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BAŞKANDAN

GÖREN GÖZ, İŞİTEN KULAK

Bilemediler...                                                                                             
Düşünemediler ki daha 1 yıl gibi uzun bir süre varken 
Cumhurbaşkanı seçimi neden öne alıyor.
E ekonomi batıktı!.. Biliniyor bu, ama sebep tam bu 
değildi.                                         
Cumhurbaşkanı gibi yılların tecrübeli siyasetçisi bu 
işin yüzde 50 sini cebinde görmeden ve daha süre 
varken Cumhurbaşkanlığı gibi yüce bir makamı bırakıp 
gidecek, olacak iş miydi bu!
Oldu işte, ama bunun hesabını kitabını yapıp MHP 
desteğiyle garantisini gördükten sonra oldu.
Görme ve kazanmanın en büyük etkenlerinden biri 
teşkilatlanmanın planlı, programlı ve kimseyi üzmeden 
ele alınıp yürütülmesiydi.
Bunda en büyük etken özellikle kadın 
örgütlenmesiydi... 

Evlerde yapılan toplantılar... 
Dışarıda bildiri dağıtıp anlatımlar 
Ve sandık başında sonuna kadar ayrılmayıp 
sahip çıkmalar...  Teşkilatlanmayla nasıl seçim 
kazanılacağının göstergesiydi!.. 
Kimse bahane uydurmasın artık.
İktidarın bu zor şartlarında bile muhalefet başarı elde 
edemiyorsa oturup sorunun nerden kaynaklandığını 
çözümle üretmesi gerek.
Esasında bunu fazla düşünmeye gerek olmadığını 
vatandaş seçimde gösterdi ve ışık gözüktü.
Ama...
Gören göz görmüyorsa...
İşiten kulak duymuyorsa...
Bulunduğun yerde oturmaya devam!

 

Şerafettin ŞIVKIN

simgedergi@gmail.com
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Başkanı Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 
- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
- Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih Dönmez
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank
-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli 
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan
“Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden 
biri tamamlanmıştır”
Sözlerine “Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik 
dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. 
Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla 
değiştirebilen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş 
bulunuyoruz.” diye başlayan Erdoğan, demokrasinin 15 
Temmuz gecesi milletin kanı ve canıyla aslında rüştünü ispat 
ettiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran 
seçimlerinin ülkenin demokrasisinin sandıkta rüştünün en 
üst düzeyde ispatı olduğunu bildirdi.
Gerek katılım gerekse kesin sonuçlara bakıldığında ortaya 
çıkan tabloyla dünyada eşi ve benzeri olmayan bir seçim 
gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, “Bir kez daha hem seçim 
sonuçlarının hem de yeni yönetim sistemimizin ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni 

ediyorum.” diye konuştu.
“MHP’ye teşekkür etmek istiyorum”
Başkan Erdoğan, seçimlerde sandığa giderek iradesini 
yansıtan 50 milyonun üzerindeki vatandaşın her birine 
parti ve aday ayrımı gözetmeksizin şükranlarını sunarak, 
şahsını cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin 
vatandaşa ayrıca teşekkür etti.
“Artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak görevimizi 
yürüteceğiz.” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için yüreğinde ülke ve 
millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet 
duyacağız. 15 Temmuz’dan itibaren bizi destekleyen, yeni 
yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan sağlayan 
Milliyetçi Hareket Partisi’ne, buradan başta Sayın Genel 
Başkan Bahçeli olmak üzere, teşekkür etmek istiyorum. 
Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkemizin ve milletimizin 
menfaatleri çerçevesindeki iş birliğimizi inşallah Meclis’te de 
geleceğe yönelik sürdüreceğiz.” 
“Yeni dönemin ruhuna uygun yönetim mimarimizin çatısını 
oluşturduk”
Başkan Erdoğan, yeni yönetim sisteminin hazırlıklarına 
16 Nisan halk oylamasının hemen ardından başladıklarını 
vurgulayarak, “Uzun ve yoğun bir mesainin ürünü olan 
yeni yönetim sistemi mimarimizin çalışmalarını geçtiğimiz 
günlere kadar devam ettirdik. Cumhurbaşkanlığı 
Merkez Teşkilatı, bakanlıklarımız, politika kurullarımız, 
ofislerimiz başta olmak üzere, yeni dönemin ruhuna 
uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Bakan yardımcılarından başlayarak, aşağıya doğru üst 
yönetim yapılarının hazırlıklarını da tamamladıklarını 
bildiren Erdoğan, yeni yönetim mimarisini seçimden 
önceki günlerde televizyon programlarında milletle de 
paylaştıklarını anımsattı. 

Erdoğan yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini 
açıkladı

GÜNCEL
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Erdoğan, geçen hafta boyunca eski sistemden yeni sisteme 
geçişin alt yapısı mahiyetindeki kanun değişikliklerinin 
Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı.
Bugün de TBMM’de yemin ederek, “yeni sistemin yetkilerine 
sahip cumhurbaşkanı” olarak resmen göreve başladığını 
aktaran Erdoğan, şunları söyledi:
“Hemen ardından da 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’ni yayımladık. Bu kararnameyle anayasamızın 
verdiği yetkiye dayanarak, yeni yönetim yapısının çatısını 
resmen hayata geçirmiş olduk. Böylesine kapsamlı ve önemli 
bir değişimin kolay olmadığı gerçektir. Bununla birlikte yeni 
sistemi en üstten en alta kadar devletimizin tüm hücrelerine 
en kısa sürede nüfuz ettirmekte kararlıyız.
Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olan 
cumhurbaşkanlarının yürütme görevi konusundaki 
aksaklıklar, esiklikler hususunda milletimize karşı öne 
sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır. Elbette anayasa 
ve yasa gerektiren reformları Meclis’te uzlaşma yoluyla 
çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak anayasanın, 
cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla 
bağlantılı yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma 
hakkımız bulunmuyor. Bunun için milletimize verdiğimiz 
sözleri yerine getirmek için bakanlarımız ve ekibimizin diğer 
mensuplarıyla gece gündüz çalışacağız.” 
“Bakanlık sayımızı başkan yardımcımızla 17’ye indirdik”
Cumhurbaşkanı olarak yeni dönemdeki en önemli 
yetkilerinden birisinin de kabineyi hiçbir sınırlamaya tabi 
olmaksızın oluşturabilme imkanı bulunduğunu kaydeden 
Erdoğan, “Daha önce de açıkladığımız gibi bakanlık sayımızı 
başkan yardımcımızla 17’ye indirdik. Başkan yardımcımızın 
dışında 16 bakan.” dedi.
Başkan Erdoğan, bazı bakanlıkların isimleriyle aynen 
muhafaza ettiğini, işlevlerini ve bağlı kurumlarını 
değiştirirken bazı bakanlarını birleştirdiklerini, bazılarını da 
tümden lağvettiklerini aktardı.
Erdoğan, yeni yapılarıyla bakanlıkların daha etkili ve hızlı 
icraat yapabileceklerine inandığını, yeni sisteme göre 
kurulan ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki bakanların 
isimlerini açıkladı.
Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Daha sonra, yeni sisteme göre kurulan ilk Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi’ndeki bakanların isimlerini açıklayan Erdoğan, 
kendilerini aynı zamanda kürsüye davet etti.
İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kürsüye 
çağıran Erdoğan, ardından bakanları açıklamaya devam etti.
Parlamento’dan 4 ismi kabineye aldığını belirten Erdoğan’ın 
bakan isimlerini şöyle sıraladı:
“Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve 
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanı Cahit Turan.”
Başkan Erdoğan, “Bu isimlerden oluşan kabinemiz, ülkemize 
ve milletimize hayırlı olsun. Bakanlarımıza çalışmalarında 
başarılar diliyorum.” dedi.
“Aşama aşama en aşağıdaki memura kadar indireceğiz”
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ülkeye ve millete 
hayırlı olmasını dileğinde bulunan Erdoğan, bakanlara 
çalışmalarında Allah’tan başarılar temenni etti.
Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: 
“Bakan Yardımcılarımızın, politika kurullarımızın başkan 
vekillerinin ve üyelerinin, ofis yöneticileri ve diğer üst 
düzey idarecilerimizin atamalarını da en kısa zamanda 
tamamlayacağız. Yeni yönetim sistemimizi reformist 
bir anlayışla aşama aşama en aşağıdaki memura kadar 
indireceğiz. Özel sektörümüzden sivil toplum kuruluşlarımıza 
kadar ülkemizin tüm dinamiklerinin devlet yönetimindeki 
bu değişime uygun şekilde kendilerini yenileyeceklerine 
inanıyorum. Aynı şekilde yasama ve yargı organlarımızın 
da ülkemizin ve milletimizin değişen ihtiyaçlarına uygun 
şekilde kendilerini geliştireceklerini ümit ediyorum. 
Böylece ülkemiz, 2023 hedeflerine topyekun bir değişimle 
ulaşırken bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını 
gerçekleştirebilecekleri çok güçlü bir zemin hazırlamış 
olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İlginiz için sizlere 
ayrıca teşekkür ediyorum.”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarının ardından 
kabine üyeleriyle beraber, basın mensuplarına poz verdi. 

GÜNCEL
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Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile en yüksek devlet memuru olan 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Başbakanlık Müsteşarına denk kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanı ve 
başkan yardımcılarına, sırasıyla bakanlık müsteşarı ve 
bakanlık genel müdürü için kadrolarına bağlı olarak ilgili 
mevzuatta öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar 
kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde 
yapılacak.

Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar 
bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi 
olmayacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanı ve 
Başkan yardımcıları emeklilik hakları bakımından da sırasıyla 
bakanlık müsteşarı ve bakanlık genel müdürüne denk kabul 
edilecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanı, Devlet Arşivleri 
Başkanı, Milli Saraylar Başkanına ve başkan yardımcılarına, 
sırasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan ve başkan 
yardımcıları için ilgili mevzuatta kadrolarına bağlı olarak 
öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki 
ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.

Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar 
bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi 
olmayacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanı, Devlet Arşivleri 
Başkanı, Milli Saraylar Başkanına ve başkan yardımcıları, 
emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Türkiye İstatistik 
Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına denk kabul 
edilecek. 
Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanı ve 

başkan yardımcılarına, sırasıyla bakanlık müsteşarı ve 
bakanlık genel müdürü için kadrolarına bağlı olarak ilgili 
mevzuatta öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar 
kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde 
yapılacak.

Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar 
bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi 
olmayacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanı ve 
Başkan yardımcıları emeklilik hakları bakımından da sırasıyla 
bakanlık müsteşarı ve bakanlık genel müdürüne denk kabul 
edilecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanı, Devlet Arşivleri 
Başkanı, Milli Saraylar Başkanına ve başkan yardımcılarına, 
sırasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan ve başkan 
yardımcıları için ilgili mevzuatta kadrolarına bağlı olarak 
öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki 
ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.

Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar 
bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi 
olmayacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanı, Devlet Arşivleri 
Başkanı, Milli Saraylar Başkanına ve başkan yardımcıları, 
emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Türkiye İstatistik 
Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına denk kabul 
edilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı en yüksek 
devlet memuru oldu
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ABD’nin yeni Başkanı Cumhuriyetçi Trump ile seçim sürecinin başından beri Demokrat Clinton’ı açıktan destekleyen ana akım 
Amerikan medyası arasındaki ‘iktidar’ kavgası, ‘Washington’ı kim yönetecek?’ sorusunun sancılı bir cevabı olarak görülüyor.

KİLİS VALİSİ
 
Kilis Valisi bayram için memleketi Suriye’ye giden 52 bin Suriyelinin erken gelmesi için çağrıda bulundu. Bu insani bir görev 
olarak görülebilir ama Cumhurbaşkanı ekonominin düzelip işsizliğin önlenmesi için gerekli uğraşı verdiği sırada böyle bir 
çağrıda bulunmak ne derece doğru tartışma konusu. Çünkü orada savaş belirtisi yok ve gönüllü gittiler, bizde ülke olarak 
şu anda Suriye’den patates ithalatı yapıyoruz.  Bunu Sayın Kilis Valisinin dikkate alacağını ve ülkede üretimden kaynaklanan 
enflasyon ve işsizliği düzeltmek için hükümetin çaba sarf ettiğini düşüneceğini var sayıyoruz.

İSLAHİYE

Bilmeyenler için söyleyeyim, İslahiye Gaziantep 
ilimizin en önemli ilçelerinden bir tanesi 
ve gelir kaynağı Üzüm. Çeşitleri çok; Hatun 
parmağı, Antep Karası, kardinal, Perlent ve Paf 
olmak üzere dünyanın en lezzetli ve faydalı 
üzümü olarak yoğun bir emekle yetiştiriliyor. 
Antep Karası üzümün kansere iyi geldiği, 
çekirdeklerinin de ilaç olarak kullanıldığı 
eczanelerde görülmektedir. GDO nun yasak 
olduğu İsrail, Glikoz Şekerinden kurtulmak için 
üzüm suyunu sıktırıp alıyor. Üreticinin buradaki 
sorunu üzüme teşvik kaldırıldıktan sonra 
tüccarın önceki gibi gelmediği ve fiyatların 
ucuz gittiği için kar edemeyip sıkıntı yaşadığı.  
Ayrıca köylerinin (şimdi mahalle oldu) İslahiye 
ilçesine sadece 10 km uzakta olduğu ve 
Belediye tarafından buraya bir Şıra Fabrikası 
yapılması halinde üzümlerinin değerini bulup 
kaliteli şıra ve meyve suyuyla hem ihracatın 
artacağı, hem de işsizliğin bir yerde önleneceği 
dile getirildi.  
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GÜNCEL

KOORDİNATÖRDEN UTANÇ MESAJI

Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi 
Koordinatörü Vural Bulut denen 
adam “Onun bunun çocukları, 
amma hopladılar zıpladılar. Ne çok 
inanmışlardı. Millet koydu gene (emoji 
gülücük var), Onun bunun çocuklar”  
deyip tweet paylaşıyor. Şu hale 
bakın ve bu adam bilim yetiştiren bir 
üniversitede koordinatör. Taraflı tarafsız 
tüm seçmenlere yapılan bu hakaret 
Çanakkaleli vatandaşları derinden üzdü. 
Denebilir insan hata yapar, yapamaz mı? 
Doğrudur ama bazı hatalar var ki affı 
mümkün değildir, hele bu bir üniversite 
koordinatör ise.

ÇORUM

Çorum’da icra rekoru kırıldı. Bu şehrimizin nüfusu 528 bin ve geçen yıl 321 bin olan icra dosyası bu yılın ilk 5 ayında 398 bine 
fırladı. Buna rağmen AKP’ye  % 82 oy çıktı ve rekor kırdı. Vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren bu olumsuzluğa biran 
önce çare bulunması gerekeceği dile getiriliyor. Çare bulunması demelerindeki gaye AKP’nin iktidara gelmesi ve borçların 
Elektrik, su, kredi kartı ile banka kredisi gibi temel ihtiyaç maddelerinden kaynaklanıyor olması. Şu an çözüm beklenen en 
önemli sorun bunlar.
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İÇİMİZDEN

İNSANIN KADERİ!..

Domino gibi akıl...
Satranç gibi zekâ...
Dama gibi rakiplerin oyununa 
oyun kuranın (Anadolu’da buna 
kurak kurma derler) belli olduğu 
bir maçtı bu...

Yeri daha garantide olan 
Cumhurbaşkanının seçime gitme 
garantisi düşünülemedi ve oyun 
çözülemedi.
 
E, AKP kaybetmedi mi? Kaybetti 
ama ortağı MHP kazandı…

Çok mu önemli derseniz, şu an 
değil elbette, Meclis etkinliği bir 
yerde bitti, bakanlar Kurulunu artık 
denetleyemeyecek! 

Ne yani bakanlar başıboş kalıp 
dediğim dedik, çaldığım düdük mü 
diyecekler? Değil elbette… Onları 
denetleyecek olan sadece Sayın 
Erdoğan ve ona hesap verilecek. 
Bu yeterlimi derseniz, milletin 
yüzde 52 si yeterli dedi ya!..

İşte ana muhalefetin hali; birlik 
ve beraberlik içinde olup halkın 
can damarı olan mahalli seçimler 
için yaratıcı akil-fikir üreteceğine 
birbirine düştüler. Nedir bu koltuk 
sevdası anlayan varsa söylesin, 
sanki millet işaretini vermedi gibi!

Neyse, mahalli seçim geliyor 
demişken halkın (yurt dışı dâhil) 
büyük isteği olan bir öneriyi tüm 
partiler ve Sayın Cumhurbaşkanına 
ileteyim; İstanbul için Ovacık 
Belediye Başkanı Sayın Fatih 
Mehmet Maçoğlu’nun aday 

gösterilmesi ve şehrin kurtarılması 
isteniyor!..

Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı 
İstanbul’a ihanet edildi, hepimiz 
ettik demişti ya, bu yüzden 
kurtulsun artık bu güzelim şehir ve 
buna karşı çıkılmasın! 

Aslında Sayın Erdoğan’ın önünde 
yapılacak işler zor değil, balkon 
konuşmasında 81 milyonun 
Cumhurbaşkanı olacağını ifade 
ettiği için; Ülkeyi hurafelerden 
kurtarıp Cumhuriyet devrimlerine 
sahip çıkmak ve toplumsal barışı 
sağlamak... Diğerleri arkasından 
tıkır tıkır gelir.

Nasılsa hakem düdüğü çaldı, 
teknik direktörün talimatıyla aklını 
ayağıyla kullanan golü attı...

Böyle durumda insanın kendisi için 
yarattığından başka kaderi olmadı, 
olamaz da!..  

  

  

İç
im
izd

en

Bekir Özer / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com
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YAŞAM

JLL Türkiye’nin “2016 Yıl Sonu 
Raporu”na göre, sıkıntılı geçen 
2016 yılını en az hasarla kapatan 
perakende kolları yeme-içme sektörü 
ve kozmetik oldu.

JLL Türkiye’nin “2016 Yıl Sonu 
Raporu”na göre, sıkıntılı geçen 
2016 yılını en az hasarla kapatan 
perakende kolları yeme-içme sektörü 
ve kozmetik oldu.

Ticari gayrimenkul üzerine 
profesyonel ve finansal hizmetler 
veren JLL Türkiye’nin, Türk 
ekonomisinin ve Türkiye ticari 
gayrimenkul pazarının 2016 
görünümü ile 2017 beklentilerini 
ayrıntılı olarak özetlediği “2016 Yıl 
Sonu Raporu” yayınlandı.

Perakendede ziyaretçi sayısı 
değişmedi
JLL’nin çalışmasında, reel sektörün 
taşıyıcısı olarak konumlandırılan 
perakende sektörü ile ilgili önemli 
tespitler yer alıyor. Rapora göre 
2016’da organize perakendedeki 
ziyaretçi sayısı bir yıl öncesine 
göre aynı seviyede kaldı. Sektör 
bağlamında bakıldığında ise yeme-
içme ile kozmetik sektörlerindeki 
markalar krizden en az etkilenen 
perakendeciler olarak öne çıktı. 
Oyuncak gibi ürünlerin de 
sunulduğu çocuk marketleri ve spor 
giyim markaları da yıl boyunca iyi 
performans gösterdi.

Küresel perakende görünümünde 
yeme-içme sektörüne ayrılan alanlar 
her yıl artış gösterirken, Türkiye 
organize perakende pazarında 
son dönemde açılan alışveriş 
merkezlerindeki gastronomi 
alanlarının yüzde 30 seviyesine 
ulaştığı görüldü.
Caddelerde en az etkilenen Nişantaşı
JLL’nin 2016 raporunda, cadde 
perakendeciliği bölümüne de yer 
verildi. Çalışmaya göre, siyasi ve 
makro ekonomik gelişmelerden 
olumsuz açıdan en az etkilenen 
bölge Nişantaşı olarak belirlendi. 

Teşvikiye’nin en üst segmente, 
Rumeli Caddesinin ise orta gelir 
grubuna hitap ettiği dengeli marka 
karmasını muhafaza eden Nişantaşı, 
City’s Alışveriş Merkezinin katkıları ile 
önemli bir ayak trafiği çekiyor.
Diğer yandan en az etkilenen alışveriş 
caddeleri Nişantaşı’nda gözükse de, 
buradaki caddeler de gündemden 
etkilendi. Nişantaşı’nda alışveriş 
caddeleri 2015 yılında yüksek 
müşteri talebine arz bağlamında 
cevap veremiyorken, 2016’da düşen 
talep karşısında boş mağazalara ev 
sahipliği yaptı.

İstanbul cazibesini koruyor
Raporun otel pazarı bölümünde, 
2016’yı terör saldırıları ile geçiren 
İstanbul’un şaşırtıcı bir şekilde 
cazibesini koruduğuna işaret 
edildi. İstanbul, MasterCard Küresel 
Destinasyon Şehirler Endeksi 
2016’ya göre dünyanın başlıca 
destinasyonlarından biri olarak 
konumunu koruyor. İstanbul hala 
dünyada en çok ziyaret edilen 8. 
destinasyon ve 2009-2016 yılları 
arasında Hamburg ve Berlin’in 
ardından Avrupa’da en hızlı büyüyen 
üçüncü kent olmaya devam ediyor.

‘Yeme-içmeden vazgeçmedik, kozmetikten 
kısmadık’
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Bitmeyen Senfoni...

Cumhuriyet tarihimizin en önemli 
seçimlerini geride bıraktık. Her 
türlü entrikanın her türlü spekülatif 
yönlendirmelerin yapıldığı bilhassa 
MHP üzerinde oynanan oyunlar ve 
oluşturulan proje partileri bana 28 
Şubat öncesini anımsatmıştır.
Aynı oyunlar Refahyol hükümetine 
karşı oynanöış ve o süreçte Tansu 
Çiller başkanlığındaki Doğruyol 
Partisi’nin zayıf halkaları kopartılmış 
bir proje partisi ile dengeler sarsılmış 
Türkiye kaos’a sürüklenmiştir. Aynı 
senoryaların sergilediği gezi olayları 
ile başlayan süreç yine bir kaosun ve 
bir yıkımın altyapısının oluşturulması 
kurgulanarak Türkiye üzerinde 
kumpaslar kuruluyor ve 15 Temmuz 
sürecine kadar oluşan süreçte başarı 
elde edilememesi sonucu Türkiye bir iç 
savaşa sürüklenmeye çalışılmıştır. İç ve 
dış güçlerin beyhude gayreti sonucu 
ülke tehlikelerden kendini korumuştur. 
Burada iç dinamiklerimizin üstün 
gayret ve başarısını hiç kimse gözardı 
edemez, etmemelidir.
Türkiye Başkanlık seçimine yasal olarak 
geçmiştir. Artık dünyanın muhatabı 
bellidir.
Muhattap Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
Çok net bir sonuçla ilk turda bu iş 
hallolmuştur.
Muhalefet partilerinin alternatif 
olmadığı, olamadığı bir yapı ile 
karşı karşıya iktidarı tukaka etmekle 
iktidar olunamayacağı bilincine 
erişebilmelerini umuyorum. Türkiye’nin 
sorunlarını tespit edemeyenler 
sorunlara çözüm üretemezler. Sayın 
Muharrem İnce ilk çıkışı ile bir halk 
adamı profili çizmesine rağmen 
sanki partisinden bağımsız bir aday 
gibi yoluna devam etmesi ona puan 
kaybettirdiği kesindir.CHP Genel 
Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir 
mitingde Sayın İnce’nin yanında 
gözükmemesi dikkat çekmiş ve 
kamuoyu bunu tartışır duruma 
gelmiştir. Dolayısıyla halktan görülen 
kabul %30’larda takılıp kalmıştır. Yine 
CHP taktik hatası yapmıştır. Tabi ki 

bununla birlikte halka tam bir güven 
verememiştir.Oysa Sayın İnce CHP’nin 
alışılagelmiş merkeziyetçi yapıdan daha 
ademi merkeziyetçi bir yapıya adeta 
göz kırpıyordu.
Örneğin hiç beklenmeyen bir çıkışla 
profosyonel ordudan bahsediyor, 
müteşebbis girişimcinin önünün 
açılması konusunda söylemler 
geliştiriyor ve ilk kez halk tipi politikalar 
üretiliyordu. Sayın İnce bazı dil 
sürçmesi dışında çok büyük hatalar 
yapmadığı kesindir.
Bu seçimler sonucunda Türkiye 
bölgesel bir güç konumundan 
küresel bir güç olma yolunda önemli 
bir adım atmıştır küresel güçlerin 
yelkenleri suya düşmüştür. Artık Türkiye 
üzerinde oynanacak oyunların sonuç 
vermeyeceğini anlayacak konuma 
gelmiş olması gerekmektedir.
Bu seçim bir gerçeği daha ortaya 
koymuştur. Proje partileri de artık 
beyhude umut olmayacaktır. 
MHP üzerinde oynanan oyunları 
da Türk seçmeni bozmuş ve bu 
oyuna gelmemiştir. Artık hiç kimse 
çobanın oyu ile kendi oyunu farklı 
göremeyecektir. Son günlerde sosyal 
medyada çığırtkanlık yapan ve “patates, 
soğan güle güle Erdoğan” diye slogan 
atanlara seçmen “patates, soğan 
hoşgeldin Erdoğan” demiştir.

İç
im
izd

en

İsmail Aydın
ismail.aydin@simgedergi.com
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MEDYA VE YAŞAM

“Dijital devrim” olarak adlandırılan interneti kullanan kişi sayısının 2020 yılında dünya nüfusunun yüzde 60’ına ulaşması 
bekleniyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) internet 
erişim oranlarına ilişkin istatistiklerine göre, 1995’te 
dünya nüfusunun yüzde 1’i internet hizmetinden 
yararlanıyorken, 2000 yılına gelindiğinde bu rakam dünya 
nüfusunun yüzde 7’sine ulaştı.

1989’de icat edilen internete erişebilen kişi sayısı, 2015’te 
3,2 milyara ulaşarak dünya nüfusun yüzde 43’ünü 
oluşturdu. Bir yıl sonra da dünyada yaklaşık 3,5 milyar kişi 
internet erişimine sahip oldu.

2016’da Amerika kıtasında nüfusun yüzde 65’i, Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkelerinde yüzde 66’sı, Afrika’da 
yüzde 25’i, Avrupa’da yüzde 79’u, Asya ve Pasifik’te yüzde 
42’si, Arap ülkelerinde de yüzde 41’i internete erişebildi.

Tahminlere göre, internete erişim imkanı bulabilecek kişi 
sayısı 2020 yılına kadar 4,1 milyara çıkacak. Bu sayı dünya 
nüfusunun yüzde 60’ını oluşturacak.

2020’de kişi başına 25,1 GB internet
İnternet erişimin 2020 yılına kadar artmasıyla kişi başına 
internet kullanımı da artacak. Aylık internet kullanımının 
2015’te kişi başına 9,9 gigabayttan 2020 yılında 25,1 
gigabayta çıkması bekleniyor.

Ayrıca ITU, 2020 yılına kadar internet ağına bağlı 
cihazların sayısının da 25 milyara ulaşacağını öngörüyor. 
Böylelikle 2015’te kişi başına düşen internet ağına bağlı 
cihaz sayısı 2020 yılında 2,2’den 3,4’e yükselecek.

Akıllı telefon trafiği ve videolar artacak
Akıllı telefon trafiğinin ise bilgisayar trafiğini 2020 yılına 
kadar geçmesi bekleniyor.

Bilişim teknolojileri şirketi Cisco’ya göre ise yine 2020’ye 
kadar videoların internette en çok yer kaplayan içerik 
olacağı tahmin ediliyor. 2020’de dünya üzerindeki tüm 
internet trafiğinin yüzde 79’unun videolardan oluşacacağı 
öngörülüyor.

İnternet 2020’de dünya nüfusunun yüzde 60’ına ulaşacak
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YURTTAN HABERLER

Türkiye’nin önemli turizm mekanlarından Sümela 
Manastırı, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle 
ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı 
turistlerden ilgi görüyor.
Trabzon’da Karadağ’ın eteğindeki sarp ve kayalık alana 
kurulu olan, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir 
arada sunan Sümela Manastırı, eşsiz manzarası ve Aya 
Varvara Manastırı gibi alternatifleriyle de adeta turistleri 
cezbediyor.
Yöreye gelen turistler, seyir terasları sayesinde hem Sümela 
Manastırı’nı kuş bakışı seyredebiliyor hem de Aya Varvara 
Manastırı’nı gezerken Sümela’nın da üç boyutlu tanıtımını 
izliyor.
Yörenin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürüne özgü 
kazaziye ve telkari ürünlerinin sergilendiği Sümela 
çevresinde turistler, balık ve köfte ağırlıklı mutfağın yanı 
sıra mısır ekmeği, yoğurt ve tereyağı gibi yöresel lezzetleri 
tatma fırsatı buluyor.
Konaklamanın yanında trekking, dağ bisikleti, yamaç 
paraşütü, foto safari gibi farklı alternatifler de sunan 
Sümela, doğa, tarih ve kültürü bir arada yaşamak isteyen 
yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir tatil imkanı 
sağlıyor.
“Sümela Manastırı en önemli turizm destinasyonumuz”
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Doğu Karadeniz’in 
turizm açısından önemli potansiyele sahip olduğunu 
söyledi.

Maçka’nın da bölge ve ülke turizminde parlayan bir yıldız 
haline geldiğine işaret eden Koçhan, ilçenin 4 bin yıllık 
geçmişinin izlerini ve kültürünü, doğal güzellikleriyle 
turizmin hizmetine sunduğunu belirtti.
Koçhan, dağ ve yayla turizminin yanı sıra ilçenin en 
önemli turizm destinasyonlarını manastır ve kiliselerin 
oluşturduğunu aktararak, şöyle devam etti:
“Bu kapsamda da Sümela Manastırı en önemli turizm 
destinasyonumuz. Restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları 
nedeniyle bir süredir kapalı olmasına rağmen ziyaretçi 
potansiyeli çok iyi. Sümela’ya gelen turistlerimiz ilçemizden 
gerçekten memnun ayrılıyor. Misafirlerimiz Sümela’nın 
doğal güzelliklerini keşfederek, yöresel lezzetlerinden 
tadıyor ve yöre kültürünü birebir yaşama fırsatı buluyor. Biz 
de belediye olarak turistlerimizin memnuniyetine yönelik 
gayret gösteriyoruz.”
“Yörenin doğal güzellikleri ziyaretçilerini büyülüyor”
Turizme dönük farklı alternatifler oluşturduklarını ifade 
eden Koçhan, “Bu kapsamda Sümela Manastırı’nın patika 
yolunda yer alan Aya Varvara Manastırı da turizmde ön 
plana çıktı. Sümela’ya gelen turistlerimiz, Aya Varvara’ya 
ve muhteşem manzarasına yoğun ilgi gösteriyor.” diye 
konuştu.
Koçhan, turizm s

Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan ve Karadağ’ın eteklerinde yer alan Sümela Manastırı, restorasyon nedeniyle 
ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. ( Meltem Yılmaz - Anadolu Ajansı )
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Adalet mi eşitlik mi?

Adalet kelimesine sözlükten 
baktığımızda “düzen ve denge” 
anlamındadır. Adil olmak da dengeli 
olmak demektir. Adalet ile eşitlik 
birbirine çok benzemekle birlikte 
birbiriyle çok alakasız iki kavramdır.
Oysa eşitlik ile adalet arasındaki farkı 
anladığımızda herkese ve her şeye eşitlik 
istemenin ne kadar yanlış olacağı ortaya 
çıkacaktır.
Eşitlik nedir?
Birden fazla olan şey veya şeylerin 
birbirine benzemesi, birbirinin aynı 
olması halidir.
Adaletli olması ise her şeyin yerine ve 
durumuna göre değerlendirilmesi ve 
paylaşılması,  bir müeyyide olacaksa da 
müeyyidenin uygulanması demektir.
Örnek olarak on beş yaşındaki bir 
çocuğun ayakkabısı ile kırk yaşındaki bir 
adamın ayakkabısı aynı numara olursa 
birbirine eşik olur… Ama çocuğun 
ayakkabı numarası 30, kırk yaşındaki 
adamın ayakkabı numarası 43 ise bu 
ayakkabıların onlara verilmesi adaletli 
dağıtım olur.
Diğer açıdan bir örnek verildiğinde 
on yaşındaki çocuğun porsiyonu ile 
Çanakkale’de 215 kg’lık gülleyi topa 
taşıyan Seyit Çavuş’un porsiyonu eşit 
olursa ne olur?
Eğer Seyit Çavuş’un doyacağı kadar 
porsiyon olursa on yaşındaki çocuğa 
çok gelir, kalanı israf olur… Çocuğa göre 
porsiyon eşit dağıtılırsa Seyit Çavuş’a 
haksızlık edilmiş olur.
Nitekim lokantalarda ve hele de protokol 
toplantılarında ve davetlerinde herkese 
aynı miktarda porsiyonlar dağıtıldığı 
için tonlarca yiyecek ve içecek israf 
olmaktadır.
Diğer açıdan bakıldığında her canlı 
karada yaşamaz her canlı denizde 
yaşamaz her canlı havada yaşamaz… 
Bunların her biri adalet üzere kendi 
yaşayabilecekleri ortamlarda can 
bulurlar.
Herkesin boyu uzun olsaydı, herkes 
beyaz ya da siyah olsaydı, herkes erkek 
veya herkes kadın olsaydı eşitlik olurdu 
ama hayat olmazdı…
Kadın erkek eşitliğinde de kadının 
anneliği ile babanın anneliği söz konusu 
olamayacağına göre “eşitlik” algısı 

aslında kandırmacadan ibarettir.
Kadına da seçme ve seçilme hakkı 
tanınması eşitlik kavramıyla ilgili değildir. 
Kadının sosyal hayatta yer alıp almaması 
da eşitlik ile alakalı değildir…
Kadın “kadın” olarak ayrı bir değerdir. 
Erkek de “erkek” olarak ayrı bir değerdir. 
Ve bu iki varlık birbirine muhtaçtır… 
Biri olmadan diğerinin hiçbir anlamı 
olmaz…
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de pek çok 
kez[*] adaleti gözetmeyi emretmiştir.
Yine birçok hadisi şerifte de adalet 
konusunda önemli hatırlatmalar vardır.
Yüce Allah kullarına birbirinin hakkıyla 
huzura gelmemelerini emretmiştir. 
Dolayısıyla insan kimsenin hakkını 
yememeli, kimseye haksızlık 
etmemelidir.
Kaldı ki sebep ne olursa olsun bir 
kimseye zulmetmek, onun malına 
ırzına namusuna ve canına kast etmek 
adaletsizliğin zirvesidir ve Allah katında 
asla affedilmeyecektir. Çünkü zulme 
uğrayanın hakkı ile huzura çıkılmış 
olunmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında hakiki anlamda 
ve Ehlisünnet itikadına göre hiçbir 
mümin hiçbir kimsenin malına 
canına namusuna tasallut edemez ve 
etmemelidir.
Müslüman insan, kendisinden emin 
olunan insandır. Müslümanlara 
birbirinize selam veriniz diyen Sevgili 
Peygamberimiz selamın manasının 
“ben Müslümanım, benden sana zarar 
gelmez” anlamında teminat sözü 
olduğunu buyurmuşlardır.
Günümüzde Müslüman insan ile 
terörizmi eş gösteren kimselere 
bakıldığında İslam dinine büyük bir hile 
yapıldığını görmemek için ya art niyetli 
ya da zırcahil olmak gerekir.
İnsan nasıl adil olmalıdır ve kimlere karşı 
adaletli davranmalıdır?
İnsanın en önce adaletli olması gereken 
varlık, Allah’tır. İnsanları yaratan 
besleyip büyüten ve ahirette Cennetiyle 
müjdeleyen Allah, inananlar üzerinde 
elbette ki mutlak hak sahibidir.

İç
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en

Taha UĞUR TÜRKMEN
tahaugurturkmen@simgedergi.com

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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GÜNCEL

ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne gelmesiyle başladı.
Erdoğan, Meclis’teki yemin töreninin ardından Anıtkabir’i ziyaret etti, buradan da “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama 
Töreni” için Külliye’ye geldi. Makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen Erdoğan’ın konvoyuna, girişte Atlı 
Tören Birliği eşlik etti.
Erdoğan’ın süvari birliğiyle Külliye’ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Aynı anda hava, kara komutanlıkları ile 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Gölcük’teki Kemalreis Fırkateyni’nden de 101’er pare top atıldı.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan araçtan indiği anda Mehteran Birliği tarafından Fetih Marşı çalındı. 
Erdoğan, vatandaşların arasından özel olarak hazırlanan koridordan geçerek tören alanındaki yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yeni sistemin ilk Başkanı Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı 
Göreve Başlama Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tarihi gün
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İNFO
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İÇİMİZDEN

Amerika ile Rusya arasındaki Geriliminin 
kaynağı Uzayda olabilir mi?

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu 
yana ABD, Avrupa’ya en büyük askeri 
sevkiyatını gerçekleştirdi. Ocak ayından 
itibaren Amerikan ordusu, NATO 
üzerinden Avrupa’daki askeri varlığını 
artırmayı sürdürüyor. Washington 
yönetimi, son iki ayda AB ülkesi 
Almanya, Polonya ve Norveç’e yaklaşık 
5 bin askeri personel gönderdi. Ayrıca 
ABD askerleri ve tankları Romanya ve 
Litvanya’daki üslere konuşlandı. 
Dünyanın iki süper gücü olarak kabul 
edilen ABD ve Rusya arasındaki artan 
rekabet ve gerginlik yeni bir düzeye 
ulaşmıştır. Dünyada medyana gelen 
çekişmenin sebeplerini Ortadoğu’da 
veya Dünyadaki başka stratejik 
bölgelerde ararken bazı analizler 
bu çekişmenin kaynağının aslında 
iki ülkenin uzayda kurmaya çalıştığı 
hâkimiyetin bir parçası olarak 
görmekte. Bazı uzmanlar giderek daha 
askeri bir alan haline gelen uzayın yakın 
bir zamanda büyük güçlerin savaş 
alanına dönüşeceğinden bahsediyor. 
Yeryüzündeki karşılıklı tehditler ve 
stratejik hamleler aslında birbirlerinin 
uzaydaki girişimlerini önlemek 
amaçlıdır. İlk uydu 1957de Rusya 
tarafından fırlatıldı ve sonrasında birçok 
ülke uzayda uydu sahibi olmayı basardı, 
ancak hiç bir zaman bir ülke başka bir 
ülkenin uydusuna saldırmadı. Uzayın 
askeri bir alana dönüştürülme çabası 
yıllar önceden başladı fakat ülkeler 
bu gelişmeleri birbirlerine karşı askeri 
tehdit olarak görmedi. Çoğu zaman 
istihbarat amaçlı kullanılan uydular son 
zamanlarda silah haline dönüştürüldü 
ve yüksek derecede askeri bir önem 
kazandı. 
ABD uzaydaki hâkimiyetini son yıllara 
kadar güçlü bir şekilde korumaktaydı. 
Bu durum askeri anlamda ABD’ye 
istihbarat toplamada, deniz ulaşımında, 
nokta belirlemede ve iletişim 
alanlarında rakip olduğu ülkelere göre 
büyük avantaj sağlıyordu. Bu acıdan 
uzay teknolojileri ABD için kritik önem 
arz ediyor ve Pentagon’un vazgeçilmez 
ve bağımlı hale gelmiş unsurlarından 

biridir. Artık yirmi birinci yüz yılda 
uzaya hâkim olmadan yeryüzünde 
hegemonya sağlamak gerçekçi bir 
durum değildir. 
Peki, son zamanlarda hangi gelişmeler 
ABD’yi endişelendirmeye başladı? 
2016da Rusya Pletsetsk uzay üssünden, 
PL19 Nudol anti-uydu füzesini deneme 
amaçlı fırlattı. Bu anti-uydu füzesi 
ABD’nin tüm askeri istihbaratını, 
ulaşım bilgilerini, iletişimini ve 
birçok diğer askeri faaliyetlerini 
işlevsiz hale getirebilecek kapasitede 
olduğu söyleniyor. Eski Pentagon 
yetkilisi Mark Schneider, Rusya’nın 
böyle bir kapasiteye sahip olması 
ve kullanması halinde ABD hassas 
silahları kullanılmaz hale geleceğini ve 
savunma sistemlerinin ise işletilmez 
olacağını soyluyor. Bu tür bir durum 
Amerika için yıkıcı olur ve sahip olduğu 
tüm gücü aniden kaybetmesine yol 
açabilir. Rusya, ABD’nin uzaydakini 
kırılganlığından faydalanarak anti-uydu 
füze sistemlerinde ciddi gelişmeler 
kaydediyor ve Amerika bunu şuan 
kendisine karşı olan en büyük tehdit 
olarak görüyor. 
ABD tamda bu yüzden karadan 
Rusya’ya karşı bir hareketlilik 
içerisinde: Rusya’nın uzay alanında 
Amerika’yı tehdit edebilir hale 
gelmesi, Amerika’nın Rusya’yı dünyada 
sıkıştırarak bu durumdan vazgeçmesini 
sağlamaya çalışıyor. Bu tür bir gücü 
keşfeden Rusya ne derece geri 
adim atar onu önümüzdeki dönem 
içeresinde göreceğiz. Ancak, bir şey 
çok nettir ki yeryüzünde hâkimiyet 
kurmak süper güç olma ölçülerinden 
sadece birisidir, diğer önemli unsur ise 
uzayda güçlü askeri kapasitesine sahip 
olmaktır. 

İç
im
izd

en

Kaan NAMLI
kaannamli@simgedergi.com
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Yeni Amerikan yönetimi gibi, Arnavutluk’taki 
bazı siyasi çevreler de bu son üç ay içerisinde 
‘Soros tehlikesi’ tezini, Arnavutluk’un ulusal 
güvenliğini tehdit eden tehlikelerden biri olarak 
telaffuz etmekte. Geniş yatırım ağı, Arnavutluk 
siyasetine ve sivil toplum kuruluşlarına sızarak, 
Arnavutluk’taki siyasi karar alma bölümünde 
önemli yer ediniyor. Bu herkesçe bilinen ‘tehlike’ 
yerine asıl tartışılması gereken, üstüne hiç 
kimsenin konuşmadığı, hatta İstanbul’daki 
kahvehane ve çaycılarda gizlice ve tutkuyla 
tartışanların bile konuşmadığı bir tehlike: 
Gülenci tehlikesi.
George Soros, sadece ABD’de değil, dünyanın 
birçok yerinde büyük etkisi olan insanlardan 
biri. Ancak onun adı artık bir tabu değil. 
Gülen’den çok daha önce Arnavutluk’ta etkin 
olmasına rağmen, bugün ülkedeki birçok 
siyasetçinin, Trump’ın ‘teknesine sarılmaya’ 
çalışanların suçlamalarına maruz kalıyor. 
Fakat ‘barış misyoneri’ Gülen hakkında ise 
kimse konuşmaya cesaret edemiyor. Çünkü 

Gülen’in Arnavutluk’taki ağı, bu konu hakkında 
yazıp konuşmayı deneyen herkese karşı tüm 
‘cephanesi’ ile saldırıya geçti. Ya da karşı 
propaganda ordusunu hazırlayarak, dile getirilen 
rahatsızlıkları ‘komplo teorisi’ olarak yaftaladı. Bu 
ağ, Arnavutluk’taki en önemli siyaset ve medya 
çevrelerinden neredeyse ortak bir destek alıyor. 
Burada doğal olarak şu soru akıllara geliyor: 
Onları resmi olarak ‘dokunulmaz’ yapan bu güç 
ve siyasi bağışıklık nereden geliyor?
Aslında Arnavutluk’ta paralel bir yapılanmadan 
değil, birbirleriyle gizemli bir şekilde göz 
açıp kapayıncaya kadar görüşen, arapsaçına 
dönüşmüş büyük bir yapılanmadan 
bahsedebiliriz. Burada altını çizmemiz gereken 
şu: “İşgalci” Erdoğan’ın, Arnavutluk’ta birilerini 
savunacak bir gazetesi yada yayın organı yok. 
Tüm ‘özgürlük sevdalıları’ bunu biliyor, ancak onu 
hiç istemiyorlar. 

Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından, Arnavutluk’ta yoğun bir şekilde ‘Soros tehlikesi’ 
tartışıldı.

Arnavutluk’ta paralel tehlike alarmı

HABER ANALİZ



21MAYIS-HAZİRAN 2018 - YENİ SAYI:1

Tarihin en önemli dönemeçlerinde, siyasi-askeri 
düzenler harp yoluyla ya da harbin dolaylı etkileri 
ile kurulur ve yıkılırlar. Üstelik, bu önermeyi test 
etmek de oldukça kolaydır. Örneğin, bu makalenin 
aslını ya da çevirisini okuyan her entelektüel, kendi 
devletinin ve devletinin tarihteki öncüllerinin nasıl 
kurulup yıkıldığını kısaca gözden geçirdiğinde, birçok 
durumda bir ya da bir dizi savaş ile karşılaşacaktır. 
Esasen, ilk bakışta iddialı gibi görünse de, savaş, 
sosyolojik temelleri kadar, biyolojik kökleri de olan 
bir olgu. Zira, kaynaklar üzerinde kontrol sağlamak 
için bir hiyerarşi içinde, sistematik şiddet uygulama 
eylemi sadece insanda değil, çeşitli karınca ve arı 
türleri başta olmak üzere doğada koloni halinde 
yaşayan birçok canlıda gözlemlenebilir. Elbette, insan 
topluluklarının kurdukları karmaşık siyasal yapılar, bu 
yapıların kendi içlerinde ve birbirleriyle etkileşimleri, 
insanın teknoloji üretme ve kullanma becerisi, onu 
bildiğimiz diğer canlı türlerinden ayırıyor.
İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan uluslararası 
sistem de -Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
yapısından Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü’ne (NATO) 
kadar- çok geniş coğrafyalarda vuku bulan bir 
savaşlar ve çatışmalar sürecin ürünü olmuştur. 
Gelinen aşamada İkinci Dünya Savaşı ve müteakiben 
Soğuk Savaş sonrası sistemin doğal ömrünü 
tamamladığı ve dünyanın yeni bir siyasi-askeri 

dengeyi kurana kadar kaotik bir süreçten geçeceği 
anlaşılıyor.
Yeni küresel savaş dinamikleri
İçinde bulunduğumuz yüzyılda yeni bir savaşın olup 
olmayacağı konusundaki tartışmaları pesimist -ya 
da gerçekçi- bir yaklaşımla değerlendiren uzmanlar, 
siyasal tarih boyunca hemen her yüzyılda büyük 
çaplı bir harp yaşandığını vurguluyor, 21. yüzyılda 
böyle bir olayın tekrar etmeyeceğini ileri sürmenin, 
bizatihi bu yüzyılda bir istisna yaşanacağını söylemek 
anlamına geleceğini, böyle bir iddianın ise izaha 
muhtaç olduğunu belirtiyorlar. Zira, siyasi tarihte 
geriye dönüp bakıldığında, sistemin büyük güçleri 
arasında kanlı savaşlar yaşanan dönemlere birçok 
örnek verilebilirken, tümüyle bir barış yüzyılı bulmak 
gerçekten zor ve istisnai. Ayrıca, dünyanın halihazırda 
bir ‘barış’ dönemi geçirdiğini öne sürmek de kolay 
değil.
Ukrayna’dan Suriye’ye kadar geniş bir hat üzerinde 
çatışmalar devam etmekte, Suriye Baas rejimi 
örneğinde görüldüğü üzere, kitle imha silahlarının 
kullanılmamasına ilişkin yaklaşık bir yüzyıl önce 
ulaşılan uluslararası normlar hiçe sayılabilmekte. 
Dahası, devlet dışı silahlı gruplar, insansız hava 
araçları, gelişmiş el yapımı patlayıcılar, personel 
tarafından kullanılan hava savunma sistemleri 
(MANPADS), güdümlü anti-tank füzeleri (ATGM)

Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından, Arnavutluk’ta yoğun bir şekilde ‘Soros tehlikesi’ 
tartışıldı.

Savaş, barış ve yeni denge arayışları

HABER ANALİZ
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DEĞERLI DOSTLAR  
Çoğumuz IDAM diyoruz.  
AMA 

Ülkemizin Avrupa Birligi ile 
yaptığımız anlaşmalar var. O 
anlaşmalarda IDAM yasak.  
Bu anlaşmalar Türkiyenin elini 
bağlıyor.  
Istesek de IDAM karari 
veremeyiz.  
Bu AB Anlaşmaları bizim 
Anayasamizdan bile üstünde. 
Örnek olarak... AB kuralları 
ile Bizim Anayasamızda ki 
maddeler uyuşmuyorsa onlar 
değil  aksine biz Anayasamızın 
maddelerini onlara gire 
ayarlamamiz gerekir.  
Amerikada IDAM serbest ama 
Amerikanin AB ile anlaşması 
yok.  
ŞIMDİ 
Biz idam kararı 
alamayacağımiza göre bu 
sapıklara en ağır cezaları  nasıl 
veririz onu Hukukçuların 
araştırması lazım.  
HALK İDAM istiyoruz bu tamam. 
Ama bunu Uluslararası 
Anlaşmalara nasıl uydururuz 
onu bakmak incelemek lazim. 
Caydırıcı  cezalar 
İbretlik cezalar şart. 
Ama 
Maalesef çıkardığımız bütün  
kanunlarin Avrupa İnsan 
Haklarına Mahkemesine uymasi 
gerekiyor.  
Evrensel Hukuk herkesi koruyor.  
Onlar bizim acimizi anlamazlar. 
Ama nu böyle de yürümez;  
Bu sapiklarin mutlaka ibretlik ve 
caydırıcı ŞART. 

Nin defa ŞART. 
Cengiz Bulut: Insanlar bu acı 
olaylara tepki olsun diye farklı 
yazılar yazıyor çare ve çözüm 
getirmiyor ama  elimizden bir 
şey gelmiyor.  
Toplum bu tip ahlaksız olaylara 
tepki koymak için içinden gelen 
duyguları olup olmayacağına 
bakmadan ifade ediyorsa kamu 
oyu nun düşünceleri meydana 
çıkıyor. Toplumun ifade ettiği 
radikal (İDAM) tedbirler 
olmasa da mesaj göndermesi 
açısindan önemli. Halkın 
istekleri 
Olur olmaz ama halk 
düşüncelerini söylemeli. Idam 
olmasa da ona yakın caydırıcı 
cezalar tedbirler alınmalı.  
Bu gün olamayabilir ama 
toplumsal baskılar yükseldikçe 
bir gun olacak.  
Örnegin islenen suca ORANTILI 
CEZAveremediğimiz zaman 
hapisteki mahkumlar ADALETİ 
sağlıyor ve suçluları kendi 
yöntemleriyle LİNÇ (infaz) 
ediyorlar.  
Böylece ADALET yerini buluyor.  
Hukuksal bir uygulama değil 
deyeceksiniz ama Canilere 
işledikleri suça da ORANTILI 
CEZA vermemek de Hiç 
ORANTILI  ADALET degil. 
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Cengiz BULUT
Gazeteci  - Yazar

İÇİMİZDEN
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YENİ GELİŞMELER
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YENİ GELİŞMELER
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişimi sırasında, aralarında 
Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da 
bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin 133’ü 
tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava bugün karara 
bağlanacak.
Darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 
hazırlanan iddianame 14 Temmuz 2017’de 
tamamlandı.
İddianamenin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 
kabul edilmesiyle Silivri Ceza İnfaz Kurumları 
karşısındaki binada yer alan büyük salonda görülen 
davanın ilk duruşması, 9 Ekim 2017 tarihinde yapıldı.
Bugün Silivri’de 53’üncü oturumla karara bağlanacak 
davada mahkeme heyetinin, sanıklarla ilgili verilen 
hükmünü açıklaması bekleniyor.
Yapılan yargılama boyunca şehit aileleri, gaziler, 
müştekiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve 
vatandaşlar tüm duruşmaları takip ederek yoğun ilgi 
gösterdi.
39. duruşmada mütalaa açıklandı
Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan 
39. duruşmada ise cumhuriyet savcısı esas hakkındaki 
mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 138 sanığın “anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış 
müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay 
Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan’ın ayrıca “kasten 
öldürmek” suçundan otuz dörder kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen 
mütalaada, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten 
yaralama”, “mala zarar vermek”, “kamu malına 
zarar verme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” 
suçlarından Ödemiş’in 4 bin 131 yıldan 6 bin 526 yıla, 
Taştan’ın 4 bin 161 yıldan 6 bin 578 yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılması istendi.
Bazı sanıkların da “kasten öldürmeye teşebbüs”, 
“kasten yaralamak”, “mala zarar vermek”, “kamu 
malına zarar vermek”, “kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılmak” suçlarından değişen oranlarda hapisle 
cezalandırılması öngörülen mütalaada, sanıklar 
Yunus Emre Köse, Mustafa Bulut, Cengiz Varol, 
Orhan Can Kayışbacak ve Halil Telli’nin darbe kastıyla 
hareket etmediğine vurgu yapılarak, bu sanıkların 
beraati yönünde karar verilmesi talep edildi.
“Hakkaniyetli karar vermek istiyoruz”
Mütalaanın açıklanmasından sonra sanıklar 
mütalaaya karşı beyanda bulundu. Y

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit 
edildiği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin 133’ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı 
dava bugün karara bağlanacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar günü
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DÜNYADAN

WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA’nın iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair 
belgeler yayımladı.

SAN FRANCISCO 

Wikileaks’in dün yayımladığı belgelerde, ABD hüküme-
tine çalışan bilgisayar korsanlarının iPhone cihazlara sızıp, 
bu cihazların daimi iOS yazılımına “yerleşik” kötü amaçlı 
yazılım yüklemiş olabileceği ileri sürüldü.

İddiaların doğru olması durumunda cihazına yazılım 
yüklenen bir iPhone kullanıcısının, telefonundaki tüm 
verileri silip işletim sistemini yeniden yüklemek için 
cihazını “fabrika ayarlarına” geri döndürse bile söz konusu 
kötü amaçlı yazılımdan kurtulması mümkün olmuyor.
Belgelerde “NightSkies” olarak geçen programın geçmişi, 
iPhone cihazların ilk kez piyasaya sürüldüğü 2008 yılına 
dayandırılıyor.

Programın “1.2” iOS sürümüne sızıldığını ileri süren 
Wikileaks, programın hala kullanımda olup olmadığı ya 
da yeni nesil cihazlara sızıp sızmadığına dair herhangi 
kanıt bulunmadığına işaret etti.

Bu arada WikiLeaks belgelerinde, özellikle Apple marka 
cihazları hedef alan başka korsan vakalarına da yer ver-
ildi.
“Sonic Screwdriver” adlı programın 2012’de Apple 
dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara ağ kablosu adaptörl-
eriyle girdiği ifade edildi.

Belgelerde adı geçen diğer programlardan Triton ve Der 
Starke’nin 2013’te bilgisayar korsanları tarafından uzak-
tan ya da doğrudan bilgisayarlara yüklenmiş olabileceği 
aktarıldı.
Söz konusu yazılımların bilgisayar kullanıcılarına fark et-
tirmeden CIA’ya kolayca dosya aktarımı yapabildiği iddia 
edildi.
Wikileaks, kötü amaçlı programların yurt dışına 
sevkiyatları sırasında CIA tarafından alıkonulan cihazlara 
yüklenmiş olabileceğini ileri sürdü.

Apple, AA’ya elektronik posta yoluyla yaptığı açıklamada 
cihazlardaki sistem açığı sorununun farkında olduklarını 
kaydetti.

Açıklamada, “İlk belirlemelerimize göre, iddia edilen 
iPhone sistem açığı, sadece iPhone 3G model cihazları 
etkilemiş ve bu açık 2009’da iPhone 3GS modeli piyasaya 
sürüldüğünde düzeltilmiştir. Ayrıca incelemelerimiz, 
2013’ten sonra piyasaya sürülen tüm Mac cihazlarda 
sistem açığı sorunun düzeltildiğini gösteriyor.” ifadelerine 
yer verildi.

CIA ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Wikileaks CIA’in iPhone’lara sızdığını iddia etti
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DIŞ HABER

Trump-Putin Zirvesi’nin ev sahibi Finlandiya, 4 günlüğüne Schengen üyesi ülkelerden gelen yolcular için sınır 
kontrollerini yeniden başlatmayı planlıyor.

Finlandiya, başkent Helsinki’de düzenlenecek ABD Başkan Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
zirvesi öncesinde 4 günlüğüne Schengen üyesi ülkelerden gelen yolcular için sınır kontrollerini yeniden başlatmayı 
planladığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı yetkilisi Kimmo Elomaa, yaptığı açıklamada, zirve öncesi “güvenliği artırmak için sınırlarda kontrolün 
yeniden yürürlüğe konulmasının yerinde olacağının değerlendirildiğini” belirtti. Yetkili, amacın zirvede genel asayişi 
bozabilecek kişilerin ülkeye girişini engellemek olduğunu söyledi.

Kabinenin resmi kararı cuma günü alması bekleniyor.

Trump ve Putin, 16 Temmuz Pazartesi günü Helsinki’de özel bir zirvede bir araya gelecek.

Trump’ın gelmesi beklenen pazar günü aralarında çevre, barış, insan hakları ve demokrasi yanlılarının gösteriler 
düzenleyeceği belirtiliyor.

Schengen Anlaşması, 26 Avrupa ülkesi arasında kimlik kontrolleri olmaksızın serbest dolaşıma izin veriyor. Ülkeler, 
gerekli gördükleri durumlarda geçici olarak sınır kontrollerine yeniden başlayabiliyor.

Trump-Putin Zirvesi öncesi sınır kontrolü hazırlığı
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SANAT GÜNDEMİ

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, “Bu toprakların, 
Anadolu’muzun, Asya’nın, Orta Doğu’nun ve Doğu’nun 
mizahı zaten içi dolu bir mizah. Yani hep bir meselesi, 
bir mesajı var. ‘Ye kürküm ye.’ ya da ‘Parayı veren düdüğü 
çalar.’ diyen Nasreddin Hoca’nın mizahı boş bir mizah 
değil. Bizim masallarımızdan mesela Keloğlan masalının 
bile bir sosyolojik yapısı, sosyal bir meselesi vardır.” dedi. 
Çekimlerin son gününde AA muhabirine açıklamada 
bulunan Saçıntı, hikayeyi, 2000’li yılların başında 
birlikte çalıştığı Levent Kırca ve Oya Başar için tiyatro 
metni olarak yazdığını belirterek, o dönem yaşanan 
bazı olayların ardından projeyi rafa kaldırdıklarını dile 
getirdi. Saçıntı, özellikle hikayenin finalini çok sevdiğini 
aktararak, “Çok orijinal olduğunu düşünüyordum. Rafta 
kalsın istemedim. Senaryo haline getirdim yaklaşık 16-18 
sene sonra. Hann medya destek oldu yapım için. Hayata 
geçirme fırsatını bulduk. Benim için ilginç yanı şu, yıllar 
önce Levent Kırca ustama yazdığım baba rolünü şimdi 
ben oynuyorum. O açıdan kişisel olarak benim için 
enteresan bir tarafı var bu projenin.” dedi.
Filmde, işsizlik yüzünden evlenemeyen bir gencin, 
bir yandan da babasıyla çatışmasını ele aldıklarını 
kaydeden Saçıntı, “Her şeyin değerinin parayla ölçüldüğü 
günümüzde, sevmek, sevilmek, aile, dostluk, dayanışma 
gibi parayla satın alınamayan şeylerin aslında gerçek 
değerler olduğunu anlatmaya, hatırlatmaya çalışıyoruz. 
Tabii bizim üslubumuzla bunları güldürerek yapmaya 
çalışıyoruz. Önceki filmlerimizden farklı olarak sadece 
güldürerek değil, işin içine biraz aksiyon da karıştı. Karate 
sahneleri var ama dramatik bir kurgu içinde, sırf aksiyon 
olsun diye değil.” diye konuştu. “İbrahim” karakterini 
de canlandıran Saçıntı, “Babamın Ceketi”nin değişik ve 
seyretmesi keyifli bir film olacağını dile getirerek, bir 
yönetmen olarak değil seyirci olarak filmi sinemada 

izlemek için heyecanlandığını söyledi.
“Yaptığım filmleri sosyal içerikli komedi diye 
tanımlayabilirim”
Bir derdi olduğunu ve bunu ele aldığını anlatan Saçıntı, 
şu bilgileri verdi: “Hikaye anlatırken gereği neyse onu 
yerine getirdik. Baştan komedi ya da aksiyon filmi 
demedik. Biz film çekiyoruz. Bu benim yönetmen olarak 
artık dördüncü filmim. Sosyal içerikli komediler diye 
tanımlayabilirim. Bir sosyal içeriği var bizimkilerin ama 
bu çizginin de bana ait olduğunu düşünmüyorum. Bu 
toprakların, Anadolu’muzun, Asya’nın, Orta Doğu’nun ve 
Doğu’nun mizahı zaten içi dolu bir mizah. Yani hep bir 
meselesi bir mesajı var. ‘Ye kürküm ye.’ ya da ‘Parayı veren 
düdüğü çalar.’ diyen Nasreddin Hoca’nın mizahı boş bir 
mizah değil. Bizim masallarımızdan mesela Keloğlan 
masalının bile bir sosyolojik yapısı, sosyal bir meselesi 
vardır. Yoksuldur, padişahın kızını sever. Zenginlik, servet 
ya da asil sınıf aşka engel olur. Masallarımız bile içi dolu, 
sosyal içerikli masallar. Sosyal içerikli bir mizah ama 
mesela Avrupa’nın, Batı’nın, Amerika’nın yani meselesiz 
komedileri olduğunu da biliyoruz.” Yönetmen Saçıntı, 
Anadolu’da ve çevresindeki coğrafyada, sırf güldürme 
amacı güden, içi boş bir mizah yapılmadığının altını çizdi.
Sinemada gişe filmi ile festival filmi ayrımı yapıldığına 
dikkati çeken Saçıntı, “Baktığımızda festival filmleri, 
‘arthouse’ denilen kategorideki filmler, seyirciyi 
neredeyse hiç umursamıyor, yer yer çok seyredilmeyi 
ayıp kabul ediyorlar dersem yalan olmaz herhalde. 
Abartmış ya da haksızlık etmiş olmayayım. Gişe filmi 
denilen kategoride de arkadaşlarımızın genelde 
işin sanat kısmını, yapamadıklarından değil, bilerek 
ıskaladıklarını düşünüyorum. 

Yönetmen Saçıntı: Bu coğrafyanın mizahında hep bir mesaj var
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İÇİMİZDEN

CAM KIRIKLARIYLA DOLU
MİLYONLARIN AĞIZLARI VE YOLU

      Kimle, neyi, nerede, ne zaman, ne 
kadar, nasıl söylememiz gerektiğini 
bilmek...
Bu yargının doğruluğunu düşünürken, 
birden Oğuz Atay çıkagelir “ 
Tutunamayanlar”dan.
                                  *****
“ Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler, 
ağzına dolar insanın;sussan acıtır, 
konuşsan kanatır.”der.
                                  *****
      Konuştuğumuz kişi doğru kişi 
olabilir, ne söyleyeceğimizi, nasıl ve ne 
kadar söyleyeceğimizi 
 de bilebiliriz. Ancak; acaba yeri ve 
zamanı mıdır? Bunları düşünüp, 
konuşmayıp suskun kaldığımızda 
acı verir suskunluğumuz.Bazen öyle acı 
gerçeklerdir ki söylenmesi gerekenler, 
söylendiğinde kanar 
ağzımız, dilimiz, yüreğimiz. Büyük 
ruhlu insanlara özgüdür bu sözün 
içerdiği anlam .
İşte yine “Sofi’nin Seçimi” ile karşı 
karşıyayız; konuşmak mı susmak mı?... 
                                  *****
      Önce düşünür yazarlar, sonra 
içsesiyle konuşmaya başlar, sonra da 
kalemini konuşturur 
dünya duysun, yüzyıllarca duyulsun 
diye.
                                  *****
      Albert Camus konuşturuyor 
kalemini
“ Kelimeler torba gibidir; içine konan 
şeyin şeklini alır.”
“ Dünyanın en eski mesleği kendini 
satmaktır; bunu “fahişelik”le 
karıştırmak da bir o kadar eski ya-
nılgıdır. “ Dünya’da ve ülkemizde 
ruhunu satılığa çıkarmış ne çok yaratık 
var...
“ Ölüm, bir istatiklik ve devlet işi oldu 
mu, dünya işleri iyi gitmiyor demektir.”
“ Yazarlık şu iki görevi yerine 
getirmelidir; bile bile yalan 
söylememek ve İNSANIN İNSANI 
EZMESİNE 
KARŞI KOYMAK. 

                                  *****
      Mevlana Celaleddin-i Rumi diyor ki;
“ Ahlaksızların bağırışıyla, yürekli 
yiğitlerin naraları, tilkiyle aslanın sesi 
gibi meydandadır.”
                                  *****
      Nazım Hikmet’siz olmaz kalemin 
konuşturulması.
“ VATAN çiftliklerinizse, çek 
defterlerinizin, kasalarınızın 
içindekilerse VATAN, VATAN şose boyla-
rında gebermekse açlıktan, VATAN 
soğukta it gibi titremek ve sıtmadan 
kıvranmaksa yazın ,fabrikala-
rınızda al kanımızı içmekse VATAN, 
VATAN tırnaklarıysa ağalarınızın, VATAN 
Mızraklı İlmühalse, öde-
nekleriniz, maaşlarınızsa VATAN, VATAN 
Amerikan Üsleri, Amerikan bombası, 
Amerikan Donanması, topuysa,
VATAN kurtulmamaksa 
karanlığımızdan, ben vatan hainiyim...”  
Bütün bunları içine sindirerek, kabul-
lenerek yaşayanlara, yaşatanlara, nasıl 
insanca,baş eğmeden bir sesleniştir 
bu...
                                  *****
      “ Bir konuşursam, yer yerinden 
oynar.” diyor adamın biri.
      “ Bir konuşursam, mahallede 
barınamaz.” Diyor kadının biri. Ne çok 
duyarız bu sözleri. 
      “ Bir konuşursam...” Ya hiç böyle 
başlama konuşmaya, ya da konuş. Seni 
tutan ne, hangi açığın?    
                                  *****
      “ İnsanlar sadece söylediklerinden 
değil, söylemediklerinden de 
sorumludur .” 

       Bu yüzdendir “Cam Kırıkları”nın 
acıtma ve kanatma ikilemini yaşaması 
güzel insanların...

İç
im
izd

en

Gülseren AYKURT
DEMİRTAŞ
simgedergi@gmail.com
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EKONOMİ

Türk lirası, seçimlerin ardından etkili olan diğer para birimlerinden pozitif ayrışmasına yüksek enflasyon 
verisi ile verdiği arayı iki gün içinde sonlandırdı.

24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimlerin ardından 
gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk 
lirası, haziran ayı enflasyon rakamları sonrası iki günde dolar 
karşısındaki kazançlarını geri verse de dün tekrar yükselişe 
geçti.
Seçimlerden, enflasyon verilerinin açıklandığı 3 Temmuz’a 
kadarki dönemde diğer gelişmekte olan ülke para birimleri 
dolar karşısında ortalama yüzde 2 değer kaybederken, Türk 
lirası yaklaşık 1,4 değer kazanmıştı.
Türk lirası, salı günü açıklanan enflasyon verisinin 
beklentilerin oldukça üzerinde artışa işaret etmesinin 
ardından dolar karşısındaki kazançlarını geri verse de dün 
pozitif ayrışmasına devam etmesi dikkati çekti.
Enflasyon verisinin ardından 4,7230 liraya kadar yükselen 
dolar, bu seviyeden başlayan düşüşünün dün ivme 
kazanmasıyla 4,60’ın altına geriledi.
Türk lirası, dün dolar karşısında yüzde 1,6 artışla tüm 
gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi 
performansı gösterirken, son bir aylık dönemde ise diğer 
gelişen ülke kurlarının yüzde 1 ile yüzde 6 arasındaki değer 
kayıplarına karşın yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.
Analistler, gerçekleştirilen seçimlerin ardından 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini, 9 
Temmuz’da açıklanması beklenen ekonomi yönetimine 
ilişkin iyimserliğin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 
(TCMB) yükselen enflasyona karşı gereken adımları atacağına 
ilişkin yatırımcı güveninin Türk lirasını desteklediğini söyledi.
Dolar, bugün ise 4,60 seviyesinin altında gelen tepki 
alımlarıyla sınırlı da olsa yükselerek 4,60-4,61 dar bandında 
dengelendi.
Ticaret savaşı resmen başladı
ABD’nin, Çin’den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 
yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasına başladığını 
anımsatan analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 
Çin’in tarifelerine misilleme yapması halinde 200 milyar 
dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesi talimatı nedeniyle 

piyasalarda gözlerin Çin’den gelecek açıklamalara çevrildiğini 
ifade etti.
Dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı 
tutanakları da Fed üyelerinin ticaret savaşına ilişkin 
endişelerinin ön planda olduğuna işaret etmişti.
Orta vadede doların diğer para birimleri karşısındaki yönü 
üzerinde önemli belirleyicilerden bir diğeri ise Avrupa 
Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) 
atacağı adımlar olacak.
Hafta boyunca ECB ve BoE yetkililerinden gelen açıklamalar 
doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki 
değerini gösteren dolar endeksinin dalgalı bir seyir 
izlemesine neden oldu.
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet, dün yaptığı 
açıklamada Avro Bölgesi’nde enflasyon görünümü ile ilgili 
belirsizliğin önemli ölçüde azaldığını ve deflasyon riskinin 
ortadan kalktığını bildirirken, BoE Başkanı Mark Carney da 
İngiltere ekonomisinin ilk çeyrekteki düşük büyümesinin 
ağırlıklı olarak mevsim şartlarından kaynaklandığını, son 
ekonomik verilerin daha güçlü bir ekonomik büyümeye 
işaret ettiğini söyledi.
Analistler, son açıklamaların ardından BoE’nin ağustos 
ayında faiz artırım karar alabileceğine ilişkin beklentilerin 
yükseldiğini, ECB’nin de parasal genişlemeden çıkışına ilişkin 
öngörülerin güçlendiğini söyledi.
Temmuzda ekonomik ve politik takvim yoğun
Temmuz ayında önemli haber ve veri akışı bugün ABD’de 
açıklanacak istihdam raporu ile başlayacak. Uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in 13 Temmuz 
cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi 
ise bu ayın ekonomik takvimindeki en önemli başlık olarak 
yer alıyor. Ayrıca ayın son haftasında başlayıp ağustosun 
ilk haftasında sonlanacak merkez bankaları toplantıları da 
piyasalar açısından kritik konumda bulunuyor.

Türk lirası enflasyon baskısını çabuk atlattı
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MEVLA’M GÖRELİM NEYLER, NEYLERSE GÜZEL EYLER.  
DÜZMECE KAHRAMANLAR, SİYASİ KUNDAKCILAR.

Cumhur İttifakı siyasi kundakçılara 24 Haziran’ı dar 
etmiştir.. Sonuç itibarıyla 24 Haziran seçimleri millet, 
bürokrasi ve sermaye arasındaki yüz yılı aşkın iktidar 
mücadelesinin millet adına zaferle sonuçlandığı özel 
bir andır. 
 FETÖ’cü alçakların, PKK’lı bölücülerin, ipsiz, sapsız, 
birbirine benzemez paslı ittifakların sosyal medyadan 
iktidar çıkarma arayışları nafile olmuş, Türk milletinin 
sinesinden dönmüştür. 24 Haziran seçimleri 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabulünden 
sonraki ilk seçimler olması dolayısıyla özel bir öneme 
sahipti. Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönüş 
vaadini canlı tutması, seçimleri hükümet sistemi 
değişiminin kökleşip kökleşmemesinin oylandığı bir 
mücadeleye dönüştürdü.  
Bu haliyle 24 Haziran seçimleri partilerin performans 
ve vaatlerinin oylanmasının ötesinde siyasi bir 
anlama sahipti. Çünkü partilerin Cumhurbaşkanlığı 
ve parlamenter hükümet sistemi tercihleri ülke 
yönetimindeki teşkilatlanmaya dair bir görüş 
farklılığından ziyade ülkede siyasi mücadelenin 
kurallarının ne olması gerektiğine dair bir ayrışmadır. 
2002’de iktidara gelen AK Parti iktidarıyla ülke 
siyasetinde yeni bir dönem başladı. AK Parti bir 
yanıyla 1950’de başlayan millet sermaye ittifakının 
bir devamı olmakla birlikte, ittifak içinde sermaye 
karşısında milleti ön plana çıkararak kendisinden 
önceki siyasi hareket ve partilerden ayrıldı. AK Parti 
siyasetinin merkezine milli iradeyi koydu.  
Seçim süreci çok yönlü incelendiğinde milletimizin 
siyasi tercihlerinde belirli faktörlerin rol oynadığı 
görülmektedir. Milli ve manevi meselelerin karşısında 
geliştirilen kararlı tutum ve sorumlu siyaset 
anlayışı yeterince dikkate alındığında, Emperyalist- 
Siyonist şer odaklarının hazımsızlığına neden olan 
sosyo-ekonomik kalkınmışlığın ön plana çıktığı 
anlaşılmakta, kurgulanan vahamet senaryoları ile 
ülke, tarihinin belki de en zor ve kritik sürecinden 
geçirilmek istenmiştir.. 
Etrafımızı ateş çemberine çeviren Siyonist abluka, 
yerli ve yabancı ortaklarıyla Türkiye’ye diz çöktürmeyi 
hedeflenmiştir. Danışıklı dövüş oyunuyla yanı 
başımızda kurdurulmak istenen bir PKK devleti 
tehlikesi varken, emperyal güçler Türkiye’yi 
darboğaza sokmak için uğraşırken “24 Haziran 
seçimlerinde bu millet CHP-İYİ Parti-SP ve HDP’ye 
Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğanın icraatına engel 
olma görevini vermemiştir.  
AK Parti, bu durumun seçmen tercihlerinde belli 
bir ölçüde rol oynadığını görmüş olmakla birlikte 
sorumlu ve ilkeli siyaset yaklaşımını ön görerek Türk 
milletiyle gerçekleri paylaşmayı tercih etmiş, politika 
ve programlarıyla da milletin teveccühü ile %43 oyla 
açık ara birinci parti olmayı başarmıştır.. 
Ak Parti, bu gün ne sorumlu ve duyarlı siyaset 
yaklaşımından, ne de milli ve manevi meselelerimiz 
karşısında geliştirdiği kararlı tutumdan dolayı 
ve ne de verdiği hizmetin ülkemize ve halkımıza 
yansımasının verdiği iğliden dolayı böbürlenmemiş, 
sadece kıvançla yoluna devam etmesi gereğini 
bilmiştir.., 
Her zorlu dönemde bu millete vefasını gösteren 
duyarlı siyaset, böylesine zor bir dönemde de tarihi 
misyonunu yerine getirmeli ve iktidarda yer alarak 
ülkenin fırtınalı sulardan güvenli limana sağ salim 
çıkmasında sorumluluk almalıdır. Yanı başımızda 
PKK’ya devlet kurdurmak isteyen ABD, Batı ve 

İsrail mafyası kirli emellerini gerçekleştirmeye 
azmetmişken, halkımızın talebi ; MHP’nin ülkenin 
kaderine sahip çıkmasıdır. Vakit sorumluluk alma 
vaktidir. Millet MHP’ye muhalefet değil, iktidar ortağı 
olarak millete hizmet görevi vermiştir. 
İnanıyoruz ki, Türk milleti, AK partinin yüksek 
katkılarıyla attığı ileri adımları ve mimarı olduğu 
yapıcı ve hoşgörü siyaset anlayışı ile demokratik 
açılım, demokratikleşme paketi ve yeni Anayasa’nın 
oluşması için yaptığı çaba ve gayreti yakın bir 
gelecekte daha iyi takdir edecektir. Yine dış ilişkiler 
de yaşanan yoğun gelişmeler karşısında geliştirdiği 
milli ve onurlu duruşunun anlam ve önemini daha da 
iyi kavrayacaktır. 
2002 yılı öncesi iktidarların, ülkeyi basiretsiz bir 
şekilde idare etmesinin sonucu ve ihmallerinin 
birikimi ile oluşan tüm sosyal ve ekonomik sorunları 
kalıcı bir biçimde çözmeyi başaran bu günkü 
hükümete..  
Gerekse vatandaşlarımızın omzuna yüklenen ağır 
soysa-ekonomik sıkıntısının siyasi faturasını o 
dönemlerin iktidar partilerine ve ortaklarına kestiği 
bütün problemlere, çözüm bulan siyasete.. 
Kem gözle bakan inkârcılar ile bugünkü mecliste 
yer alan siyasi partilerin bu geçmişte yaşattıklarını 
görmezlikten gelmeleri ve inkârcı politika izleme 
anlayışıyla, şimdide mevcut iktidarı yıpratabilme 
gayreti içerisinde, oy kaygısı- rant kavgasının verdiği 
hırsla halkın temiz duygularını istismar ederek, 
toplumun her kesimine yanıltıcı ve yalan-dolan 
çeşitli sözler sarf etmeleri de bir gerçektir. 
Hemen hemen her yerde halkımıza eğri, büğrü 
vaatlerde bulunulduğu, toplumun haklı beklenti 
ve taleplerinin gerçekçilikten uzak bir şekilde 
kullanıldığı gözlenmiştir. Bu tipleme siyasilerin 
hesapsız ve tutarsız söylemler geliştirmesinin acısı 
ileride ortaya çıkacak ve zarar gören yine halkımız ve 
siyaset kurumu olacaktır. 
Hangi Saiklerde şekillenmiş olursa olsun 
insanlarımızın siyasi tercihlerine saygı duymak ve 
bunun ciddi bir muhasebesini yapmak milletine ve 
demokrasiye saygılı bir partinin temel görevidir. 
Ancak, bazı partilerin liderleri ile sözcülerinin 
sorumsuzluk örnekleri dışında, özellikle son iki yıl 
boyunca siyaset kurumu bilinçli olarak yıpratılmak 
istenilmiş, bazı çıkar çevreleri kendi oluşturdukları 
yangına körükle gitmiştir. Böylece, doğruyla eğrinin, 
ilkeli tutumla ilkesizin, sorumlulukla, sorumsuzluğun 
bir birine karıştırması istenilen bir siyasi atmosfer 
yaratılmak istenilmiştir. 
Onlar ki, uzun yılları aşan bir geçmişin ürünüdür. 
Nesilden nesile biçim değiştirerek aktarılan bu 
ilkesizliğin gerçek oyuncuları, bu gün karamsarlığın 
son perdesini oynayan figüranlığına ek, onlar 
emperyalizmin uşaklığından öte, her biri kendisini 
millete bir kahraman olarak takdim etmek isteyen, 
inkârcı politika izleme anlayışındaki düzmece 
kahramanlardır.  
24 Haziran’da millet iradesiyle Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi resmen tesis edilmiş, milli huzur 
ve istikbalin önündeki tüm ayrık otları temizlenmiş, 
tüm oyunlar bozulmuştur. Mevla’m görelim neyler, 
neylerse güzel eyler. “Saygılarımla..  
Hasan ALPARSLAN Araştırmacı Gazeteci- Yazar.01 
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Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com
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Ne olsam...

Sevgi olsam, bir sabah iş öncesi usulca 
saçlarınıza dokunurdum. Bir saksıda 
tutsak değil, çit boyu bahçede,  bir 
yamaçta kayaların doruğunda çiçek 
olurdum. Ama illa da uçsuz bucaksız 
kırlar, dağ başları ve derin koyakları 
süslerdim.
Elinize hiç sebep yokken konan 
bir uğurböceği olsam. Çocuk olup 
kollarımı açıp size koşsam, sarılsam… 
Hiçbir beklentisi olmayan gözyaşı, 
dudak kıvrımlarında açan gonca gül 
olsam, tutarımsınız elimden?
 Şimdi, şu an bir türkü olmak var 
hayalimde elinizden tutup gençliğin 
kavgalarına götürmek isteyen. Sonra 
bir şarkı olup ilk aşkınızı anımsatmak…
Her şey bir yana, mutlaka sabah 
olmalıyım. Aydınlık, serin dağ 
başlarının nazlı çiğ tanelerini okşayıp 
uyandırmalıyım.
Denizlere martıları indirmeliyim. 
Elini tutup güneşin, kapınıza 
gelmeli, pencereden süzülüp içeriye 
girmeliyim. 
Umut yüklü bir bulut olmalıyım 
akşama yağan. Saçlarınızı ıslatan, 
içinize süzülüp akan bir sır olmalıyım 
koynunuzda, uzak geleceğe 
sakladığınız. 
En güzeli, yoksulların düşündeki 
ekmek olmak, sıcak ve yavan… 
Tutuğunuz iş, ak alınlarda boncuklanıp 
dökülen ter olmak. Bekleyeni olan yol, 
sabahı olan gece olmak…
Boşuna heveslenmeyin: Acı olsam 
kapınıza uğramam, adınızı sormam 
ve bilmek istemem hangi şehir, hangi 

sokak, oturduğunuz ev hangisi diye.
Sevgi olmak kolaydır da, acı olmak mı 
zor.
Kanayan yarada acı olmak değil ama 
sevdalı bir yürekte kanatırcasına 
acıtan aşk olmak, bir özlem, umutlu bir 
bekleyiş olmak da güzeldir sevgilinin 
usunda.
Dağlarda, özgürce yankılanan seslerini 
bırakanlarla gelip düşmek şehrin 
ayaklarına çaresiz… Ayrılık öyküsü, 
yalnızlığın şiiri ve acılara tutunmuş bir 
ağıt olmak da isterim…
Bir söz olup zamana dokunmak, anı 
tutmak, hiç tanımadığınız, ellerini 
bir kez olsun sıkmadığınız insanların 
yarını için hapis yatmaya kışkırtmak 
olmalıyım.
Çocukların gözyaşlarını dindirmeye 
çalışırken kollarına düştüğünüz 
yorgunluk olmakta güzeldir.
Sevgilinin elinden uzanıp aldığınız 
gülde diken olmak. Sonra her köşe 
başında karşınıza dikilen, her yol 
ayrımında vicdanlarınıza çelme takan 
bir sokak çocuğu olmak da isterim.
En güzeli; bir düşünce olup aklınızda 
suça zorlamak sizi… 
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Hasan KAYA

Gazeteci - Yazar
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GÜNCEL/  ENERJİ SEKTÖRÜ

Rus petrol şirketi Lukoil’in son aktiflerini de satarak Ukrayna pazarından ayrıldığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Ivano-Frankivsk bölgesinde yer alan Karpatneftekhim 
petro-kimya tesisinin Lukoil’e ait yüzde yüzlük hissesinin satıldığı belirtildi.
Söz konusu satış işlemiyle Ukrayna pazarından tamamen ayrılan şirketin, satıştan ne kadar gelir 
elde ettiği ise açıklanmadı.
Lukoil’in Başkanı Vagit Alekperov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Karpatneftekhim tesisini 100 
ila 350 milyon dolar arasında bir fiyata satmak istediklerini söylemişti.
Rus şirket, Ukrayna’nın Odessa kentinde bulunan rafinerisini ve ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan 
benzin istasyonlarını da 2014 yılında elinden çıkarmıştı.

Rus petrol devi
Ukrayna pazarından çıktı
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün
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Türkiye’nin makine ihracatı ilk yarıda 8,3 milyar dolara yükseldi

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2018’in ilk 
yarısında makine sektörünün toplam ihracatının 
8,3 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.
Makine ihracatının geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 20 artış kaydettiğini vurgulayan 
Karavelioğlu, Almanya, ABD ve İngiltere’ye 
ihracatın ortalama yüzde 20 büyüdüğünü, Rusya 
ve Romanya’ya yapılan ihracatta ise yüzde 51’lik 
artış sağlandığını belirtti.
Karavelioğlu, dünya ekonomisindeki durgunluğun 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeye dönüşmekte 
olduğu kanısının öncelikle üretim yatırımlarına 
hız kazandırdığını, üretimin ana unsuru olan 
makinelerin imalatçılarının da bu sevindirici 
gelişmeden payını aldığını kaydetti.
Makinede üretim ve fiyatların diğer bütün mallardan 
fazla arttığını, yatırımların yavaşladığı veya askıya 
alındığı dönemdeki kayıpların telafi edildiğini, 
dünya makine ticaretinin yüzde 10 büyüdüğünü 
aktaran Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Ar-Ge ve kalite yatırımlarımızı tamamlayıp üretim 
sürecine dahil ettik. Türk makineleri 5 yıl önceye 
göre çok daha rekabetçi ve verimli hale geldi. 
Kurumsallaşma çalışmalarımız ve yurt dışı tanıtım 
faaliyetlerimiz de dünyanın her yerinden makine 
kullanıcılarının, imalatçımızın sağladığı ilerlemeyi 
fark etmesini sağladı. Bugün ihracat artış hızımız 
bütün ülkelerin üzerinde. İhracat yaptığımız 
ülkelere baktığımızda Almanya, ABD ve İngiltere’ye 
ihracat artışımız yüzde 20’li seviyelere ulaşırken, 
Rusya ve Romanya’ya ihracatımızda yüzde 50 
düzeyinde bir artış sağlandığı görüyoruz. Hollanda 
ve Özbekistan pazarlarındaki artış ise yüzde 70 
seviyesinde.”
“Hedef, toplam ihracattan yüzde 15-20 pay almak”
Karavelioğlu, ilk 5 ürün grubu içerisinde en büyük 
ihracat artışının yüzde 29 ile inşaat makineleri, 
yüzde 28 ile de pompa ve kompresörlerde 
kaydedildiğini belirterek, ilk yarıda yük kaldırma, 
taşıma ve istifleme makinelerinin ise yüzde 35 
artışla alt sektörler bazında en fazla ihracatını 
geliştiren ürün grubu olduğunu bildirdi.

EKONOMİ / SANAYİ
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SORUMSUZLUK 
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Sorumsuzluğun,  okulu eğitmeni olmadığı halde bir çok yerde sorumsuzlarla 
karşılaşmak mümkün. Sorumsuzluğun boyutu küçük yada büyük olması 
önemli değil. Önemli olan sorumsuzluktur. 
İllerde ilçelerde yapılan inşaatlar ev ihtiyacını karşılasa da, yapılan sorumsuzluk 
insan haklarına aykırılıktır.  İnşaat sektörü öyle hale geldi ki, boş bulunan her 
toprak üzerine bina inşa ediliyor. Yetmedi merkezi alanlarda ev yapıyorum 
gerekçe gösterilerek taş ocağı işletecek kadar sorumsuzluk arttı. Ne yaptığı 
sorulduğunda; “bina arsası açıyorum” oysa açılan yer, bina arsası değil, apaçık 
taş ocağı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi temelsiz bina inşa ediliyor. 
Şimdi meraklı bakışlar hemen soruyor. “nerede, nerede bunlar?” ben hafiye 
miyim? Siz araştırın bulun. Görev alanı geniş. Araştırma yapmak da serbest. 
Herkes kendi evinin önünü temizlerse, sokak temiz olur. Onun için hatayı yada 
hatalıyı aramaya gerek yok. Buradaki sorun tamamen sorumsuzluk örneğidir. 
                  Sorumsuzluk bir insanın kanına işledi mi, mümkün değil daha çıkmaz. 
Keneyi herkes bilir. Kene yuvalandığı yerde ne yapar? Kan emer. Sorumsuz da, 
ne yapar?  Sorumsuzluk…
Hangi meslek icra edilirse edilsin. Öncelikle iş ahlakı olmalıdır. İş ahlakı 
olmayan birisinden işe saygı yada o işte başarı beklemek mümkün değil. Para 
kazanmak uğruna insanları kullanmak yada onların sırtından geçinmek İslam 
dinine de aykırıdır. 
Ne kaldı ki, günümüzde para uğruna her türlü hokkabazlık mubah haline 
geldi. Adam inşaat yapıyor, fakat otopark yapmayı düşünemiyor. On katlı 
bir binanın dört daire üzerine çıktığını düşünürsek, kırk daire eder. Kırk daire 
demek, kırk araç demektir. Kısaca her dairede bir araç olduğunu var saydık. 
Araçlar otopark olmayınca nereye park edilecek? Hala eski kafayla iş yapılıyor. 
Fakat eski kafada atlar için bir yer inşa edilirdi. Eskiden yolcuların gelip 
konakladığı yerler vardır. O yerlere de han denirdi. Hanların mutlak suretle 
olmazsa olmazı atların rahatlıkla dinlenebileceği samanlıklar inşa edilirdi. 
Atlar için hanlar samanlıklar düşünülmüştü. Bugün bir çok yerde araçlar için 
otopark düşünülmüyor. Araçlar ne oluyor? Yol kenarlarına, kaldırımlara park 
ediliyor. 
Bu mu, modern yaşam alanları? bu mu insan hakları, bu mu çağdaş yaşam?…   
              Sorumsuzlukla başladık, sorumsuzlukla devam edelim öyleyse. Akıllar 
pazara çıktı, hiçbiri nazar olmadı, herkes kendi aklını beğendi de ondan. “ben 
yaptım oldu” zihniyetlerle hiçbir yere varılamaz. Eğer toplu yerlerde yaşıyorsak, 
herkesin birbirine saygı göstermesi gerekir. Eğer bu saygıyı kaybedersek, 
korkarım ki onu da kaybettik. İşte o  zaman tehlike zilleri ötmeye başladı 
demektir. 
             
29.06.2018                                                                                             
DUYGU KARAHASANOĞLU 

Duygu 
KARAHASANOĞLU



40 MAYIS-HAZİRAN 2018 - YENİ SAYI:1

Avrupa Birliği’nin (AB) 2017’den beri en tartışılan ülkesi 
kuşkusuz Avusturya. 2017 sonbaharındaki seçimlerden 
sonra, Avrupa’nın en genç lideri Sebastian Kurz’un 
liderliğindeki muhafazakar parti (ÖVP) ile aşırı sağ 
partinin (FPÖ) koalisyon hükümeti kurmasıyla birlikte 
Avusturya’da yeni dönem başlamış oldu. Benzer durum 
1999’da yaşanmış, yine ÖVP-FPÖ koalisyonu kurulmuş 
ve bu durum AB’nin sert tepkisine sebep olmuştu. 
Dönemin 14 AB üyesi, aşırı sağ bir partinin koalisyon 
ortağı olmasından dolayı Avusturya ile siyasi ilişkileri 
dondurmuştu. Aradan geçen 18 senenin sonunda, 
Avusturya’da tekrar ÖVP-FPÖ koalisyonu kuruldu. 
Bu koalisyonu bugünlerde önemli kılan unsur ise 
Avusturya’nın 1 Temmuz 2018 itibariyle AB’nin dönem 
başkanlığını devralmış olması.
İlk defa 1998’de AB dönem başkanı olan Avusturya, bu 
görevi üçüncü defa yürütmek üzere devraldı. Fakat ilk 
devraldığı dönem başkanlığıyla bu dönem başkanlığı 
arasında Avusturya siyasetinde “küçük” bir fark var: 
1998’de Avusturya başbakanı sosyal demokrat Viktor 
Klima AB başkanlığını yürütmüştü. Bu defa ise aşırı 
sağcı ve göçmen karşıtı politikalarıyla nam salmış olan 
Sebastian Kurz bu görevi üstlendi. Kurz devir teslim 
töreninin gerçekleştiği Alp Dağları’ndaki Schladming 
kasabasında, yeni dönem sloganının “Koruyan bir 
Avrupa” olduğunu açıklayarak görevi teslim aldı. Kurz’un 
bu sloganla Hristiyan kültürünü ve Avrupalıları kastettiği 
çok açık. Seçim döneminde Avusturya ve Avrupa 
kültürünü koruyacağını, göçmen akışını keseceğini 
vadederek iktidara gelen Kurz, şimdi aynı sözleri AB 
dönem başkanlığı için veriyor. İslam ve göçmenler 
konusundaki politikaları diğer ülkelerdeki aşırı sağ 

partilerle uyuşmasına rağmen, Kurz’un Avusturya’da ya 
da AB’de başkan olması AB otoriteleri tarafından sorun 
edilmiyor. Zira Kurz Hollanda’daki Wilders, Fransa’daki 
Le Pen ya da Macaristan’daki Orban’dan farklı olarak AB 
karşıtı değil.
İlk dönem başkanlığından bu yana aradan geçen 20 yılda 
hükümetler değişmiş olsa da Avusturya’nın AB dönem 
başkanlığı için gündemi pek değişmiş gibi görünmüyor. 
1998’deki dönem başkanlığında gündemine göç 
meselesini almış olan Avusturya, bu konuda üye ülkelerin 
adil göçmen paylaşımı yapması gerektiğini vurgulamıştı. 
O günden bugüne AB’nin üye sayısı iki kat arttı, fakat 
gündem değişmedi. 1990’larda Balkanlardaki savaşlar 
sebebiyle mağdurlar AB ülkelerine göç ediyordu. Bugün 
ise Suriye savaşından, Afrika ülkelerindeki çatışmalardan 
ve Afganistan gibi ülkelerden kaçan insanlar Avrupa 
ülkelerine göç ediyorlar.
Kurz AB başkanı olarak zamanın çoğunu, neredeyse 
tüm mesaisini AB’ye ayırmak zorunda kalacak; 
onlarca bakanlar toplantısıyla ve yüzlerce oturumla 
ilgilenmesi gerekecek. Bu durumu öngören Başbakan 
Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Kurz’un yokluğunda 
1 Temmuz’dan itibaren Avusturya’nın sorunlarıyla 
kendisinin daha yoğun bir şekilde ilgileneceğini söyledi. 
Bu durum, muhalefetteyken AB karşıtı vaatlerde bulunan 
Strache’nin AB ile bir probleminin olmadığını göstermesi 
açısından olumlu bir gelişme olsa da, iç politikada 
Müslümanlar, göçmenler ve Yahudiler üzerinden bir 
“maceraya” girmesi de söz konusu olabilir. Zira Strache 
İslam ve göçmen karşıtı olmasının yanı sıra antisemitist 
olarak da tanınan bir siyasetçi. 

Avusturya Avrupa’ya ‘koruma’, göçmenlere baskı vadediyor

HABER ANALİZ
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Bu sezon Türkiye kupasında yaşananlar, 
alınan kararlar hep saha dışı gündem 
oluşturdu maalesef. Bunun büyük 
çoğunluğunda Fenerbahçe camiası 
vardı. Giresunspor maçında, her iki taraf 
aleyhine hatalı penaltı verilmesine rağmen, 
kazanan Fenerbahçe teknik direktörü Aykut 
Kocaman; ‘’taraftarımız bilsin, bizim bu 
hakemlerle iki kupayı da kazanmamız zor’’ 
açıklaması yapıyor!? Sizce hakem sadece 
kendi lehine penaltı verse, bu demeci verir 
miydi?
Yarı finalde Beşiktaş-Fenerbahçe ve 
Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarına yorum 
yapamadık, çünkü futbol oynanmadı. 
Vodafone Park stadyumunda iki takım 
oyuncularının zihninde, çirkeflik ilk plan 
futbol ikinci planda olunca, yaşanan 
tasvip edilmeyen durumlar kaçınılmaz 
oluyor. Neyse ki orada maç tamamlandı 
bir şekilde. Goller izledik. Lakin Kadıköy’de 
olanların izahı yok! Skor kendi lehine iken 
bir takım taraftarı, takımına ne amaçla zarar 
vermeye kalkar? Kimse kusura bakmasın; 
Beşiktaş tarafı da o gün masum değildi! 
Bazı oyuncular Josef De Souza’nın ilk maçta 
yaptıklarını uygulamaya çalıştı; tahrik 
etmeye… Caner köşe bayrağının oraya 
gidiyor, hakeme ‘bak atıyorlar’ işareti yapıyor. 
Bu hareketi yapmasan anlamayacaktık…
Tolga Zengin. Hayatında ilk defa mı 
bir stadyumda küfür yedi? Tabii ki 
hayır. Karşısında aklıselim bir topluluk 
olmamasına rağmen, oradaki insanlarla 
tartışmaya girmek, kendini haklı iken haksız 
duruma düşürmekten başka bir şey değil! 
Bu maçın yarıda kalmasının en büyük 
sorumlularından. Şenol Güneş’in hastaneye 
kaldırılmasının da en büyük aktörlerinden. 
Yardımcısı Oğuzhan. Onlarca kameranın 
bulunduğu yerde, tahrike teşvik etmesini 
görmeyeceğimizi sandı galiba… Ben bu 
olayların kumpas olduğuna da Beşiktaş’ın 
mağdur edildiğine de katılmıyorum. Ayrıca 
57. dakikadan kaldığı yerden seyircisiz 
devam etmesi de doğru karardı!

Hâlbuki sessiz sedasız, güzide bir ilçenin 
takımı Akhisarspor bir bir basamakları 
tırmanıyordu. Yarı finalde Galatasaray ile 
eşleşince, belki de çoğu buraya kadarmış 
dedi. Hele ilk maçı kendi sahasında 

kaybedince, Türk Telekom Arena’da şansını 
iyice zora soktu. Rövanşta Galatasaray’ın 
rotasyonlu kadrosuna üstünlük sağlayınca, 
rüyaya bir adım daha yaklaşıldı.
Peki sonra? Fenerbahçe’nin teknik direktörü 
Aykut Kocaman bir kez daha kendine özgü 
davranışını sergiledi; ‘’Akhisarspor bizimle 
oynayacağı final için Galatasaray karşısında 
rotasyon yapmamalı’’ diye. Yine gündem ve 
algı operasyonu! Yandaş basın mensuplarını 
arkasına alıp, bir hafta boyunca Akhisarspor 
üzerine baskı kurdular. Müthiş efor sarf 
etmelerine rağmen kaybettiler hatta 
sinirden kaleci Lung kulübede kırmızı kart 
gördü. Siz düşünün ne kadar baskı altında 
kaldıklarını… Keşke Aykut hoca bu işlerle 
uğraşacağına, taraftarını memnun edecek 
futbolu sağlasaydı!
Gelelim çokbilmiş federasyon kararlarına. 
Bildiğiniz üzere, Akigolar ve 1970 
Akhisarspor taraftar grupları, bu maça 
gitmeme kararı aldı. Alınan karara göre, 
Akhisarspor taraftarı, sadece yeni yapılan 
stadyumun gişelerinden bilet alabiliyor 
fakat Fenerbahçe taraftarı Türkiye’nin her 
yerinden. Akılları sıra Akhisar tribünlerine, 
başka takımın taraftarının girmemesini 
amaçlıyorlar. Örneğin bir Akhisarspor 
taraftarı Ağrı’da yaşıyor ve Akhisarspor 
passoligine sahip. Arkadaş Ağrı’dan kalkıp 
Akhisar’a gelecek bilet alacak, oradan 
Diyarbakır’a geçecek? Böyle bir saçmalık 
yok! Peki, maçta kaleci Fatih’e bir sürü 
yabancı madde atıldı. Onların Fenerbahçeli 
olduklarını kanıtlayabilir misiniz? Bunu 
kimse konuştu mu? Bu kadar haksız 
muamele onları illaki motive etmişti.
İyi başlamadıkları mücadeleyi akıllı bir 
futbol ile kazanarak, Akhisar ilçesini bayram 
yerine çevirdiler. Oyuncular maç sonu 
demeçlerinde hep, taraftarlarına uygulanan 
çifte standartı ve son günlerde, haklarında 
yapılan çirkin dedikoduları ön plana çıkardı. 
Sürekli küçük ilçe takımı vurgusu yapıldı. 
Yüreklerin büyük olduğu hesaba katılmadı. 
Nedense Akhisar’ın gollerinde Yıldırım 
Demirören’in yüzü Aziz Yıldırım’dan daha 
çok düştü. Tebrikler Akhisarspor. Avrupa 
liginde can-ı gönülden başarılar!
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Gülsemin KONCA
simgedergi@.gmail.com

Uğultular doluyor yalnızlığıma. Sessizliğim 
haykırıyor ama duyan yok. Avuçlarımda 
dost bir sıcaklığı hissinde aminler… Sadece 
dualarım kalıyor dudaklarımda. Içimde; hep 
gelecek yarınlara ertelediğim umudum 
körelmeye başladığında; teslimiyetin 
rahlesini açıyor, huzura bağdaş kuruyorum. 
Biliyorum ki göğün àh makamı her daim 
açık. Beni gören, suskunluğumu duyan biri 
var...
Hayat imtihanlarla dolu uzun bir yolculuk. 
İmtihan; bende yanıt bekleyen bir soru. 
Soruya doğru cevabı vermem gerekir ki 
imtihanı geçeyim. Bir tek ben mi imtihan 
ediliyorum  yoksa çevremdekiler de 
nasipleniyor mu sorudan? Soruya muhatap 
olan ben, imtihana giren tüm çevrem. Ben 
imtihan edilirken etrafımdakilerin bana bakış 
açıları, davranış biçimleri ile aynı imtihanın 
içindeler . Bir soru ile birçok kişi aynı anda 
imtihan oluyor. 
Isyan yok, tevekkül var. Yine olmuyorsa 
tevekkülde tekerrür var ama asla isyan yok. 
Dert sıkıntı çekmeden rahat yatağımda 
yatayım ama göğün yedi kat üstüne de talip 
olayım.  Mümkün mü? Merdiven nerede 
peki çıkmak için?... Sabır merdiveninin 
basamaklarını çıkmak gerekir kurtuluşa 
ermek için. Bizi bizden daha iyi bilen 
Rabbimiz taşıyamayacağımız yük yüklemez 
biliriz.
Farkındalık bir ışık. Hayatta ki farkındalıklarım 
arttikça aydınlanıyor, aydınlandıkça hayattan 
aldığım huzurum da artıyor. Tesadüflerden 
arınmış bir bakış açısı bana çok şeyler 
katıyor. Nefret duygusunu darağacına 
asıyorum. Ne yaşarsam: bir hikmet arayışı 
içinde oluyorum. Çünkü hiçbirşey öylesine 
hayatıma girmiyor. Yaşadığım her sevinç 
ve üzüntü bana birer ders niteliğinde. Yeter 
ki bunu farkedebileyim, üzerinde derin 
düşünebileyim. Bana bahşedilen güzellikler, 
yaşadığım mutluluklara sükretmek, 
üzüntülere sabretmek… Ömür sermayemizi 
`ah` ederek ziyan etmek niye. 
Sözlerimiz, davranışlarımız neye layıksa 
bizi oraya taşır. Cehenneme layık olanlar 
cehenneme, cennete layık olanlar cennete. 
Allah`a layık olanlar ise Allah`a…
İyiyi-kötüyü, hayrı-şerri herzaman bilemem. 
Herşeyi dilerim, olsun isterim. Olması için 
çabalarım.  Olmasını istediğim şeyler icin 
yanlış yollara gidebilirim. Allah  gittiğim 

yolun yanlış olduğunu anlamam için, o yolda 
işlerimi zorlaştırır, geciktirir. Kulu yanlış yolda 
gitsin istemez çünkü. Eger ki ikaz ediliyorsam 
sevinirim, demek ki seviliyorum. Emelimin 
gerçekleşmesi  için dualar ederim. Her dua 
bir mektuptur ve her mektup alıcısına ulaşır. 
Mühim olan cevap alabilmem. Hemen cevap 
almamışsam bir bakıma iyi. En azından kötü 
bir cevap almamış olurum. Kötü cevap 
alırsam o da bir bakıma iyi, ikaz aldım 
demektir. Demek ki neymis; bela ikaz imis...
Ve anlarım ki; Çekilen acıyı hissetmemek 
değil , o acıyla yaşamayı öğrenmektir sabır. 
Hayatımda ki eksiklikleri, olumsuzlukları 
kabul etmeli ve bunlarda dahi yaşamımı 
güzelleştirecek unsurlar görmeyi başarmam 
gerekir.
Hindistan’da bir sucu, boynuna astığı uzun 
bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük kovayla 
su taşırmış. Kovalardan biri çatlakmış. Sağlam 
olan kova her seferinde  ırmaktan eve ulaşan 
uzun yolu dolu olarak tamamlarken, çatlak 
kova içine konan suyun sadece yarısını 
eve ulaştırabiliyormuş. Bu durum iki yıl 
boyunca her gün böyle devam etmiş. İki yılın 
sonunda bir gün komşusu ırmağın kıyısında 
sucuya seslenmiş: “ Neden çatlak kovayı 
değişmiyorsun? Emeklerinin tam karşılığını 
alamıyorsun ki.” Sucu şöyle demiş : “Evime 
dönerken yolun kenarındaki çiçeklere dikkat 
etmeni istiyorum.” Gerçekten de tepeyi 
tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanında 
renk renk gülleri ve çeşitli çiçekleri görmüş. 
Sucu demiş : “ Yolun sadece çatlak kovanın 
tarafında güller ve çiçekler olduğunu ve 
diğer tarafta hiç çiçek olmadığını fark 
etmedin mi? Bunun sebebi benim kovanın 
kusurunu bilmem ve ondan yararlanmamdır. 
Yolun o tarafına çiçek tohumları ektim ve her 
gün ırmaktan dönerken onlar sulanıyor. İki 
yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp onlarla 
soframı süsleyebiliyorum. ..”
Gülsemin Konca
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Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geliştirilen mobil uygulama ile vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin ve 
soludukları havanın kalite değerlerini artık akıllı cep telefonlarından anlık öğrenebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaşın yaşadıkları 
bölgenin hava kalitesi değerlerine anlık ulaşmasını 
sağlamak için harekete geçti. 

“Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı” nda yer alan 300 adet 
hava kalitesi ölçüm istasyonundan elde edilen ölçüm 
sonuçlarını “www.havaizleme.gov.tr” web adresinden 
kamuoyu bilgisine sunan bakanlık, vatandaşların 
havanın kalitesine daha kolay erişebilmesi amacıyla 
mobil uygulama geliştirdi.

Buna göre vatandaşlar, artık yaşadıkları bölgenin ve 
soludukları havanın kalite değerlerini akıllı telefonlarına 
indirecekleri uygulama ile anında görebilecek.

Uygulamada aktivite önerileri de yer alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa 
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil 
uygulamanın android telefonlardan indirilebildiğini, 
IOS uygulaması çalışmalarının da tamamlandığını ve 
birkaç gün içerisinde aktif olacağını söyledi.

Uygulama ile Türkiye genelinde hava kalitesi verilerinin 
akıllı telefonlarda anlık görüntülenebileceğine 
işaret eden Müsteşar Öztürk, “Mobil uygulama ile 
konumunuza en yakın ölçüm istasyonunun ölçüm 
değerlerinin öğrenilmesi, güncel hava kalitesine 
göre aktivite önerilerinin görüntülenmesi ve ölçüm 
istasyonu ile ilgili hem fotoğraf hem de konum bazlı 
bildirim gönderilebilmesi sağlandı.” dedi.

Vatandaşların bulunduğu bölgenin hava kalitesi değeri 
ile ilgili merak ettiği soruları da uygulama üzerinden 
bakanlığa anında iletebileceklerini vurgulayan Öztürk, 
“Vatandaşımız temiz hava soluma ve soluduğu havanın 
kalitesini bilme hakkına sahip.” diye konuştu.

Öztürk, hava kalitesi değerlerinin Avrupa Birliği 
normlarına göre değerlendirildiğini belirterek hava 
kalitesi izleme istasyon sayısının 2018 yılı sonuna kadar 
330’a ulaşacağı bilgisini verdi.

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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Çanakkale’de  14 Mayıs 1915’te İngilizler 
Bombasırtı’nı ele geçirmek için saldırır. O 
günü Atatürk şöyle anlatıyor:
       ‘’Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz, 
on metre, yani ölüm muhakkak… Birinci 
siperdekilerin hiçbirisi kurtulamamacasına 
düşüyor, ikinci siperdekiler onların 
yerine geliyor, fakat ne kadar imrenilecek 
bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor 
musunuz?.. Öleni görüyor, üç dakikaya 
kadar öleceğini de biliyor ve en ufak bir 
çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok… 
Okuma bilenler Kuran’ı Kerim okuyor 
ve Cennet’e gitmeye hazırlanıyorlar. 
Bilmeyenler Kelime-i Şahadet çekerek 
yürüyorlar. İşte bu Türk askerindeki ruh 
kuvvetini gösteren hayret ve tebrike değer 
bir örnektir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale 
muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur.”  
       Evet, Mehmetçiğin gücünün birinci 
temel manevi taşı; Allah, Kur’an-ı Kerim ve 
Hz. Muhammed kaynaklarından yoğrularak  
ortaya çıkmış Atatürk’ün ifade ettiği bu 
yüksek ruhtur.  
         Namık Kemal; Türk Ordusu ve  
Mehmetçiğin  manevi gücünün diğer temel 
taşı olan vatan sevgisini  bir yazısında şu 
şekilde anlatmıştır.
         ‘’…..  Allah’ın insanlara bahşettiği şeylerin 
en azizi olan hayat, vatan havasını teneffüsle 
başlar. İnsan vatanını sever. Çünkü; tabiatın 
yani Allah’ın insanlara bağışladığı şeylerin en 
parlağı olan göz, dünyaya ilk baktığı zaman 
vatan topraklarını görür. İnsan vatanını 
sever. Çünkü, vücudun maddesi, vatanının 
bir parçasıdır. İnsan vatanını sever, çünkü, 
hürriyeti, rahatı, hakkı, menfaatı  vatan 
sayesinde ayakta kalabilir.  insanlık tarihinin 
hangi sahasına bakılırsa; her zaman ve her 
millette ortaya çıkan yüksek fikirli ve faziletli 
ahlak sahiplerinin tamamı, vatan sevgisini 
dünya işlerinin hepsinden üstün tutmuş 
ve pek çoğu vatan yolunda canlarını seve 
seve  vermiş görülür. Bundan dolayıdır 
ki, her dinde, her millette, her terbiyede, 
her medeniyette vatan sevgisi en büyük 
faziletlerden, en mukaddes vazifelerdendir.
         Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir. Daima 
kendimize ait, Daima kendimizden çok 
sever, canımızı uğruna feda  ederiz……
..!!!yalnız bize ayrılmış biliriz.’’

        Gerçekten de; Mehmetçiğin ve Türk 
Ordusunun manevi gücünün ikinci temel 
taşı Namık Kemal’in bile kelimelerle 
özetlemeye yetemediği Vatan sevgisidir.   
eni şairlerimizden Vehbi Vakkasoğlu  bu 
temel manevi özellikleri  yazdığı bir şiirinde 
şöyle ifade etmiştir.
Mehmetçik, meçhul askerdir.
Çünkü adı, sanı, memleketi, ırkı, hatta 
mezarı bile belli değildir.
Savaşta kartaldır, barışta güvercin…
Gerektiğinde var, işi bittiğinde yoktur.
Rütbesi ya gazi ya da şehittir.
Mehmetçik, aynı zamanda ‘’malum ve 
meşhur’’askerdir.
Çünkü manevi kimliği ve kişiliği bellidir:
‘’Allah’ın kuludur, Resulü’nün de ümmeti..’’
İmanı, ahlakı, fazileti hep aynı kaynaktandır; 
Kur’an’dan dır.
Bu sebeple, adı ne olursa olsun, hepsi de 
Mehmet’tir, Mehmetçik’tir.
Onlar, din ve vatan uğruna kan, can verir; 
dostluk uğruna kendini feda eder.
        Türk Ordusu, tarihin ispatladığı ve 
yukarıdaki tarihi kişilerin sözlerinde ifade 
edildiği gibi vatan ve millet menfaatlerini 
korumada  her zaman gösterdiği milli 
karakterini; Türk milletinin ahlakını, 
maneviyatını ve kültürünü temsildeki 
becerisi ile de yüksek medeni vasfını 
her zaman ispat etmiştir. Bu hususlar 
Türk Ordusunun yerini dünyanın sayılı 
orduları arasında müstesna bir şekilde 
yükseltmektedir. 
        Unutulmamalıdır ki;  Türk Ordusu 
taşıdığı bu yüksek manevi değerler yanında 
maddi olarak da şu anda dünyanın sayılı 
güçleri arasında ve NATO’ nun ikinci büyük 
gücüdür.
        Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün 
aşağıdaki sözleri  Türk Ordusunun bu 
gücünü ve Mehmetçiğin   taşıdığı manevi 
değerleri özetle ifade etmektedir.
        ‘’Cumhuriyet Orduları; Cumhuriyeti 
ve kutsal topraklarını güvenle koruma ve 
savunma kudretindedir. ‘’
 Çünkü    ‘’Dünyanın hiç bir ordusunda yüreği 
seninkinden (Mehmetçik) daha temiz, daha 
sağlam bir askere rastgelinmemiştir.’’
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YENİ ENERJİ KAYNAĞI: ENERJİ TUTUMLULUĞU
Endüstrileşme ve nüfus artışı her geçen gün enerji için ilave kaynakların geliştirilip 
devreye alınmasını gerektirmektedir. Bu gerçek bilhassa bizim ülkemiz gibi ayni 
“gelişmekte olan ülkeler” sınıfında yer alan Brezilya, Rusya, Hindistan gibi ülkelerde 
de enerji üzerine kaynakların önemli bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. 
Son yıllarda ekonomik büyümenin büyük gerçekleştiği ülkemizde enerji tesislerine 
olan ihtiyaç daha da hissedilmektedir. Geleneksel fosil yakıtlar (petrol ve doğal 
gaz) küresel enerji piyasasını birkaç asırdır şekillendirmeye devam etmektedir. 
Ancak bu kaynaklardan yoksun bulunan ülkeler için enerjide kurtuluş yolu olarak 
“yenilenebilir enerjiler”, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle beraber gittikçe artan 
ivmeyle bu gibi ülkelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. Geçen yıllar içinde fosil 
yakıt fiyatlarının emperyal güçlerce Rusya gibi ülkeler karşı kullanıldığına şahit 
olmaktayız. Bu da enerji bağımsızlığımız için ileride doğabilecek sıkıntıların 
giderilmesi açısından yenilenebilir enerji sektörüne daha fazla ihtiyacımızın 
olduğunu ve bu tarz siyasi yaptırımlara karşı da çözüm olarak bu sektörün başat 
rol oynaması gerçeği not edilmelidir. 
Ülkemizde durum, Rusya gibi fosil yakıt rezervleri açısından belli bir yerde 
bulunan ülkelerden daha elzemdir. Zira dış ticaret kaleminde açıklar bakımından 
büyük bir yekün yaklaşık %70 üzerinde enerji alımlarıdır. Bu sebepten, enerji 
hammaddelerinin enerji bağımsızlığı açısından politik tehdit oluşturması 
gerçeği ile yüz yüze kalmamak açısından güneş, rüzgar, biyo-enerji ve jeotermal 
gibi yenilenebilir enerji kalemlerinin kurulum ve kullanımını içeren alt yapı 
çalışmalarının yapılması gereği bulunmaktadır. Halihazırda; bu saydığımız enerji 
kalemlerinde istenen sonuca ulşabilmiş değiliz ancak ümitvarız. Ülkemizin 
büyüyen ekonomisinin ihtiyacı olarak enerji kaynaklarının çeşitliği ve güvenliği 
ulusal bir stratejik durumudur. Yenilenebilir kaynakların mümkün olduğu şekilde 
yerli ve milli kaynaklardan yapılması ise önem arz etmektedir. Bunun için yeterli 
bilim insanı ve mühendislik gücü ile bilimsel metodolojiye sahibiz. 
Bu genel perspektiften sonra bilim camiası olarak üzerinde sıkça durulan “enerji 
tutumluluğu” kavramının da yeni bir enerji kaynağı olarak dillendirildiğini 
görmekteyiz. Bilhassa enerji stratejileri ve geleceği konulu çalışmalarda 
şekilde de verdiğimiz üzere bilim camiasınca azımsanmayacak şekilde enerji 
tutumluluğu üzerinde durulmaktadır. Hatta dünyadaki bazı politik çevrelerce de 
ele tutumluluğun önemli bir kalem olarak ele alınmaya başlandığı görülmektedir. 
Geleceğe yönelik enerji perspektif çalışmalarında şekilde de görüldüğü üzere 2050 
yılına kadar dünya çapındaki enerji ihtiyacının yıllık miktarı 600 EJ olarak tahmin 
edilmektedir. 2050’lerde öngörülen süreçte toplam enerji üretiminin  %30’unun 
yenilenebilirlerden sağlanacağı, fosil yakıtların gittikçe azalarak bu boşluğu % 40 
artışla enerji tutumluluğu neticesinde elde edilen süreçlerin dolduracağı tahmin 
edilmektedir. Bu durum, enerji tutumluluğunun 2020’lerden sonra artan bir trendle 
enerji sektöründe önemli bir işlev sürdüreceğini bize göstermektedir.  Enerji 
tutumluluğu, hammaddenin çıkarılmaya başlandığı andan, iletimine, transferine 
ve son noktada sanayi ve ev tüketicilerinde kullanıldığı yere kadar bütün süreçlerde 
önemli bir argüman olacaktır. Bu sebeptendir ki 2050’lerde %40’lara varıncaya 
kadar ilave kaynak sağlamış olacağı bilim çevrelerince tahminlendirilmektedir. 
Bu durum; söz konusu “enerji tutumluluğunun” politik çevrelerce şimdiden ele 
alınmaya başlanmasını gerek kılmaktadır. Politika yapıcıların bu bağlamdaki 
süreçleri gerek sosyal gerekse de ekonomik açıdan gözleyip yeni adımlar atması 
gereği gerekmektedir ki gelecek yıllarda bu konuda geride kalınmasın. 
Gelecek yazımızda “enerji tutumluluğu” üzerine eylem paketi olarak nelerin ele 
alınması gereği üzerinde duracağız ve fosil yakıtlardan teknolojinin ve bilimin 
daha etkin kullanıldığı yenilenebilirlere geçişte tutumluluğun rolünü ele alacağız. İç
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Avrupa Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri Konferansı Başkanı
Gazi Üniversitesi Teknoloji 
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Siyasi Rejim Değişti, Ya Zihniyet?  

Gerek tek partili gerek çok partili dönemde 
her türlü demokratik çözümleri zamana yayan, 
sorunlar karşısında ipe un seren, özünde 
Bürokrasi Cumhuriyeti olan Parlamentarizm 24 
Haziran seçimleriyle ömrünü tamamladı.  Halkın 
bu medeni tercihiyle, yüzyıllık Parlamenterist 
rejim kazasız belasız şimdilik geride kaldı. 
Bu seçim, şüphesiz her seçim sonrası gibi birkaç 
açıklama, övgü ve eleştiriyle geçiştirilecek, 
temennilerde bulunulacak ve  “oldu da bitti 
Maşallah.” tarzında yaklaşılacak bir seçim değildir. 
Yüzyıllık bir değişim ve dönüşümdür. Bu Rejim 
değişikliği taşlarının bundan böyle nasıl yerine 
oturması gerektiğini ve kendini yenilemeyen 
siyasetçilerimizin kafasında oluşturduğu kırık fay 
hatlarının nasıl ve ne kadar demokratik haklarla 
dolacağı önemlidir.  Türkiye siyasi sath-ı Mailine 
bakıldığında genel resim henüz flu ve sert bir 
iklimi tarif etmektedir. İstikrar arabasının koşum 
atları İç barış ve ekonomik istikrar olacak. Bu 
yeni bir sistem ve yeni bir yaşam biçimidir aynı 
zamanda.  Kimi siyasetler ve liderleri o kadar çok 
ve koro halinde “ Erdoğan’ı istemezük” dediler ki, 
sandıktan çıkmış Rejimsel devrimin farkında bile 
değiller. Buna demokrasinin tüm meyvelerine 
ihtiyacı olan Kürdler adına siyaset yaptığını 
söyleyen kimi siyasalar da dahildir. Bu kesim 
Kürdler adına siyaset yapan Hdp’e içselindeki 
terörize kuşatıcıya “kuyrukçu”, kendi dışına dönük 
politkalarda ise, “lumpen” bir ağız ve sektar bir 
çizgi sergilemeye devam ediyor. Anti Erdoğanizm 
bayrağının öncülüğünü yapıyor. Göreceli olarak 
sol, “bir çocukluk hastalığı”yla “devrimci durum” 
halinasyonuyla “hendek-çukur” intihar pratiğiyle 
saldıran PKK’nin, Fetö işbirliği 15 Temmuz 
Darbesinde Bölgede tutuklanan Rütbeli Subay ve 
Güvenlikçilerden sonra iyice anlaşıldı.    
Elbette amaç, Türkiye halklarıyla beraber 
seçim yoluyla ulaşılacak Başkanlık sistemini 
engellemekti. Engellenemedi. 
Bütün bunlar kadar  dikkat çeken iki gelişme var. 
24 Haziran seçimlerinin en çarpıcı, en belirgin 
özelliği HDP oylarının Batıda, MHP’nin oylarının 
da Güneydoğuda artmasıdır. Bu iki gelişme doğal 
mı? Manipülasyon mu? Gizini korumakta... 
Bu nedenle yazımın bu kısmını sadece nasıl 
oldu da Güneydoğuda tomar tomar artan 
MHP oylarına ayırmak istiyorum. Ve şüphesiz 
her nedenin bir müsebbibi ve kendine yer 
bulabileceği bir iklimi ve hazırlık evresi vardır. 
MHP’nin bölgede oy yükselişini sağlayan 
nedir? MHP’nin redçi-inkarcı siyaseti değil 
şüphesiz. Küçük aşiretlerin ‘Cumhur ittifakı’ndan 
nemalanma varoluşçuluğuna itenler mi, dersiniz? 
Oyların masa başında birleşik faiz gibi teknolojik 
cımbızlanması mı? Bölgede yaşayan Arap-Türk 
demografik varlığında bu oyların toparlaması 
mı? Yoğunlaştırılan Güvenlikçi ve aileleri mi? Her 
soru bir parça doğru olsa bile, bölge siyasetinde 
bu Puzzle’yi her seçimde dişe diş Ak Parti 
doldurur, tamamlardı. Bu seçimde Puzzle’yi 

deden MHP tamamlıyor? Geçmişte de bölgede 
aşiretlerin devlete tutunma gayretleriyle Mhp’ye 
ilgi duydukları ve bazı Belediye Başkanlıklarını 
kazandıkları da bilinir. Ama 24 Hazıran 2018 
seçimlerinde Bölgede pıtırık gibi ortaya çıkması 
suni değilse Aşiretler arası rekabet, Aşiret-devlet 
ilişkilerinin çıkar hamasetiyle karşılıklı kucaklansa 
da Başkanlık Sisteminin yolunda nasıl bir hayra 
alamet olacağı dikkate şayandır. 
Örneğin; son üç yılda Mhp bölgede salonlarda 
dahi görülmemesine rağmen, 24 Haziranda 
oylarını yaklaşık olarak; Diyarbakır’da %80, 
Siirt’te%123, Hakkari’de %131, Muş’ta % 180, 
Mardin de % 181, Van da %160, Şırnak’ta %200, 
Bitlis’te%300, Ş. Urfa’da%400, Bingöl’de%400 oy 
artırmasının hiç bir sosyolojik izahı yoktur.  
Bu siyasi demografik değişimin arka planında 
sosyo-ekonomik-politik nedenler kadar, Ak 
Parti de yer bulamayan kimi aşiretlerin Devletin 
yöneldiği PKK’ya yakın durmamak, ona 
bulaşmamak ve dünyalıklardan MHP’yi dayanak  
yaparak  faydalanmayı denemek, bir alternatif 
düşünce olsa da sanırım “ezber bozan” bu sonuca 
yanıt olamaz. Doğrusunu bulmak, araştırmak  her 
siyaset erbabının sorumluluğu olsa gerek. 
Sözü uzatmadan Kürd Siyasetçiler için bir iki 
belirleme;   
Tüm siyasetlerin halkların bu seçim sandığı 
tercihiyle merkez Muhafazakarlığa doğru 
kaydığını görünüz. 
Türk Milliyetçi Muhafazakarlar kadar olmasa 
da, Kürdlerde de Batıdaki gibi bireysel sol 
özgürlükler değil, muhafazakar milliyetçiliğin, 
güç birliklerinin,  yaşadığı devletin Bekasının ve 
güvenliğinin öne çıktığını görünüz. 
24 Haziranla devletin güçlenmesi için 
muhafazakar ama daha fazla Milliyetçi ruhun 
batıya sırtını dönebileceğini veya savunma 
reflekslerinin güçlendirilmesine gayret 
edileceğinin, daralmış demokratik haklara 
aldırılmadan bir süre daha bireyin ve Halkın 
yerine “Devletin Can Güvenliği”nin korunması 
gerektiğinin altının net çizildiğini görünüz. 
Devletin Türk-İslam ve Türk Milliyetçiliği sentezleri 
üzerinden bir süre daha yürüyeceği açıktır. OHAL 
kalksa bile, normalleşmeyi sağlamak, tedavi 
etmek siyasi Doktorların işidir. Tarih Halkını 
zoraki medical veya cerahi tercihe zorlayanların 
akıbetiyle doludur. Bu gibiler, Halklarını zihni ve 
fiziki sakatlıklara sürüklemişlerdir. 
Şüphesiz tüm bunlar ve Başkanlık sisteminin 
yasal kervanının yolda dizilmek zorunda 
bırakılması apayrı bir sebeptir. Bu anlamda Yerel 
ve genel yasal alt yapının tamamlanması ve 
neler getireceği yurttaşlara hızla anlatılmalıdır. 
Ülkede ve Bölgede kaosun hızla enterne edilip 
Barış, Birlik, ekonomik ve sosyal refahın adaletle 
sağlanması, tam Demokrasi için, esas alınmalıdır.  
Siyasi Rejim sandıkla değişti. Güzel günler için 
yasalar değişecek, ya Zihnyetler... 
Rast gele…İç
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Mahmut ŞİMŞEK
Siyasi Analist / Yazar
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DÜNYA / POLİTİKA

Katar Emirinden ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ tebriği

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten dolayı Türk 
halkını tebrik etti.
Al Sani sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kardeş Türk halkını bu siyasi başarıdan dolayı 
kutluyorum ve onlara daha fazla ilerleme ve refah diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı da tebrik eden Al Sani, “Türk yönetimini, Türkiye Cumhuriyeti, halkı ve partileri 
için hayırlara vesile olacağını umduğum bu önemli geçişten dolayı tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
Al Sani bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”ne 
katılmıştı.
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Sağlık Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Şuayip Birinci, her türlü 
sağlık kaydına erişime olanak 
sağlayan “e-Nabız” kullanıcısının 8 
milyon kişinin hayatının bir parçası 
haline geldiğini söyledi.
Birinci, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, 3 yıl önce hizmete 
giren “e-Nabız” kişisel sağlık 
sisteminde kullanıcı sayısında 
büyük artış sağlandığını belirtti.
Sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat 
erişim imkanı sunan ve tüm sağlık 
kayıtlarının kontrol ve yönetimini 
bizzat kişinin kendisine bırakan 
e-Nabız uygulamasında 8 milyon 
kullanıcıya ulaşıldığını anlatan 
Birinci, özel ya da kamu tüm sağlık 
kuruluşlarının bilgi sistemlerinin 
entegre olduğuna işaret etti.
Gerçek zamanlı veri gönderebildiği 
sistem sayesinde vatandaşların 
kişisel sağlık kayıtlarına her zaman 
erişebildiğini aktaran Birinci, 
sistemin, kullanıcıların izin vermesi 
durumunda sağlık personelinin 
de erişebildiği bir platform olarak 
hizmet verdiğini anlattı. 

Kişisel sağlık sistemi e-Nabız 
kullanıcılarının, sağlık kurum ve 
kuruluşlarında gerçekleştirilen 
tüm muayene, tetkik ve radyolojik 
görüntüleme, yazılan reçeteler, 
ilaçlara ait tüm veriler ve geçirilen 
operasyonlar hakkındaki bilgilere 
erişebildiklerini dile getiren Birinci, 
“Temel amacımız, kişinin kendi 
sağlığını yönetebilen, yetkilendiren, 
hangi hekimle ne kadar veri 
paylaşması gerektiğine karar veren 
bir model oluşturmak. Dünyada 
bu kadar kapsamlı, yetki seviyesi 
yüksek başka hiçbir uygulama yok. 
Vatandaşın kendi sağlığını rahat 
yönetmesini sağlamaya çalışıyoruz.” 
dedi.
e-Nabız sistemine kamu 
hastanelerinden yüzde yüze 
yakın veri akışı sağlandığını ifade 
eden Birinci, özel ve üniversite 
hastanelerindeki veri akışını da 
hızlandırdıklarını vurguladı.
“e-Nabız’a nasıl giriş yapılıyor”
Müsteşar Yardımcısı Birinci, 
vatandaşların kişisel sağlık 
sistemini çok hızlı bir şekilde 
kullanmaya başladığını belirterek, 

e-Devlet şifresi ile aktif olarak 
sisteme giriş yapılabileceğini, ayrıca 
aile hekimliklerinden de geçici şifre 
temin edilebileceğini söyledi.
Birinci, sağlıktaki memnuniyet 
oranlarını da e-Nabız üzerinden 
değerlendirdiklerini belirterek, 
“Sağlıktaki memnuniyet 
oranlarını da bu sayede ölçmüş 
oluyoruz. Vatandaşlar sağlık 
kuruluşlarıyla ilgili bütün 
memnuniyetlerini sistem üzerinden 
değerlendirebilirler. Muayene 
eden hekim ve sağlık kuruluşunun 
temizliğine kadar her türlü durumu 
ölçme şansına sahip oluyoruz. 
Sistem üzerinden aynı zamanda 
kan bağışı ve organ bağışı 
konusunda da çok ciddi talepler 
alıyoruz. Bizim insanımız çok 
fedakar. Organ ve kemik iliği bağış 
bildirimlerimiz de çok iyi düzeyde. 
Şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişi 
organ bağışlamak için bildirim 
yaptı.” diye konuştu.

‘e-Nabız’ı 8 milyon kişi kullanıyor
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Sigarayı bırakan üniversiteliye ücretsiz yemek 
kampanyası
Amasya Üniversitesi Rektörlüğünce “Sigarayı bırakan öğrenciye bir yıl ücretsiz yemek” kampanyası ile 3 bin öğrencinin 
bu bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü ile 
üniversitenin Yeşilay Kulübünün iş 
birliğiyle başlatılan “Sigarayı bırakan 
öğrenciye bir yıl ücretsiz yemek” 
kampanyası ile 3 bin öğrencinin 
sigarayı bırakması hedefleniyor.
Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
kampüste kampanyayı duyurmak 
amacıyla çalışmalar yaptıklarını 
söyledi.
Sigara bağımlılığı bulunan 
öğrencileri üniversite bünyesinde 
tıp fakültesindeki sigara bırakma 
birimine yönlendirdiklerini belirten 
Orbay, bir şekilde zararlı alışkanlıkla 
tanışmış öğrencileri bir an önce 
bundan vazgeçirmeyi istediklerini 
vurguladı.
Kampanya ile sigara 
kullanmayanlarda da farkındalık 
oluşturmayı amaçladıklarına dikkati 
çeken Orbay, sigarayı bıraktığı 
tespit edilen öğrencilere üniversite 
yemekhanelerinde bir yıl ücretsiz 
yemek imkanı sağlayacaklarını ifade 
etti.

Kampanyaya öğrencilerin ilgi 
gösterdiğini dile getiren Orbay, 
şunları söyledi:
“Sigaranın hem sağlığa hem de 
bütçeye büyük kayıplar verdiğini 
biliyoruz. O yüzden ‘Sigara sizi 
bırakmadan siz sigarayı bırakın’ 
diyoruz. Bir yıl ücretsiz yemek 
sunarak da ödüllendirme sağlıyoruz. 
Öğrencilerimiz orta gelirli 
insanların çocukları. Kampanya ile 
öğrencilerimizin hem sağlıklı yaşam 
sürmelerine hem de bütçesine katkı 
sağlayalım istedik. Buradan mezun 
olan öğrencilerimiz öğretmen, 
mühendis gibi mesleklere sahip 
olacak. Bu insanlar sigara içmeyerek 
topluma da örnek olacaklar. 
Hedefimiz olan 3 bin öğrenciye 
ulaşacağımıza inanıyorum.”
Orbay, uygulamanın belirli bir süresi 
bulunmadığını aktardı.
Öğrenciler uygulamadan memnun
Üniversite öğrencisi Ebuyasir Çakmak 
da daha önce sigarayı bırakmayı 
düşünmesine rağmen bunu hayata 
geçiremediğini dile getirdi.

Kampanyaya katıldığını bildiren 
Çakmak, “Maalesef sigara 
kullanıyorum. Bu kampanya bence 
üniversitemizin ortaya koyduğu 
çok güzel ve etkili bir uygulama. 
Üniversite yetkililerine böyle bir 
uygulamayı hayata geçirdikleri için 
teşekkür ediyorum. Sigarayı bırakan 
öğrenci sigaranın maliyetinden 
kurtulduğu gibi bir de ücretsiz yemek 
yiyecek. Çok güzel bir uygulama 
bence.” ifadesini kullandı.
Beden Eğitimi Öğretmenliği 
Bölümü öğrencisi Gizem Canikli 
de uygulamadan sonra çevresinde 
birçok arkadaşının sigarayı bırakmayı 
düşündüğünü dile getirerek, “Ben 
de sigara kullanıyorum. İnşallah bu 
kampanya vesile olur, ben de dahil 
herkes sigarayı bırakır. Sigaranın 
zararlarını görmezden geliyoruz 
aslında. Öğrencilere maddi anlamda 
da çok büyük katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.” sözlerine yer verdi.
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İÇİMİZDEN

Doğu Anadolu Türkçesi ile Azeri Türkçesi  
Arasındaki Ortak Tarihsel Özellikler

Doğu Anadolu Türkçesi ile Azeri Türkçesi 
arasındaki ortak özelliklerin tarihi kökenleri 
eskidir. Doğu Anadolu Türkçesi’nde tutulan 
pek çok kelime Azeri Türkçesi’nde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Doğu Anadolu 
Türkçesi Azeri Türkçesi’nin Karabağ, İrevan, 
Zengezur, Derbent, Erdebil ve İrak Türkman 
ağızlarına çok yakındır. 
Eski çağlardan itibaren Türk aşiretleri, 
Ortadoğu ve Kafkasya’da askeri ve 
politik açıdan önemli rol oynamışlardır. 
Azerbaycan’da Cabrayil’de bulunan eski Türk 
yazıtları Sabir Türklerinin bölgede hakim 
olduğunu kanıtlamaktadır. 
MS 2. yüzyıldan itibaren Azerbaycan’dan 
Mezopotamya ve Kuzey Suriye’yedek 
büyük bir coğrafyada egemen olan Hunlar, 
Roma ve Parfya gibi imparatorlukların 
Doğu’ya doğru genişlemesini engellediler. 
Ama sonra durum tamamen değişti. Bazı 
Hunlar, Hıristiyanlığı benimseyerek Batı 
İmparatorluklarına asimile olmaya başladılar. 
Bunun en iyi örneği gibi, Halkların Büyük 
Göç’ünü sonucu olarak ortaya çıkan Avrupa 
Hun İmparatorluğu’nun nüfusu gösterilebilir. 
Hunların diğer kısmı, VII. Yüzyılda İslam’ı 
kabul ederek, asimilasyon yoluyla etnik 
kimliklerini kaybetmeye başladılar. Bundan 
sonra Türkler Oğuz Türkmen ismi ile 
tanındılar.
9.-11. yüzyıllarda Oğuz Türkleri Abbasi 
Devleti’nin Orta Asya’dan Suriye ve İraqadək 
olan arazilerinde hem say yönünden, hem 
de siyasi ve kültürel yönden önde gelen halk 
idi. Abbasi Devleti’nin zayıfladığı dönemde, 
kurulan devletlerin en büyüğü, Oğuz 
Türkleri tarafından kurulan Büyük Selçuklu 

Devletiydi. Selçukluların konuştuğu Oğuz 
Türkçesi iki kola ayrılmıştır. Birincisi, ana 
özelliklerini koruyan Doğu Oğuz koludur ve 
ikincisi göreceli değişim geçirmiş olan Batı 
Oğuz koludur.
11. yüzyılın ortalarında Büyük Selçuklu 
devletinin oluşumunun sonucu olarak, 
Oğuzların Batı’ya akışı daha da güçlendi. 
Oğuz Türkçesi Orta Doğu’da en yaygın Türk 
dili haline gelmiştir. Türk dünyasının ortak 
eseri olan “Dede Korkut Destanları” (“The 
Book of Dede Korkut”), Oğuz Türkçesi’nin 
Bayat Şivesi’nde yazılmış ve Kafkasya’daki 
Demir Kapı Derbent’den, İrak’da Kerkük 
Eli’ne kadar geniş coğrafyaya yayılmıştır. 
Bayat Kabilesine mensup şahıslar arasında 
Dede Korkut’u, Uzun Hasanı, Muhammed 
Fuzuli’ni, Safevi diplomatı Oruç Bey Bayat 
‘ı ve Karabağ nüfusunun önemle bir kısmı 
görülebilir.  
Bayat Şivesi’nde yazılan “Dede Korkut 
Destanları”, Doğu Anadolu Türkçesi ile 
Azerbaycan Türkçesi arasındaki ortak 
tarihsel özellikleri tanımlamak açısından çok 
önemli bir anıttır. Eski Türkçe dönemine ait 
bazı sözlerin Doğu Anadolu Türkçesi’nde 
unutulurken Azerbaycan Türkçesi’nde 
korunarak kullanıldıkları görülür: bacı (kız 
kardeşi), qardaş (erkek kardeşi), daş (taş), kimi 
(gibi), yeddi (yedi), kölgə (gölge), daşımax 
(taşıma), tikiş (dikiş), demür (dəmir), gadun 
(qadın, kadın) ve b. Bu bildirinin temel amacı 
da Doğu Anadolu Türkçesi’ni ses ve şekil 
bilgisi açısından Azerbaycan Türkçesi’yle 
benzerlik taşıyan unsurlarını tespit etmekdir.
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Ramin Alizade
Azerbaycan Bilimler 
Akademisi, Tarih Enstitüsü, 
Bakü
raminalizadeh17@gmail.com
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Çok oturmak ölüm riskini artırıyor

Kamuda nitelikli işler yapan 
hekimlere özel ücret

Amerikan Kanser Topluluğunun 
yaptığı araştırma, günde 6 saat veya 
daha fazla oturan kişilerin erken ölüm 
riskinin, 3 saatten az oturanlardan 
yüzde 19 daha fazla olduğunu 
gösterdi.

Araştırmada, çok oturmanın, kanser, 
kalp rahatsızlığı, inme, diyabet, kronik 
obstrüktif pulmoner hastalık, akciğer 
ve karaciğer rahatsızlığı, ülser veya 
bir diğer sindirim sistemi rahatsızlığı, 
Parkinson, Alzaymır, merkezi 
sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi 
rahatsızlıklarından ölüm riskiyle 
bağlantısı olduğu, ayrıca intihar 
olasılığını arttırdığı gözlendi.

Alpa Patel liderliğindeki araştırmada 
128 bin kadın ve erkeğin verileri 
incelendi. Araştırma başladığında 
kronik rahatsızlığı olmayan bu 
kişilerden yaklaşık 49 bininin, takip 
edildikleri 21 yıl süresince hayatını 
kaybettiği belirtildi.

“Ne kadar az oturursanız sizin için o 
kadar iyi” 
Patel, çok oturmanın, kanserden 
ölüm riskini yüzde 10 arttırdığına, 
ölüm riskinin, kas-iskelet sistemi 
rahatsızlıklarında yüzde 60’a 
yükseldiğine dikkati çekti.

“Ne kadar az oturursanız sizin için 
o kadar iyi” diyen Patel, bir saat 
oturduktan sonra 2 dakika ayakta 
durmanın veya hafif bir aktivitede 
bulunmanın, kolestrol, kan şekeri ve 
tansiyonu olumlu etkilediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında döner sermaye ücretlerinin 
yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.
Çalışmanın bir sonraki adımında ise döner sermaye tavan ücretinin 10 kata 
kadar yükseltilmesi hedefleniyor. Döner sermaye tavan ücretlerinde değişiklik 
öngören çalışma, özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin, birlikte çalıştıkları 
sağlık personelinin döner sermaye ücretlerinin artırılmasını da öngörüyor.
Maliye Bakanlığı ile varılan mutabakat çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş tarafından yürütülen çalışmaların 15 gün 
içinde tamamlanması ve döner sermaye yönetmeliğinin değişiklik yapılarak 
yeniden yayımlanması öngörülüyor.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, döner sermaye ücretlerine ilişkin düzenleme 
hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın her iki bakanlık 
arasında müsteşarlar ve teknik ekipler tarafından yürütüldüğünü belirterek, 
çalışma kapsamında nitelikli işler yapan akredite hekimlerin 18 bin lira 
düzeyinde olan döner sermaye tavan ücretlerinin ilk etapta 5 kat artırılacağını 
kaydetti. Demircan, şunları söyledi:
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TEKNOLOJİ - YENİLİK - UZAY

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bilinen 3 bin 750 öte gezegenin yüzde 70’ini keşfeden Kepler uzay teleskobunun uydu 
moduna alındığını duyurdu.

Space.com’un haberine göre, NASA yetkilileri, yakıtı çok 
azalan ve sona yaklaşan Kepler’i, gelecek ay başında elde 
ettiği son verileri Dünya’ya gönderebilmesi için uyku 
moduna aldıklarını açıkladı.

Kepler’in bu işlemi gerçekleştirmek üzere 2 Ağustos’ta 
uyandırılacağı belirtildi.

Teleskop, gök bilimcilerin Samanyolu Galaksisi’nde 
Dünya’ya benzer gezegenlere ne sıklıkta rastlandığını 
tespit edebilmeleri için 2009 yılı mart ayında uzaya 
gönderilmişti.

Kepler, “transit yöntemi” üzerinden yabancı dünyaları 
keşfediyordu. Bilim adamları, söz konusu mart ayında 
600 milyon dolara mal olan Kepler misyonunun birkaç 
ay içinde faaliyetlerine son vermek zorunda kalacağını 
açıklamıştı.

NASA, nisan ayında öte-gezegen keşif uydusu TESS’i 
uzaya fırlatmıştı.

TESS, 2 yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca Güneş Sistemi 
dışındaki yakın yıldız sistemlerinde yer alan öte-
gezegenlere dair kanıtlar bulmaya çalışacak.

Tüm zamanların en üretken gezegen 
avcısı sona yaklaşıyor
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