliğiyle 
, çok yukarılardan , çok geniş açıdan 
bakabilmiştir Evren’e ,
Dünya’ya ve yaşadığımız vatana 
.Dünya , alem onun değerliliğini 
anlamışken , bizim kör gözlerimiz ,
sağır kulaklarımız ; yaptıklarını 
görmüyor , söylediklerini duymuyor. 
Ah , bir ” NUTUK ” okunsa…
*****
” Onlar ki verir laf ile dünyaya nizamat
Bin türlü teseyyüp bulunur 
hanelerinde .” ZİYA PAŞA (Teseyyüp: 
ihmal ,düzensizlik)

Şimdi yaşasaydı Ziya Paşa , acaba daha 
hangi beyitleri eklerdi (Terkib- i Bend)
ine yüz kırk yıl sonra;
ölümler,açlık , aldatılmışlık, açgözlülük, 
koltuk sevdası , adaletsizlik , ihanet, 
sömürü ,yoksulluk ,
döneklik, ikiyüzlülük, yalakalık, 
beyingöçü, ayırımcılık, korku, 
Emperyalist oyunlara gelme 
üzerine?…

İç
im
izd

en

Gülseren AYKURT
DEMİRTAŞ
simgedergi@gmail.com
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Atıksu Arıtma Tesisi kendi elektriğini üretiyor - ADIYAMAN

-Adıyaman Belediyesince hizmete konulan Atık Su Arıtma Tesisi, gaz jeneratörü yöntemiyle kendi elektriğinin önemli 

bir kısmını üretmeye başladı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediyesince kısa süre önce tamamlanarak hizmete açılan Atık Su Arıtma Tesisinde gaz 

jeneratörü yöntemiyle elektrik üretilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sadece birkaç büyükşehirdeki gaz jeneratörü uygulaması hayata geçir-

ilen Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisinde günlük 8-9 saatlik elektriğin karşılandığı belirtildi. Konu ile ilgili bilgi veren 

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Emre Özdal, insan atığını arıtıp çamur yöntemiyle biyogaz 

ürettiklerini ifade etti. 

Özdal, tesiste ilerleyen günlerde oluşacak enerji fazlasını firmalara satacaklarını aktardı.

Makine Mühendisi Gazi Fırat da tesisin ilerleyen süreçte daha da geliştirileceğini belirterek, şu değerlendirmede 

bulundu:

“Tesise gelen atık su yaklaşık yüzde 96 oranında temizlenerek, tekrar şehir çayına deşarj edilmektedir. Bu kapsamda 

amacımız, şehir içerisinde imalatı yapılan kollektör hatlarıyla tesisimize iletilen atık suların Adıyaman Atıksu Arıtma 

Tesisi’nde arıtılarak Atatürk Barajı’nı kirletmenin önüne geçmektir. Ayrıca uygulanan arıtma proseslerinin ardından, 

atık sular içerisinden ayrıştırılan arıtma çamuruyla metan gazı üretilmekte olup, aynı zamanda üretilen metan gazını 

yakarak şu an tesisimizin yaklaşık yüzde 30’u kadar elektrik ihtiyacını karşılamış bulunmaktayız. Hedefimiz tesisimizin 

elektrik ihtiyacının en az yüzde 85’ini sağlamaktır.”
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HAYIRLI CUMALAR..

SELAMÜNALEYKÜM
GÖNÜL DOSTLARIM.
HAYIRLI CUMALAR. CUMANIZ MÜBAREK 
OLSUN.
HAYIRLI, MÜBAREK CUMA GÜNÜNDE 
ALLAH ÜLKEMİZİİ BÖLÜP PARÇALAMAK, 
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMAK 
İSTEYENLERE FIRSAT VERMESİN., ŞER 
ODAKLARIN HAİNLİĞİNDEN KORUSUN. 
ŞEHİTLER ANADOLU’NUN TAPU 
SENEDİDİR. ONLAR VAR OLDUKÇA 
VATAN VAR OLACAKTIR. ŞEHİTLERİMİZİN 
RUHU ŞAD, MEKÂNLARI CENNET 
OLSUN.
TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE VE ONLARA 
DESTEK VEREN VATAN HAİNİ YOZ 
SİYASİLERE LANET OLSUN.
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela 
ve kötülüklerin arındırıldığı, mübarek 
Cuma gününün buluştuğu bu gün 
Rahman öyle güzel kader yazsın ki; 
dünyanız da ahretiniz de Cennet olsun. 
Elinizi kaldırıp Yaradan’dan istediğiniz 
her şey ve tüm dualarınız kabul olsun. 
Tüm ömrünüz hayırlı, sağlıklı, mutlu 
olsun. Ey yüce Rabbim ey kelimelerle 
anlatmakla bitmeyen bütün gizli ve açık 
her şeyden haberdar olan bizi ve bütün 
mevcudatı yoktan var eden Rabbim 
senden şu mübarek günlerin hatırına 
İslam’ı ve Müslümanlara tuzak kuran 
oyunlar planlayan kafirler topluluğuna 
bizi galip kıl onları kahrı perişan eyle 
onlara fırsat verme. Âmin selam ve dua 
ile HAYIRLI CUMALAR..
Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin 
nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim 
Allah, La ilahe illallah Muhammed ün 
Resullullah.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi 
dinimiz var. Muhammed gibi şahımız 
var. Allah dedim, dostum dedim, 99 
ismine mühür vurdum, üstüne.
Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam 
dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, 
yetmiş binin nisfina, mühürledim 
üstüne.
Ya Rabbi; sesimizi duyansın, hallerimizi 

bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen 
imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı 
hayır eyle dualarımızı kabul eyle. 
Cumamız mübarek olsun.
Allah’ım!
Sen’den dünya ve ahrette af ve afiyet 
diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet 
ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı 
istiyoruz.
Allah’ım!
Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz 
hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. 
Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen 
merhametlilerin en merhametlisisin.
Allah’ım!
Kalp katılığından, gafletten, dalaletten, 
zilletten, miskinlikten, küfürden, 
fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece 
Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç 
yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve 
musibetlerle bizi imtihan eyleme 
Allahım!
Allah’ım!
Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen 
kalpten, doyma bilmeyen nefisten, 
yaşarmayan gözden ve icabet 
edilmeyen duadan sana sığınırız. 
Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin 
şerrinden Sen bizleri koru Allahım!

İç
im
izd

en

Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com

İÇİMİZDEN

Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com
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ŞAİR VE ŞİİR
Şiiri anlatmak hiç de kolay değil. Şiirin 
ne olduğunu anlatmaya çalışma 
çabaları hep eksik kalmıştır. Şiiri 
doğrudan anlatmanın güçlüğünden 
olacak, şiirin ne olduğunu anlatmak 
yerine, neyin şiir olmadığını anlatma 
yoluna dahi gidilmiştir. Ancak bu da 
şiiri anlatmaya yetmemiştir

Şiiri anlatmanın bir başka yolu daha 
olmalı. O da şairin kim olduğunu 
anlatmaktan geçiyor.

Şairin kim olduğunu ve nasıl biri 
olduğunu tanımladığımızda, 
yazdığının da şiir olup olmadığı 
ortaya çıkar. Şairin ruhsal dünyasına 
geçmeden önce, şairin yazdığı dile son 
derece hakim biri olması gerektiğini 
hemen söyleyelim.

Her yazınsal çalışma, dilin çok iyi 
bilinmesinden geçer. “Edebiyat 
bilimiyle, dilbilim, özleri gereği ayrı 
ayrı birer bilim dalıdırlar; önlerinde 
birbirlerinden çok farklı bilimsel 
görevler bulunmaktadır.”[1] Ancak her 
biri ayrı bir bilim dalı olmasına rağmen 
her ikisi de bir filolojik bilim dalıdır. Bu 
her iki bilim dalının ortak yanlarının 
ve bir birine yakınlığının bir nedeni 
olmakta. Bu yakınlık şiir için hepten 
tartışma götürmez bir gerçektir. Şiirin 
kısa ve öz olması gerektiği göz önüne 
alındığında, dile çok iyi hakim olmanın, 
dilin tüm inceliklerini bilmenin önemi 
kendiliğinden ortaya çıkar.

Şair dili iyi bildiği gibi, çağını da iyi 
bilmelidir. Bazen yaşadığı dönemin 
tanıklığını yaparken, çoğu zaman 
yarının müjdecisidir o. Aşk şiiri dahi 
yazsa, çağını bilmesi, şiirine daha 
geniş bir anlam kazandıracaktır. Şair 
yazdığı dili, yaşadığı çağı ve içinde 
yaşadığı toplumu bilirse, yazdıklarının 
anlam kazanması ve yarına kalması 
daha kolay olur. Bir şiirin edebi değeri 
yanı sıra, her yazınsal çalışma gibi 
toplumsal, sosyolojik ve tarihsel değeri 
yukarda sıraladığımız unsurların iyi 
bilinmesinden geçer.

Freud’e göre şair, şiir yazarak 
çıldırmaktan kurtulan, hiçbir zaman da 
gerçekten iyileşemeyen bir nevrozlu, 
bir ruh hastasıdır. Bunu kabul edersek 
şiirin ve genel olarak sanat yapıtlarının 
bilinç altının bir boşalımı olarak kabul 
etmek gerekir. Kimilerine göre de 
sanatçı kendisini zorladıkça sanatsal 
yapıtın ortaya çıkması söz konusu olur. 
Bu da sanatın bilinçle oluşturulduğu 
savıdır. Ancak bir çok sanatçı ve 
yazarın kendi yaratma süreçleri ile ilgili 
söylediklerine bakılırsa sanat yapıtının 
ortaya çıkması ne salt bilinç altının bir 
boşalması nede bilincin ürünüdür.

Şairin ruhsal dünyası sıradan 
insanınkinden çok farklıdır. O “serseri 
ruhlu” olduğu gibi; atak ve çevresinde 
yaşanan olay ve olgulara karşı duyarlı 
biridir. O herkesin yaptığını yapan, 
söyleyen değil; kimsenin yapmaya 
cesaret edemediğini yapandır. 
Kelimenin tam anlamıyla bir savaşçıdır. 
Cesareti ve korkularını uçlarda yaşar. 
Ne korktuğunu saklar ne de cesareti 
ile övünür. Çok karmaşık ve anlaşılmaz 
sandığımızda bile şairin kendi içinde 
son derece dengeli ve uyumlu oluşu 
bir başka özelliğidir. Ancak bu dengeli 
oluş çılgınlıklar yapmasının önünde 
asla engel değildir. Yanmaktan 
korkmaz şair, elini ateşe sokmak onun 
için son derece olağan bir davranıştır. 
İster Nazım gibi isterse de Metin Altıok 
gibi alevlerden kaçmaz. Bir kıvılcımla 
parlayacak kadar heyecanlı, bir tek 
göz yaşıyla sonsuz duygu yoğunluğu 
yaşayabilen biridir.

Şair aynı zamanda kimsenin 
görmediğini gören ve söyleyendir. Şair 
sıradan olmadığı içindir ki, kullandığı 
dil ve yazınsal biçimi ile kendine 
özgü ve özgündür. Çoğu zaman 
gündelik dili kullanmaz, kullanırsa 
da ona olduğundan farklı bir anlam 
ve içerik kazandırır. Söylemi ritmik ve 
melodilidir.İç

im
izd

en

Hasan KAYA

Gazeteci - Yazar

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün
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Halep’teki sivillere yönelik saldırılara tepkiler
KİLİS (AA) - Suriye’nin Halep kentinde, sivillere 
yönelik saldırılar, Kilis’te yaşayan Suriyeliler 
tarafından protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık bin 
kişilik grup, Suriye’nin Halep kentinde yerleşim 
yerlerini hedef alan hava saldırılarında ölen 
bebeklerle mazlum halkı andı. 

Halep’teki katliama sessiz kalan batı ülkelerini 
eleştirilen, ellerinde Türk ve Suriye bayrakları 
bulunan gruptakiler, “Katil Esed” ve “Katil Rusya” 
şeklinde slogan attı. 

Türkçe, Arapça, İngilizce ve Rusça “Halep yıkılıyor”, 
“Halep’te insanlık ölüyor” yazılı dövizler taşıyan 
gruptakiler, saldırılarda yaşamını yitirenler için 
dua da etti. 

Fatih Sultan Mehmet Derneği Koordinatörü 
Abdulghani Alshawakh, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Halep’te her gün masum insanların, 
çocukların ve bebeklerin öldüğünü söyledi.

Suriye yönetiminin masum halkı katlettiğini 
belirten Alshawakh, “Bazı ülkeler bu katil 
yönetime destek vererek insanlık suçuna ortak 
oluyor. Ülkemizde katliam var. İnsanlık adına 
acilen bu saldırılara ‘Dur’ denilmesini bekliyoruz. 
Çocuklarımız orada bombardıman altında 
büyüyor. İnsanlarımız çok zor durumda. Dille ifade 
edemeyeceğimiz kötülükler yapılıyor insanlara. 
Türkiye her zaman bizlere yardımcı oldu. Allah 
razı olsun sizlerden. Bu katliam bitsin artık.” diye 
konuştu. 

Gruptakilerden Nazik Kurdi de Türkiye hariç bütün 
ülkelerin Suriye’deki katliama sessiz kaldığını ifade 
ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Suriyelilere her zaman destek verdiğini kaydetti.

Necla el-Şeyh de Halep’te yaşananlara karşı artık 
herkesin “Dur” demesi gerektiğini vurguladı.

GÜNCEL
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KARMAŞA İÇİNDE İNSANLIK

BİTTİĞİ NOKTADA BAŞLANGIÇ

BU ARALAR BAZI ŞEYLER...
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en

Derya Deniz DALGIN
Yazar

İstanbul’u , Ankara ‘sı , Adana’sı, İzmir’i … Türkiye yorgun , içine sinmişti 
tüm yorgunluk .Camların soğukluğuna yaslanmış başlar , yarı düşünceli 
boş bakışlar …Metro raylarının sallanışıyla kendinden geçenler , bir 
yanda kapının açılışıyla dışarı kaçışlar …Herkes bir amaca hizmet ediyor 
, çoğu da ulaşmak istedikleri şeyin kölesi oluyordu . Bağımlıydılar , 
kimisi paraya kimisi sevgiye kimisi nefrete … Her şeye muhtaç , her şeye 
açtık . Heleki sevgiye çok ihtiyacımız olduğu bu dönemler de nefrete 
doymuştuk .Kalplerimiz katılaşmış , iyi veya kötü hiçbir şeyi umursamaz 
olmuştuk .İnsanlar ölüyor , canice katlediliyor ve bizler sadece izliyorduk 
. Bir akşam vakti ayaklarını uzatmış , akşam haberlerlerine bakıyorduk 
.Onların acılarıyla içimiz burkuluyor birkaç saat sonra güzel bir diziyle o acı 
görüntüleri hafızamından atmaya çalışıyorduk .Çabalamıyorduk , sadece 
unutturuyorduk , duyarsızlaşıyorduk .Nerde o facebook da , instagram da 
gösterdiğimiz duyarlılık … Bizler de birer sanal krallarıydık .

Her şeye rağmen yaşamak ,yaşamaya devam etmek .Kırılır yaşarsın , korkar 
yaşarsın ,üzülür yaşarsın , sevinir yine yaşarsın . Her şeyi unuttuğunu zanneder 
de bir şeyi unutamazsın . İşte o bir şeyler , bazı şeyler artık alışkanlık yaparda 
yükünü hissedemezsin zamanla acılarının da hüzünlerinin de kardeşi 
olursun .Onları seversin daha doğrusu sevmeyi öğrenirsin .Küçüğüne de 
büyüğüne de yer açarsın.Katlanabildiğin kadar onları hayat sana yükler 
bazen de katlanamadığın kadar … Nefesin kesilmeye başlar da ölümle , 
yaşamın uç uca gelir . Bir yanda umutlar , hayaller , sevinçler , mutluluklar 
diğer yanda aklı hayaline uyduramayacağın , eşi benzeri olmayan bir yer 
; sonsuz yaşamın .Bıkkınlıklarını , yaşanmışlıklarını o noktada bitirmek 
istersin çünkü kurtulacağını zannedersin de aslında her şey bittiği noktada 
başlıyordu hiçbirimiz farkında değildik .

Bu Aralar Bazı Şeyler Askıda Herkesin canı yanar , öyle ya da böyle herhangi 
bir konu birimizi yakar .Kimi içindekileri kendisiyle yaşarken kimi de anlata 
anlata yaşar .Sen sesini duyarayabildiğin kadar birileri sesini duyar ancak 
kimsenin seni anlamasını bekleme çünkü herkes seni anlamak istediği 
kadar anlayacak , kimsenin ilgisini bekleme onların ilgisini çektiğin kadar 
yüzüne bakacak , kimsenin iyiliğini bekleme menfâatlerini gördüğün kadar 
iyilik göreceksin , dostluk hele hiç ama hiç bekleme çünkü bu aralar o da 
askıda .Böylece düşünmeye ihtiyacımız olduğu bu dönemler de ne de çok 
şeyi askıya almışız , hayat mücadelesine ne de çok kaptırmışız kendimizi 
.Aman şunu yapayım da rahatlayayım aman şunu da başarayım da olsun 
aman şu mevki aman bu diye diye gözümüz hırs ve kıskaçlıktan başka bir 
şey göremez oldu .Altta kalanın canı çıksın mantığıyla da yanımızdakileri 
de kaybeder olduk .İnsan daha ne kaybedeceğini bilmeden yıkmaya da 
yıkılmaya da devam eder dahası da ne zaman dur diyeceğini bilemez .Bir 
an önce farkına varmazsak geri dönüşü olmayacak şeylere girmemiz daha 
çok meçhul olacaktır .
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-Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Tabakoğlu:
-”Bu iki öğrencimiz ödüller 
kazanarak Amerika’daki Silikon 
Vadisi’ne gittiler. Şimdi ellerindeki 
projeler dünya çapındaki fikirler ve 
büyük işler yapacaklar. Kendileriyle 
gurur duyuyoruz. Bu diğer 
öğrencilerimize de örnek olacak bir 
başarı”
-Trakya Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Şahin: 
-”(Bir fikri olan bize başvursun) 
diyoruz. Gerisini biz A’dan Z’ye 
hallediyoruz. Üniversiteyle birlikte 
gelenlere ne gerekiyorsa fikri ne 
aşamadaysa geliştirme, eğitim yada 
eğitimde kalacak yer sorunu varsa 
hepsini çözüyoruz”
EDİRNE (AA) - Ürettikleri projelerle 
Silikon Vadisi’nde eğitim alan 
Trakya Üniversitesinin (TÜ) iki mucit 

öğrencisi, yeni ufuklarla, yeni icatlar 
için kolları sıvadı.

TÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
öğrencisi Hatice Nur Doğru, parlak 
iş fikirleri bulunan öğrencilerin 
projelerini değerlendirmek 
üzere geçen yıl Trakya Kalkınma 
Ajansının “Yeni işim girişim” adlı 
projesi kapsamında çok sayıda 
aday arasından ürettiği “Akıllı giysi” 
projesiyle, Bilgisayar Mühendisliği 
doktora öğrencisi Ertaç Paprat da 
“Yapay Zeka” projesiyle Silikon 
Vadisi’ne gitmeye hak kazandı. 

Amerika’da projelerini tanıtan 
Doğru ve Paprat, tecrübelerini 
üniversitelerinde arkadaşlarıyla 
paylaşıyor. 

Paprat, deneyimlerini aktardığı 

bir program sonrası yaptığı 
açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı 
ve üniversitesinin verdiği destekle, 
kuluçkadaki bir fikirle bir yıl içinde 
Amerika’da ofis açabilecek ve ihracat 
yapabilecek düzeye geldiğini anlattı.

Paprat, arama motorları 
sonuçlarında üst sıralarda olmayı 
sağlayabilecek, ulaşılabilecek hedef 
kitlesini tam tutturacak “yapay 
zeka” projesiyle hayatının çok iyi 
yönlere doğru gitmeye başladığını, 
aklında üretecek daha bir çok proje 
olduğunu söyledi.
-Artık bavullar karışmayacak
Hatice Doğru da ürettiği “akıllı giysi” 
projesinin yoğun talep almaya 
başladığını aktardı.

Silikon Vadisi’nden yeni projelerle döndüler
- Parlak iş fikirleri olan öğrencilerin desteklenmesi için gerçekleştirilen projeyle Silikon Vadisi’nde eğitim alan Trakya 
Üniversitesinin iki öğrencisi, deneyimlerini okul arkadaşlarıyla paylaşırken bir yandan da yeni projeler üretiyor 

BİLİM / TEKNOLOJİ



41KASIM 2016 - SAYI 17

SPOR

GÖRÜNTÜLÜ VİDEO TEKNOLOJİSİ
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Dünyanın her spor dalında yaşanan 
hakem hatalarından sıkıldık doğrusu. 
Son zamanlarda hat safhaya çıktı bu 
vahamet. Yalnız bu futbolda daha çok can 
sıkıyor. En büyük nedeni ise; Dünyanın en 
pahalı endüstrisi olup, teknolojiden en az 
faydalanılan branş olması.

Hakem dışındakiler için hava hoş. Saniyelik 
hatta saliselik pozisyonları doğru süzmeye 
çalışıyorlar ama hata yapmaları için birçok 
unsur üretildi, uygulandı ve hata yürürlükte. 
Nitekim bazen ipin ucunu kaçırıyorlar 
verdikleri kararlarda ne yazık ki...

Saha patronunun düdüğü doğru olsa bile, 
bir takımın aleyhine verilen karar sonrası, 
tribünler, futbolcular ve yedek kulübesi yani 
kısaca binlerce kişi protesto ediyor. Ah şu 
kötü alışkanlıklar... Hakemlerin taraftarı yok 
tabi. Kimse çıkıp; ‘bu tepki gösterdiğiniz 
pozisyonda, bizim hakemimiz doğru karar 
verdi ama siz haksızca davrandınız!’ diye 
kendilerini savunan bir topluluk var mı? Ya 
da verdiği doğru karar sonrası, taraftarların 
alkış tuttuğuna şahit olan var mı? Maalesef. 
Karşılaşma bitene kadar, el kol hareketi 
yapan oyuncular, üzerine yürüyenler, 
başkanların koridora inip tehditkar 
davranışları, maç sonu kaybeden tarafın, 
kötü oynasa dahi hakem komitesine suç 
atmaları vs vs. Saymakla bitmez. Düşman 
gözüyle bakılmamalı hakemlere. Böyle bir 
ortamda kimse işini doğru yapamaz. Ama 
çözüm üretilebilir.

En son Milli maçımızda İngiltere’den 
yediğimiz ilk golü hatırlayalım. Teknik 
direktörümüz Fatih Terim net ofsayt olan 
pozisyonu, bir akıllı telefon vasıtası ile 
vermedikleri(!) kararı gösterdi dördüncü 
hakeme. Gündeme düşen bu hareket 
aslında bir milattır! Eğer bahsettiğim 

‘görüntülü video teknolojisi’ hayatta olsaydı, 
golün oluşumundan sonra tekrar izlenip, 
geçersiz sayılabilirdi nizami olmayan gol. 
Gel gelelim üzerinde her fırsatta durduğum 
bu uygulama henüz doğmadı, doğar mı 
bilmem...

Tüm Dünyanın takip ettiği Real Madrid-
Atletico Madrid karşılaşmasının da da skora 
etki eden büyük hatayı görmüşsünüzdür. 
Net ofsayt kararı gol olarak geçer kazandı. 
Finalde bir Türk takımımız bu golü 
kalesinde görseydi, neler olurdu tahmin bile 
edemiyorum. Hakem hatalarından bu kadar 
rahatsızken... Teknoloji kullanılmazsa, daha 
çok takımın canı yanar!

Altıncı hakemler kale arkasında yeteri kadar 
zarar verdiler orta hakeme ve takımlara. 
Halbuki dördüncü hakem ile beraber masa 
başında olsalardı, özellikle bu sezon hiç bu 
kadar hakem konuşulmazdı süper ligde!

Bu olaya öncü olabiliriz. Fakat bir kişi 
bunu gerçekleştiremez. Türkiye olarak 
tüm Dünyaya örnek olmamız için 
yapmamız gereken tek şey; karar almak, 
bu fikri desteklemek! Şuan Ülkemizdeki 
gündemden yola çıkarak, (örneklerimi 
mazur görün) bunu hayata geçirebilmek 
için; Dursun Özbek ve yönetimini istemeyen 
Galatasaray taraftarı kadar, teknik direktör 
Pereira’nın başarısızlığına tepki gösteren 
Fenerbahçeli futbol severler kadar, Hakem 
hatalarından canı yanan ve ‘meşru anlamda’ 
tepkilerini ortaya koyan Trabzonspor 
camiası kadar, artı Beşiktaş’ın taraflı tarafsız 
şampiyonluğunu kutlayan, tebrik edenler 
kadar ‘kararlı’ insanlar topluluğu, buna 
yetecektir diye tahmin ediyorum...
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GÖNÜL AYNASI
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Gülsemin KONCA
simgedergi@.gmail.com

İki ressam yarışmaya girerler. Bir ressam 
diğerine ”Ben daha iyi, daha hünerliyim” 
iddiasında bulunur. Diğer ressamın hiç 
sesi çıkmaz bu iddia karşısında.
Birinci ressam onlarca çeşit renkte boya 
isterken, diğeri sadece cila ister. Birbirine 
yakın karşılıklı duvarlarda çalışmaya 
başlarlar. Birinci ressam rengarenk 
desenlerde harika bir resim yapar. Diğeri 
ise ışıl ışıl, parlak bir duvar haline getirir 
cila ile.
Birinci resim güzeldir ama karşı duvara 
yansımıştır ve daha güzel, daha canlı, 
daha renkli, daha parlak yani daha 
etkileyicidir. Ve ikinci ressam kazanır.
…
Birbirimize ayna olmak , duvar değil…
” İyi dostu olanın, aynaya ihtiyacı yoktur. 
” der Mevlana. Duygularımızı anlayan, 
bizi bize yansıtan bir ayna…
Her gönül birer aynadır; bazen kişinin 
kendisine bazen de karşısındakine. 
Anlatılması zor ama yaşaması kolay bir 
durumdur ayna olmak. Ayna her zaman 
hakikate bağlıdır. Bakmasını bilen insan; 
her baktığı nesnede, olay ve durumlar 
da aslında kendi ruhunu görür. Neye 
nasıl bakıp, ne gördüğüdür mesele.
Nasıl gördüğümüz, gönül aynamızın 
temizliği ile alakalıdır. Sevilmeyen, 
yasaklanan her söz ve davranış gönül 
aynasına konan bir lekedir. Lekelerin 
küçüklüğünü önemsemeyen kişinin 
aynası zamanla kirlenir; onu etkilemez, 
fark edemez ve en kötüsü de alışır. 
Biriktirdiğimiz toz ve kirler de görüntüye 
etkisi büyük olur. Hayata bu aynadan 
baktığımız için her şeyi lekeli ve kirli 
görürüz.
Her gönül kendi kabiliyeti oranında 
yansıtır. İnsan, kendisinde mevcut olup 

doğrudan doğruya göremediği kusur ve 
hatalarını karşısında ki kişinin vasıtasıyla 
görür.
Yeryüzünde o kadar çok renkler, 
güzellikler vardır ki. Herkes kendi gönül 
aynasına ve kabiliyetine uygun olanını 
yansıtır.
Olaylarda ki, insanlarda ki, etrafımızda 
ki kısaca baktığımız her şeyde ki “ilk” 
dikkatimizi çeken çirkinliklerse; bu bizim 
gönül aynamızın kirli bir yansımasıdır. 
Eğer ki güzellikler göremiyorsak; 
buna gönül aynamızı temizlemekle 
başlamalıyız.
Zaman zaman iç dünyamıza dönmeli; 
bakış açımızı değerlendirmeli ve 
kendi karakterimizin muhasebesini 
yapmalıyız. Her çirkinlikte dışardakileri 
suçlamak veya eksik-hataları etrafımızda 
aramak yerine, kendi gönül aynamız ne 
kadar temiz, ne kadar gerçeği yansıtıyor 
bir durup düşünmemiz gerekir. 
Düşüncelerimiz berraklığını yitirmişse, 
bunu sadece yaşadıklarımıza bağlamak 
yerine, gönül aynamıza bakmalıyız. Belki 
de temizlik zamanı gelmiş ve geçiyordur 
çoktan.
Hayatı olduğu gibi kabul etmek için, 
daha az kusur arayıp eleştirmek için, 
güzel bakıp güzellikleri görebilmek 
için, haydi cila zamanı. Güzellikleri 
yansıtabilme temennisi ile…
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Yahya Kemal Beyatlı, panelde anıldı

İSTANBUL (AA) - Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün “Şiir Okulda Projesi” kapsamında düzenlenen panelde anıldı.

Beyatlı’nın vefatının 58. yılı dolayısıyla, Kabataş Erkek Lisesi’nde gerçekleşen panelin 
moderatörlüğünü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Orhan Gazi Gökçe üstlendi.

“Bir Düşünür Olarak Yahya Kemal” başlıklı konuşma yapan Doç. Dr. Fatih Şeker, usta şairin, şairlerin 
düşünür, düşünürlerin de şair olduğu bir geleneğin son halkalarından olduğunu söyleyerek, 
şairliğinin ve düşünürlüğünün birbirinden ayrı olmadığını dile getirdi.

Şeker, Beyatlı’nın “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” adlı şiirine atıfta bulunarak, “Fatih Sultan Mehmet 
nasıl ki ata binmiş Farabi olarak görülürse, Yahya Kemal de şiir haline gelmiş bir Mimar Sinan’dır. 
‘Süleymaniye’de bayram sabahı’ isimli klasiğinin de göstereceği üzere Mimar Sinan’ın taşla tuğlayla 
yaptığını, (Yahya Kemal) şiirle yapar. ‘Süleymaniye’de bayram sabahı’ başlığı ile yazdığı şiiri en az 
Süleymaniye Camisi’nin kendisi kadar kıymetlidir. Yahya Kemal’de dini unsurlarla yerli ve milli unsurlar 
iç içe girer. Mesela Fatih devrinin dünya görüşünün Üsküp’teki İshak Bey Camisi’nin mimarisine 
geçmiş olarak görülmesi de bu cümledendir.” diye konuştu.

Usta şairin, tipik bir Osmanlı Türk’ü olduğunu kaydeden Şeker, “Bir Osmanlı rüyasından 
bahsedilecekse Yahya Kemal bu rüyanın mahiyetini doldurabilecek birkaç isimden birisidir.” dedi.

- “Yahya Kemal, sesin renginin şairidir” 

Panelde, “Yahya Kemal ve Medeniyet Tahayyülü” konulu sunum yapan Prof. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu 
da babasının aldığı kitaplarla, Beyatlı’nın eserleriyle tanıştığını aktardı.

KÜLTÜR/SANAT
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ROKET ve FÜZELERE KARŞI TÜRKİYE
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M. Tuğtigin ŞEN
sentugtigin@gmail.com

Türkiye’nin etrafındaki komşu ülkelerin 
sahip olduğu roket ve füzeler ile diğer 
çevre ülkelerden kaynaklanan tehdide 
bağlı olarak taktik ve balistik füzelere karşı 
savunma ve bunlara karşı caydırıcı güç, son 
yıllarda ülkemiz için önemli ve öncelikli bir 
ihtiyaç haline gelmiştir.
       Türkiye için bu konunun önemini 
ortaya koymak için öncelikle roket ve füze 
ile ilgili tanımları  açıklamak ve roket ve 
füze sistemlerine sahip dünyadaki diğer 
ülkelerin  bilinmesi uygun olacaktır.

       Roket: Katı veya sıvı yakıtlarla itişi 
sağlanarak özel rampalardan ya da 
fırlatma araçlarından fırlatılan belirli 
bir menzil içinde yol alan, serbest uçuş 
ve düşüş prensiplerine göre hedefine 
ulaşan ve üzerinde harp başlığı taşıyan bir 
mühimmattır.

       Füze: Rotası ve vuruş noktası çeşitli 
sistemlerle önceden belirlenen veya uçuş 
esnasında yönlendirilebilen roketlerdir. 
Füzelere güdümlü roketlerde denilebilir.

       Balistik Füzeler: Uçuş yolunun büyük 
kısmında balistik bir yörünge izleyen, uçuş 
yolu önceden belirlenmiş ve harp başlığı 
taşıyan füzedir. Balistik füzeler 5500km ve 
ötesi menzile sahip kıtalar arası balistik 
füzeler,3000-5500km menzile sahip 
orta-uzun menzilli balistik füzeler,1000-
3000km menzile sahip orta menzilli balistik 
füzeler,1000km’ye kadar menzile sahip 
kısa menzilli balistik füzeler ve menzil 
dikkate alınmaksızın denizaltılardan atılan 
balistik füzeler olarak sınıflandırılır. Bu silah 
sistemlerine açık istihbarat kaynaklarından 
elde edilen bilgilere göre Rusya, Çin, ABD, 
Suudi Arabistan, Kuzey Kore,Hindistan,Pak
istan,İran,Mısır,İngiltere ve Fransa’nın sahip 
olduğu bilinmektedir
Balistik Füze

       Seyir Füzeleri: Uçuş yolunun büyük 
kısmında aerodinamik kaldırma gücünü 
kullanarak seyreden,önceden belirlenmiş 
rota ve irtifalarda uçan bir füzedir,menzilleri 
30-3000 km arasında değişir. Seyir 
Füzeleri; Kara hedeflerine taarruz seyir 

füzesi(LACM),Deniz hedeflerine taarruz 
seyir füzesi(ASCM) olarak sınıflandırılır. 
Açık istihbarat kaynaklarından elde edilen 
bilgilere göre bu silah sistemlerine  Rusya, 
ABD,Fransa,İngiltere,Almanya,İsveç,Güney 
Afrika,Çin’in sahip olduğu bilinmektedir. 

Seyir Füzesi

      Havadan yere taktik roketler ve füzeler: 
Aerodinamik kaldırma sağlayan kanatçıklar 
yerine, istikamet sağlayıcı küçük 
kanatçıklara sahiptir.Lazer güdümlülerin 
menzili 10km’nin altındadır.Bazı anti-
radyasyon,elektro-optik veya video 
görüntülü sistemlerin menzilleri 100km’nin 
üzerindedir.

     Büyük çaplı roketler: Teknik olarak füze 
sayılmayan (güdüm sistemi bulunmayan) 
ancak ebat olarak kısa menzilli balistik 
füzelere yakın büyüklükte ve aynı uçuş 
yolu,harp başlığı ve hedef özellikleri 
taşıyan roketlerdir. Büyük çaplı roketlere 
açık istihbarat kaynaklarından elde edilen 
bilgilere göre çevremizdeki ülkelerden 
Rusya ve İran’ın sahip olduğu bilinmektedir.

      Çok namlulu roketler: Büyük çaplı 
roketler gibi güdümsüz serbest uçuş 
yoluna sahip,aynı hedefe gruplar halinde 
fırlatılmak üzere tasarlanmış roketlerdir. 
Açık istihbarat kaynaklarından elde edilen 
bilgilere göre çok namlulu roketlere ABD, 
Rusya, Sırbistan-Karadağ, Bosna, Romanya, 
Çek Cumhuriyeti, İran ve Brezilya’nın sahip 
olduğu bilinmektedir.

     Türkiye’ye yakın komşu ülkelerin sahip 
oldukları çok namlulu roketler ve füze 
durumu açık istihbarat kaynaklarından 
incelendiğinde içinde bulunduğumuz 
durumun daha iyi analiz edilebileceği 
değerlendirilmektedir. 

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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Dünya genelinde sivillerin hayatına mal olan ve göç akınlarını tetikleyen çatışmaların durması, 
yaşanan insani dramların dindirilmesi ve yıllar süren ihtilafların çözümü için son bir yılda 
yürütülen ateşkes çabaları netice vermedi. Suriye’de 600 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği iç 
savaşta onlarca ateşkes girişimi başarısız oldu. Dağlık Karabağ, Ukrayna, Keşmir, Kuzey Kore ve 
Güney Kore de ihtilaflara, çatışmalara ve bir türlü kalıcı olamayan ateşkeslere sahne oldu

Dünyada ateşkesler ateşi söndüremedi



47KASIM 2016 - SAYI 17

Turizmde Çocuklarımızın Geleceği… 

Hep iyi ve güzel şeyler hayal eder, 
onlar gerçekleşsin diye de dua ederiz. 
İnsanoğlunun doğasıdır umut etmek. 
Çocuklarımızı büyütüp iyi birer insan 
olarak yetiştireceğiz. Koruyacağız, 
kollayacağız. Ahlakını, erdemini, 
sorumluluklarını kazandıracağız. Güzel 
bir eğitim ile gelirlerini oluşturacak 
meslekler edinmelerini sağlayacağız.
Bir paragraflık cümleler için 
ömürlerimiz tükenir. Her satır arası beş 
on yılımızı alır. Onların hayatını yaşar, 
senelerce türlü fedakarlıklar yapar ve 
onların gelecekleri  için bütün yıllar 
adanıp, çalışmakla geçer. 
Uzatmayalım!.. “Ah tamam çok 
şükür sağlıklı ve de iyi okudu” der,  
övündüğümüz gün gelir. Üniversiteler 
biter, çalışma vaktidir artık. Bir işi 
olmalı. “Önemli değil mevkisi, zamanla 
olur” dedikleri. Sen “olur” dersin de 
“olmaz” bazen. Yüzlercesi, binlercesi için 
olmaz. Oluru yok mu ? Düşünürsün. 
Var elbette . Başka işler, başka ülkelere  
gitmek  gibi. 
Maalesef özellikle turizm  sektöründe  
ekmek kazanılmıyor yıllardan beri. 
Kendilerine turizm sektörünü kariyer 
hedefi seçmiş iki çocuk annesi olarak 
bu alanda halen eğitim alan veya 
almayı planlayan tüm aileler için 
sıkıntılı bir süreç. Tabii ki istenilen  bu 
değildir. 
Çok hassas ve kırılgandır turizm. En 
ufak  bir süreç hemen fırsat avcılarının 
eline geçiyor. Kullanıyorlar bu durumu 
acımasızca. Sanki kendileri yaşamamış 
ya da yaşamayacakmış gibi. Bir bakın 
da görün, diğer ülkelerde  nelerin 
olduğuna. Evlatlarımıza neyi miras 

bıraktığımıza önemsemiyoruz 
günümüzde.
Bütün bunlar yaşanır iken, bir de kriz 
eklensin yanına istiyorlar. Şöyle iyiden 
iyiye bizi sarsacak, değerlerimize 
zarar verecek oranda. Örneğin turist 
gelmesin ülkemize. Diğer uluslarla 
ilişkilerimiz iyi olmasın. Ağırlaşan yaşam 
koşullarında boğulmamızı istiyorlar. 
Şimdi işte, tam da bu zamanda acımız 
yüreğimizde, kimseyi sevindirmeden 
ayakta olma zamanı. El ele güçlerimizi 
birleştirme zamanı. İç ve dış mihraklara 
dur deme zamanı. O pırıl pırıl 
çocuklarımızın geleceğine sahip olma 
zamanı. Hiçbir oyuna gelmeden, 
uyumadan, gözümüzü dört açarak 
, yeni bir “Kurtuluş  Savaşı”  yazma 
zamanı …
Dört mevsimi yaşadığımız bu cennet 
ülkemde, inadına turizm ve turist 
diyeceğimiz zamanlarımız…
Vee…Taşı toprağı altın olan, her  türlü 
zenginliği  barındıran bu cennet 
ülkemde, inadına yaşam diyeceğiz ki, 
çocuklarımızın geleceği  olsun…

İç
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Bircan Tağıl
bircan.tagil@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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İŞSİZLİĞE ÇARE BULMAK ZORUNDAYIZ

Her beş gençten birinin işsiz 
olduğunun altını çizen TESOB Başkanı 
Metin Kara “hem devlet hem özel 
sektör aş-iş-ekmek bekleyenlere umut 
olmalı” dedi

AŞ-İŞ-EKMEK KAVGASI!
 
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 
rakamlarına göre işsiz sayısı 420 bin 
kişi artarak 3 milyon 523 bin oldu.Kayıt 
dışı çalışanları da hesaplarsak bu rakam 
daha fazla boyutlarda.İşsizlik gerçeğine 
dikkat çeken Trabzon Esnaf Sanatkar 
Odaları Birliği(TESOB) Başkanı Metin 
Kara “Her beş gencimizden biri ne yazık 
ki işsiz. Hem devlet hem özel sektör 
aş-iş-ekmek bekleyenlere umut olmalı” 
dedi.

ÇARESİZLİK BÜYÜK ACI
 
Üniversite mezunlarının bile iş 
bulmakta zorlandığı ülkemizde 2 
milyon 320 bin kişinin iş aradığını 
bunların 700 bine yakının ise ümidini 
kaybettiğinin altını çizen TESOB 
Başkanı Kara “Mutfakta tencere 
kaynamıyor,baba çocuğuna harçlık 
veremiyor,anne evladına üst-baş 
alamıyorsa insanlık adına büyük 
bir dramdır.Allah kimseyi çaresiz 
bırakmasın” şeklinde görüş belirtdi.
TERÖR BELASI BELİMİZİ KIRDI! 
İşsizliğin ülkenin acı bir gerçeği 
olduğunu fakat her şeye rağmen 
ekonomide istikrarın sağlanması 

noktasında hükümetin kararlı bir 
duruş sergilediğinin de altını çizen 
Başkan Kara “Terör belası bizim her 
alanda belimizi büküyor.Ama ne olursa 
olsun onların da artık sonu geldi.
Kaçacak delikleri yok.Türkiye’ye bu 
acıları yaşatanları bedelini misli ile 
ödüyor,ödeyecektir” şeklinde konuştu

ESNAFTA ÇARESİZ! 

İşsizliğin azalması ve aradaki açığın 
kapanması noktasında esnafında 
çaresiz kaldığını belirten başkan 
Kara şunları dile getirdi:”İstihdama 
katkı sağlamak için yanında eleman 
çalıştırmak isteyen esnafta zor 
durumda. Bakkal amca yanına çırak 
almak yerine kasaya eşini oturtmak 
zorunda kalıyor.Piyasalardaki belirsizlik 
ve nakit sıkıntısı özellikle küçük esnafı 
dara sokuyor”
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Ahmet KÜLEKÇİ
Yazar/Trabzon İl Temsilcisi

simgedergi@gmail.com
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İzmir konumuyla astronomide öne çıkıyor
- İzmir, coğrafi ve meteorolojik uygunluğu nedeniyle dünyadaki astronomi çalışmaları açısından 
en iyi gökyüzü gözlem noktalarından biri olarak öne çıkıyor 
- EÜ Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Dal:
- “İzmir’de meteorolojik olarak gözlem yapmaya uygun gece sayısı çok fazla. Kolay şekilde 
yıldızları gözlemleme, aynı yıldızı uzun süre takip etme imkanı buluyoruz”

- “Bizim burada 
sürdüreceğimiz çalışmalar 
ve bulacağımız bulgular, 
dünyada bazı tabu haline 
gelmiş fizik yasalarının belki 
de kırılmasına, yok olmasına 
neden olacak”
İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN 
- Coğrafi konumu ve 
meteorolojik koşullarıyla 
gökyüzü gözlemi açısından 
dünyanın en uygun 
noktalarından biri olarak öne 
çıkan İzmir’in, burada yapılan 
astronomi çalışmalarıyla 
dünyada bugüne kadar 
ortaya konulan fizik 
kurallarının tartışmasız şekilde 
doğrulanması ya da yeniden 
yazılmasını sağlayacak öneme 
sahip olduğu bildirildi. 

Türkiye’nin en eski 
gözlemevlerinden biri 
olan Ege Üniversitesi 
(EÜ) Gözlemevi, burada 
yıldızlardaki patlamalara ilişkin 
yapılan araştırmalarla dikkat 
çekiyor.
EÜ Gözlemevi Müdürü ve Fen 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Hasan Ali Dal, 
astronomi çalışmalarının ve 
51 yıllık EÜ Gözlemevi’nin bu 
çalışmalar açısından taşıdığı 
önemi AA muhabirine anlattı. 
Yüksek bütçe gerektirmesi 
nedeniyle kimi zaman 
“lüks” olarak görülen uzay 
çalışmalarının, hem Dünya 
gezegeninin geleceği hem de 
enerji üretimi gibi gündelik 
yaşamı doğrudan ilgilendiren 

konular açısından kıymetli 
bilgiler sağlaması açısından 
çok önemli olduğunu belirten 
Dal, şunları söyledi: 
“Uzay çalışmaları, henüz kesin 
nedeni ortaya konulamayan 
küresel ısınma konusunda 
veriler sağlamaktadır. Bu 
noktada Mars’a ilişkin 
çalışmalar var. Mars’ta 
bugünkü çöl görüntüsüne 
rağmen yaklaşık 1,5 milyar 
yıl önce okyanuslar olduğu 
ortaya konuldu. Bugün 
uzaydan Dünya’ya bakınca 
ne görüyorsanız, 1,5 milyar 
yıl önce de Mars’ın da 
böyle görüldüğü belirlendi. 
Peki Mars’a ne oldu da bu 
hale geldi? Bunun nedeni 
araştırılıyor. 

İzmir konumuyla astronomide öne çıkıyor

TECHNO HABER
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Sağlık ve barış için zamanı dondurdular
“Zamanı dondurarak” yeni yıldan iyileşmeyi ve mutlu 
olmayı dileyen çocukların görüntüleri, cep telefonu 
ve kameralar ile kaydedildi. 
Ege Üniversitesi (EÜ) Pediatrik Kemik İlik Ünitesi 
Sorumlusu ve Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Savaş Kansoy, tedavi gören 
çocukların özveriyle etkinliğe katıldıklarını belirterek, 
“2017 yılına yeni umutlarla girmek istiyoruz. Sağlıklı 
çocuklar ve güzel gelecek için yeni yıla merhaba 
diyoruz.” diye konuştu. 
Gülsen Atıcı ise oğlu 5 yaşındaki Anıl Atıcı’nın 7 aydır 
lösemi hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü, 2017 
yılında hiçbir şeyin kendisini sağlık kadar mutlu 
edemeyeceğini dile getirdi.
Sevim Çelik (13) adlı hasta da 2017 yılında 
eğlenmeyi, gezmeyi hayal ettiğini ve en çok evini 
özlediğini belirtti. 
Gönüllü animasyon ekibinde yer alan Rus öğrenci 
Anna Kolomoyechuk ise “Hasta çocukların 
iyileşmesini istiyoruz. Son günlerde barışa çok 
daha fazla ihtiyacımız var. Çocuklar iyileşsin, iki ülke 
arasında da barış olsun, provokasyonlar yaşanmasın 
istiyoruz.” dedi.
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NE ÇOK HAİNİMİZ VAR

Osmanlı Dönemi de dahil olmak üzere 
yüzyıllardır yüzlerce ülke olmak üzere 
milyonlarca düşmanımız var.O zamanlar 
Osmanlı Devleti dünyanın en büyük ve 
en güçlü devletiydi. Üstelik,dünyanın 
yeraltı zenginliklerinin  en büyük 
kısmına sahipti.Osmanli Devleti’ni za
yiflatma,yalnizlastirma,parçalama ve 
yok etme politikalarını yüzyıllarca 
sürdürdüler.Sayisiz savaşlarla bunu 
başaramayinca,içimize egittikleri 
hainleri sokarak veya icimizdekileri 
hainlestirerek amaçlarını gerçekleştirdiler 
ve Osmanlı Devleti’ni yıkmayı başardılar.
Bu da bize “hain icerden olunca kapı 
kilit tutmaz”sözünü hatırlatıyor. Bu 
politikalarında başarılı olduklarını 
görünce bütün yatırımlarını hainlik 
tohumları ekmek için kullandılar. Türk 
Devletinin kurulmasından sonra bile 
günümüze kadar bu politikalar devam 
etti.Hem iceriden hem de dışardan 
hainlerin ablukası altındayiz maalesef.
Daha önceki yazılarımda da bu gibi 
çeşitli konulara dikkati çekmeye 
çalıştım.Bu yaşanan olaylar gösteriyor 
zaten doğruluğunu.Burada bunları 
okuyucularımızla  paylaşmak 
istememin sebebi Türkiye üzerinde 
oynanan oyunların ne derece büyük 
olduğunu göstermek içindir. Sebebi 
ise,dünyadaki üretilebilir petrol ve 
dogalgaz rezervlerinin %72’lik kısmının 
coğrafyamizda yer almasıdır.Lozan 
Antlasmasi’nin bitimine az bir süre kala 
ülkemizde kaos ortamı yaratılmaya 
çalışılmasınin,patlamaların ve saldırıların 
artması da bu yüzdendir.Şer güçlerinin 
desteği altındaki satılmış hainler de bu 
amaca hizmet etmektedirler.
Gezi Olayları ile hainliklere adım 
atıldı başarılı olamayınca,17-25 Aralık 
olayları ile ilgili senaryolarla çıktılar 
ortaya,bu da tutmadı. 15 Temmuz’daki 

darbe girişimleri en korkunç olanıydi 
fakat bunda da başarısız oldular. 
Sonrasında,siyasi krizler,ekonomik 
krizler yaratılmaya çalışıldı ki ekonomiyle 
ilgili olanı henüz atlatamadik.Dolar 
rekor yükselişe geçti,bunun önüne 
geçmek için herkes dolarları bozdurup 
Türk Lirası yatırımı yapmaya çalışınca 
düşmeye başladı.Dolarin inise gecmesi 
hainlerin endiselerini arttirdi.Bu esnada 
Yeni Anayasa için Meclise önerge 
verildi.Yeni Anayasa demek Baskanlik 
Sisteminin gelmesi demektir.Bunun 
hemen ardından İstanbul’da Besiktas-
Bursaspor arasında oynanan maçtan 
hemen sonra bombaların patlaması 
hiç de tesadüf değildir.Bu bize bazı 
siyasilerin “kan dökülmeden başkanlık 
gelmeyecektir”sözlerini hatırlattı. 
Hatta,İngiliz BBC muhabirinin iki gün 
önceden olay yerini net olarak gören 
otel odasını kiralamasi,patlamayla 
birlikte olayı dünyaya servis etmesi 
ve Alman DW muhabirinin “patlama 
başarıyla gerceklesti”diye tweet 
atması olayın planlı yapıldığı ve bütün 
hainlerin haberinin olduğunu gösteriyor. 
Bunun yanisira,bu kadar canımız 
yanmisken,bunca şehit ve yaralimiz 
varken,yüzlerce ocak sönmüşken sevinç 
tweetleri atan neredeyse oynayacak 
hale gelmiş olan içimizdeki hainlerin 
yaptıkları insanlığa ve vatanseverlere 
sığar mı hiç??
Bir vatanımız var,ona da vatandaş ve 
vatansever olarak sahip çıkmak bizim 
gorevimiz

İç
im
izd

en

Nilüfer Duran
nilufer.duran@simgedergi.com
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EPIKUROS

Canım, ciğerim, sevgili arkadaşım, iş 
kadını Me nekşe çok uzaklarda ve şu an 
telefonda, bana Epiküros’u so ruyor.

-“Merhaba Diyarbakır, bana biraz 
takılır mısın? Epiküros denen şu adam 
kimin nesi, biliyor musun?” diyor. “Al 
sana oğlum Mahmut… En azından 
İsa’dan önce 100, İsa’dan sonra 200 yıl 
arasında voltaya hazırla kendini, ayaklı 
kütüphane…”, dedim kendi kendime. 
Adamı, bana hem ciddi bir saflıkla 
sorduğuna hem de düşüncesindeki, 
merakındaki tutarlılığı, tanıdıklarına ve 
arkadaş sohbetlerine verdiği değeri 
bildiğim kadar, bir de  kişiye özel 
“hınzır”lığını da iyi bilir ve tanırım. 
Epiküros gibi düşündüğü belli, ama 
nasılını, nedenini henüz anlamış 
değildim.

Tam hayır, bu da kim, bilmiyorum 
diyecektim ki, “kuştan ödünç aldığım” 
beynimin hatırla ma penceresi esrik bir 
rüzgârla açıldı, ‘ara’ noktasını tıkladım. 
Belleğim miadını dolduran eski bir bil-
gisayar belleği gibi ağır ağır ilerledi.

“Demek belleğim henüz paslanmamış”.
dedim Ama insan belleğinin de zaman 
zaman temizli ğe, taze havaya, gıdaya 
(okumaya) ve yeniliğe ihtiyacı var, 
anlayacağınız. Yeri gelmişken de benden 
size söylemesi; “belleğinizi tazelemeyi es 
geçmemenizi”  öneririm..

Belleğimin hatırlama dağlarında 
Epiküros’u ararken bir terleme ve 
oksijensizlik. sarmalındayım. Hah… 
Eksik doğrula rımla bir şeyler düşüyor. 
Hafifçe sıkışıklığım rahatlamaya doğru 
yol alırken, yine de; “sorulacak başka 
bir şey mi yoktu be ka dın?” diyorum 
kendi kendime. Biraz da belleğime 

akan bilgiden şüpheleniyorum, bunu 
sesimden anlıyor. Gülümseyerek 
konuşuyor, ben de gülümsüyorum ama 
vakit kazanmak için. Sorusunun altında 
bir şey var ama ne? Deli damarlıdır, 
yiğittir. Dostlarına güvenir, kollektif 
akıllıdır, kararlıdır. Belki şu an yaptıkları 
bir sohbette, iddiasını perçinlemek 
için herkese rölans çekip; “ durun bir 
dakika, ben soracağım” deyip telefona 
sarılmış, arıyor. Eh, cemaati de ne bilsin, 
15 milyonluk şehirde oturan birinin taa… 
Diyarbekirden bilgi tazeleyebileceğini. 
Kim bilir belki de şu an okuduğu 
mitolojik bir yazıda filozofumuzun 
söylemlerinden, beni, kızdırmayı 
hatırladı. Felsefe geyiği yapacak, 
sohbetin sonunda da “İstanbul 1-0 galip 
Diyarbakır” diyecek. Ama hemen sonra 
sevdasına, özlemine dayanamadığı 
sevdalı şehr içn;” yok yok bu şehir 
İstanbul olsa da Diyarbakır’ın yenilgisine 
dayanamam. Maçı iptal ettim işte… “ der 
ve telefonu kapatabilir de…

Bu süreçte memleketini, insanlarını, beni, 
siyasi mirasyedilerin bu halkın kanı, canı, 
zindanı, açlığı ve yoksulluğu pahasına 
bölgede demokratik seçimlerle elde 
ettiği mirası,  babalarının malı gibi, nasıl 
hovardaca çarçur ettiklerini ve zevahiri 
iktidarın acemi adayları ve taktik hataları 
yüzünden nasıl da zar zor almalarına 
rağmen bu kez Hendek-Çukur 
dayatmasıyla halkı ölüme, açlığa ve 
yoksulluğa mahkum ettiklerini sormuyor 
da lise öğrenci sine verilen ev ödevi gibi 
bir soruyla, hafta sonunu bana da siz 
okurlara da, anlattığım gibi böyle haram 
ediyor.
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Mahmut ŞİMŞEK

simgedergi@gmail.com

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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Gümrük Birliği güncellenecek ticarette yeni sayfa açılacak
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Trump’ın ekonomi takımı tartışılıyor
ANALİZ - Trump’ın ekonomi takımı tartışılıyor
- ABD başkanlığına seçilen Donald Trump’ın ekonomi 
yönetimini kamu tecrübesi olmayan iş adamlarına emanet 
etmesi, “ülke ekonomisinin şirket gibi yönetileceği” eleştirilerini 
beraberinde getirdi 
- Trump’ın ekonomi takımını Goldman Sachs geçmişli 2 iş 
adamı, 2 multimilyarder yatırımcı ile Çin’e karşı duruşuyla 
tanınan bir ekonomi profesörü oluşturuyor
- Demokratların muhalefetine rağmen ABD Hazine Bakanı 
olması beklenen Goldman Sachs’ın eski ortağı Steven 
Mnuchin’in, ilk icraatlarından biri yönetimin vergi reformunu 
kongreden geçirmek için hazırlamak olurken, Trump’ın ABD 
Ticaret Bakanlığı için aday gösterdiği 25 yıllık arkadaşı 79 
yaşındaki Wilbur Ross’un, mevcut ticaret politikalarına 180 
derece ters girişimlerde bulunması öngörülüyor 
- Ulusal Ticaret Konseyi Direktörü Peter Navarro, Çin’in 
bozuk bir kapitalist sistemle ABD’ye ekonomik savaş açtığını 
savunurken, Çin’de üretim yapan Amerikan şirketlerinin kısa 

vadeli kazançlar için “Çin ile el ele vererek ABD’yi çökertmeye” 
çalıştığını öne sürüyor
- Yaklaşık 16,7 milyar dolarlık mal varlığıyla Trump 
yönetimindeki en zengin isim unvanını taşıyan Wall Street 
yatırımcısı Carl Icahn, Trump’a regülasyonların kaldırılması 
konusunda özel danışmanlık yapacak
WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - ABD’nin yeni başkanı 
Cumhuriyetçi Donald Trump’ın ekonomi yönetimine kamu 
tecrübesi bulunmayan “iş adamı dostlarını” seçmesi ülkede 
tartışmalara neden oldu. 
Geçen ay yapılan seçimlerden sürpriz zaferle ayrılarak ABD’nin 
45’inci başkanı olan Trump, görevine resmi olarak 20 Ocak 
2017’de başlayacak. Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla 
yaklaşık 4 bin kişi, görevini yeni yönetimdeki haleflerine 
bırakacak. Söz konusu kişiler arasında kabine üyeleri ve üst 
düzey danışmanlar öne çıkıyor. 
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Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Başbakan Binali Yıldırım ile İzmir’in Tire ilçesindeki 
“SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre 
Tesisleri”nin açılış törenine katıldı. Törende saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, 
Kur’an-ı Kerim okundu.
Buradan konuşan Bakan Çelik, açılışı yapılan 
tesisin SÜTAŞ ailesine, İzmir’e ve Türkiye’ye hayırlı 
olmasını dileyerek, dünya ve bölgemizde önemli 
gelişmelerin yaşandığını bir süreçten geçildiğini 
küresel hesaplaşmaların terör örgütleri üzerinden 
görüldüğüne dikkati çekti.
Yaşanan vahşetleri ifade etme noktasında 
kelimelerin yetersiz kaldığını vurgulayan Çelik, 
“Bilgi çağının, terör çağına dönüştüğü, insanın 
çok ama insanlığın kıt olduğu, dünyanın çivisinin 
çıktığı bir ortamda Türkiye olarak çıkarlar üzerine 
değil, değerler üzerine eğer geleceğin yeni 
dünya düzeni inşa edilmezse huzurun lafta 
kalacağını, gerçekleşmeyeceğini bir kez daha 

ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanımızın liderliğinde bir taraftan küresel 
oyunları bozmaya çalışırken diğer taraftan da 
açılış ve yatırımları gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Çelik, Türk tarımının Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve Başbakan Yıldırım’ın liderliğinde önemli bir 
noktaya geldiğini ama bunun yeterli olmadığını 
aktararak, bu konudaki hedeflerine ulaşma 
noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. 
Tarım sektörünün sorunlarını fotoğraflamak 
adına tarımın içerisinde olan her kesim ile 
görüştüklerini problemleri tespit ettiklerini 
anlatan Çelik, “Tarım sektörünün fotoğrafını iyi 
çektiğimiz inancındayım, gece gündüz demeden 
yoğun bir çalışma gerçekleştirdik, bu fotoğraftan 
ortaya çıkan tablo ise Sayın Başbakanımızın 
İzmir’de Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara’dan 
açıkladıkları gibi milli tarım projesi diye 
isimlendirdiğimiz projenin hayata geçmesi oldu.” 
şeklinde konuştu. 

GÜNCEL

“SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri” açılışı - 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik - İZMİR
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Türkiye’nin ilk yüzer LNG depolama ve yeniden 
gazlaştırma terminali - İZMİR
ZMİR - Türkiye’nin ilk yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) ve 
Egegaz’ın LNG terminali ilave kapasite yatırımları, Aliağa ilçesinde Etki Liman İşletmelerine ait yüzer terminal iskele 
sahasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi

SİYASET
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İrevan – Eski Azerbaycan Şehri

Arkeolojik ve antropolojik kazılar 
sonucunda elde edilen maddi kültür 
örnekleri gösteriyor ki, Kafkasya’nın 
en eski halkı ptoroazerbaycanlılar 
olmuştur. Karabağ, Kazax, Nahçıvan, 
Zengezur, Kobustan, Urmiye gibi 
birçok Azerbaycan bölgelerinde eski 
insanların yaşam izleri bulunmuştur. 
Tarihi Azerbaycan topraklarına ait 
olan Derbent, Tiflis, İrevan ve Güney 
Azerbaycan bölgeleri çeşitli dönemlerde 
“Dede Korkut” eposunda söylendiği 
gibi “kara donlu kafirler” tarafından 
işgal edilmiş, Azerbaycan coğrafyası 
paramparça edilmiştir. Azerbaycan 
topraklarının bölünmesinde en çok suçlu 
Rusya İmparatorluğu olmuştur. Öncelikle 
Çarlık Rusya’sı daha sonra ise Sovyet 
Rusya’sı Batı Azerbaycan topraklarında 
Ermeni Devletinin kurulması yönünde 
bir takım tedbirler almıştır.
Kuzey Azerbaycan Sovyet Rusya’sının 
On birinci Kızıl Ordusu tarafından işgal 
olduktan sonra 1920 yılının 28 Nisan’ında 
Bakü’de Sovyet Azerbaycanının 
kurulduğu ilan edildi. Bu zamandan 
itibaren Araz çayından kuzeyde bulunan 
Azerbaycan topraklarında siyasi iktidar 
Rus-Ermeni asıllı memurların eline geçti. 
Batı Azerbaycan topraklarında ise Sovyet 
Rusya’sının aktif desteği ile Ermenistan 
Sovyet cumhuriyeti oluşturuldu. 
Azerbaycan’ın Zengezur, Karabağ 
ve Nahçivan gibi tarihi topraklarının 
Ermenistan Sovyet cumhuriyetine 
verilmesi yönünde önlemler alındı. 
Sonuçta, 1920 yılının 30 Kasım’ında 
Zengezur topraklarının yarısından fazlası 
Ermenistan Sovyet cumhuriyetine 
verilmiş, 1923 yılı 7 Temmuz Dağlık 
Karabağ Özerk Bölgesi (DQMV), 1924 
yılının 10 Şubat’ında ise Nahçıvan Özerk 
Sovyet Cumhuriyeti kurulmuştur. Eski 
Azerbaycan kenti olan İrevan Sovyet 
Ermənistanının başkenti ilan edilmiştir.
İrevan şehrinin salınması hakkında ilk 

bilgiler M.Ö. IX yüzyılın 80’li yıllarında 
Urartu çivi yazılı kaynaklarında verilmiştir. 
Urartu çarı I. Argişti’nin (e.ə.786-764) 
M.Ö. 783-782 yıllarında batıya saldırıları 
sonucu Hati (Hitit), Melitealhe (Malatya) 
ve Supa (Şubar) ülkelerinden 29.284 
kişi esir alınmıştır [Çilingiroğlu A. Urartu 
Tarihi. Bornova, 1994, s. 69-70]. Bu 
esirlerden 6.600 kişiyi Batı Azerbaycan 
topraklarında İrbuni (İrevan) şehir-
kalesinin inşasında yer almıştır. İrbuni 
şehir-kalesinin salınması hakkında Hor-
Hor kitabesinde denir:
“… Tanrı Haldi kendi mızrağı ile sefere 
çıktı. Etiuni ülkesini ele geçirdi ve Qehu 
şehrini ele geçirdi. (Onları) Argişti’nin 
önünde yere çırpdı. Tanrı Haldi güçlüdür 
ve Tanrı Haldi’nin mızrağı büyüktür. Tanrı 
Haldinin büyüklüğü ile minu oğlu Argişti 
sefere çıktı, Tanrı Haldi önde gitti. Minu 
oğlu Argişti diyor ki: Gölün kıyısında olan 
Qehu şehrinin ülkesini ele geçirdim ve 
Aliştu ülkesine kadar ilerledim. Erkekleri 
ve kadınları esir aldım … Tanrı Haldinin 
buyurduğu gibi Minu oğlu Argişti diyor: 
Biainili ülkesini güçlendirmek ve düşman 
ülkeyi tutmak için İrbuni (İrpuni) şehrini 
saldırdım. Yer bozkır idi, orada hiçbir şey 
dikilmemişti. Orada büyük işler gördüm. 
Oraya Hati ülkesinin ve Supa bölgesinin 
6 (?). 600 savaşçısını yerleştirdim … “[ 
Salvini M. Corpus dei testi urartei (CTU). 
Vols. 1, Documenta Asiana 8, Rome, 
2008].
Bu kitabe hay adlı topluluğun ve ya 
Ermeni etnosunun söz konusu değildir. 
Burada adı geçen toponimlərə ve teofor 
adlarına bakıldığında anlaşılmaktadır ki, 
İrevan şehir-kalesinin modern Ermeni 
halkı ile hiç bir alakası yok:
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Ramin Alizade
simgedergi@gmail.com

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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SAĞLIK

Diş Hekimine Ne Zaman Başvurulmalı?

Dişlerin ve çevre dokularının, sadece tedavileri amacıyla 
diş hekimlerine başvurmak yerine;  hekimlerin bireyler 
için belirlemiş olduğu, uygun periyotlarda, kontrol 
muayenelerine devam edilmesi, bireylere yaşam 
boyu sürdürülebilir sağlıklı ağız ve diş sağlığı düzeyi 
kazandırmakta önemli rol oynamaktadır.
Bireyin fark edemediği ya da ihmal ettiği, basit gibi 
görünen ancak genel sağlığımızı ve yaşamımızı 
etkileyebilecek birtakım hastalıkların belirtileri 
-ağız kanserleri gibi- diş hekimleri tarafından tespit 
edilebilmektedir.

İlk Diş Hekimi Muayenesi Kaç Yaşında Olmalıdır?

Ebeveynler, yenidoğanların ağız bakımı hususunda 
ilgili diş hekimlerinden bilgi edinerek; süt dişleri henüz 
sürmemiş yenidoğanlar için gereken ağız hijyenini 
güvenle sağlayabilirler.
Çocukların ağız ve diş sağlığı düzeyi ve onlara sağlıklı 
dişler sağlayabilmek ebeveynlerin sorumluluğundadır. 
Diş fırçalama alışkanlığı, doğru diş fırçalama ve bakım 
teknikleri, düzenli diş hekimi kontrolleri; süt dişlerinin 
sürmesiyle çocuklara kazandırılmalıdır. Yaşam boyu 
doğru şekilde sürdürülmesi önemli olan ağız ve diş 
sağlığı bakımı alışkanlıklarının temelleri de bu yaşlarda 
atılmalıdır.

Diş Hekiminin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
Ağız ve diş sağlığımız, genel sağlığımızı, sosyal çevremizle olan iletişimimizi ve özgüvenimizi etkileyen; 
sağlığımızın önemli bir parçasıdır. 
Ağız ve diş sağlığımızın, doğduğumuz andan itibaren, yaşamımız boyunca beslenmemizde, konuşmamızda, 
dış görünüşümüzde, kendimize olan güvenimizi sağlamamızda ve metabolizmamızın sağlıklı bir şekilde 
devamlılığını sürdürebilmesi hususunda önemli payı bulunmaktadır.
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SAĞLIK

IRMAK SAYHAN 
KİMDİR?

Diş hekimi Irmak Sayhan, 1 Ocak 
1990 Erzurum doğumludur. 
Anne ve babası profesör olan 
Irmak Sayhan, Kırşehir Anadolu 
Öğretmen Lisesi mezuniyetini 
takiben 2008 yılı Yeditepe 
Üniversitesi Diş hekimliği 
Fakültesi’ni kazanmış, aynı 
üniversitede lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra; İstanbul 
ilinde diş dekimi olarak görev 
yapmış, birçok seminer, konferans 
ve stajlara katılarak mesleki görgü 
ve tecrübesini artırmıştır.

1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 
Ankara’da hizmet veren özel diş 
hekimi muayenehanesinin sahibi 
ve sorumlu hekimi olan Dt. Irmak 
Sayhan mesleki sorumluluk 
olarak hastalarına; güvenilirliği 
kanıtlanmış ve teknolojiyi takip 
eden tedavi uygulamalarını 
prensip edinmiştir.

Öncelikli olarak, hastalarının 
sağlığını gözeterek en doğru ve 
uygun tedavileri uygulamak temel 
prensibiyle; bireylerin ağız ve diş 
sağlığını koruyucu ve tedavi edici 
hizmetler vermektedir.
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Ilgaz’ı dize getiren tünel açılıyor

INFO
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BULMACA
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