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BAŞKANDAN

YOK ÖYLE TEHDİT!..

Ne bu tehdit böyle ya... Neymiş efendim, ABD bize 
yaptırım uygulayıp bakanlarımız Süleyman Soylu ve 
Abdülhamit Gül’ün ABD deki mal varlıklarına el koyup, 
girişlerine müsaade etmeyecekmiş!..
Etme!
Bunun şantaj olduğu net bir şekilde belli ki, her iki 
bakanımızın orada ne mal varlıkları, ne bir çöpleri var. 
Bu bilindiği halde bunu dünyaya kahramanlıkmış gibi 
duyurmak neyin nesi?
Aha duyurdun!
Daha önce de aynı şey yapıldı ama 1974 Kıbrıs Barış 
Harekatında ne merhum Ecevit bu posta koymalara 
aldırış etti, ne daha sonraki Sinop ve Diyarbakır üslerine 
el koyma talimatından Demirel ödün verdi!..
Yok öyle üç kuruşa beş köfte... Türkiye ekonomik sıkıntılar 
içinde olabilir ama böyle verimli topraklarımızın olduğu 
ülkemizde bunu atlatmamak sadece akıl yoksunluğu ile 
izah edilir ki, ekonomistlerimizde bu akıl fazlasıyla var!..
İktidar ve siyasi partilerimiz bu tavra karşı nasıl birlik 
oldularsa, ülke ekonomisi için de bu tavrı onlardan 
beklemek hepimizin hakkı ve siyasilerimiz de; o 

senden bu benden ilkel tavırdan vazgeçip birlik ve 
beraberlik içinde ithalata bağımlılığı kaldırıp, kendi öz 
kaynaklarımızdan üretime dayalı dünya piyasalarına 
hâkim olmaya uğraş vermeli.
Bunun en güzel örneği Japonya... Sadece ürettiği 
elektronik eşyayla dünya piyasalarına hâkim oldu ve 
kişi başına düşen milli gelirle dünya birincisi ülkeler 
arasına girdi. 
Japonya’da gıda üretimi mi var, yok. Bizim toprakların 
insan eksen nerdeyse insan çıkar!..
Eyvallah etmeyelim, böyle can damarı üslerinin olduğu 
ülkemizde iki bakanımıza yaptırım uygulamak büyük 
hakaret!
Demirel ve Ecevit tavrını hatırlatalım yeter!..

Şerafettin ŞIVKIN

simgedergi@gmail.com
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da “İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’na katıldı.

Konuşmasına, Trabzon’un kanaat önderleri ve gönüllü 
kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek başlayan ve Trabzon Valiliğine 
teşekkür eden Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 
69,4 oy oranıyla kendisini cumhurbaşkanlığına layık gören 
Trabzonlulara şükranlarını sundu.
Bu seçimde de Trabzon’un milli iradenin, vefanın, 
dayanışmanın şehri olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, 
Trabzon’un bir kez daha iradesine sahip çıkarak Türkiye’ye 
husumet besleyenlere esaslı bir ders verdiğini söyledi. 
“Türkiye’nin notunu indirsen ne yazar”
Son bir asırdır birçok defa bu millete kefen biçenlerin 
tamamının eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadıklarına 
işaret eden Erdoğan, bugün de benzer teşebbüslere, benzer 
operasyonlara maruz kalındığını anlattı. Erdoğan sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Birileri cüsselerine güvenerek ülkemize diz çöktürmeye 
çalışıyor. Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini 
zannediyorlar. Ekonomik yaptırımlarla bizi sindirebileceklerine 
inanıyorlar. Her gün bir yenisini ekledikleri küstah açıklamalarla 
bize had bildireceklerini düşünüyorlar. Yargılaması devam 
eden bir şahıs üzerinden hukuk sistemimize müdahale etmeye 
yelteniyorlar. Milli onurumuzu, devletler arası teamülleri, 
Dünya Ticaret Örgütünün ortaya koyduğu şartnameleri, 
uluslararası hukuku, diplomatik kuralları tamamen hiçe 
sayarak 10 bin kilometre öteden bize emir vermeye teşebbüs 
ediyorlar. Ekonomik tetikçilerini kullanarak, iplerini ellerinde 
tuttukları kredi derecelendirme kuruluşlarını üzerimize 
saldırıyorlar. Saldırdılar ne oldu? Hiç. Batmış, bitmiş bir 
Yunanistan’a sürekli derece veriyorlar. Ya bitmiş zaten, versen 
ne olacak. Türkiye’nin notunu indirecekmiş. İndirsen ne yazar. 
Biz ne durumdayız. Onu biz iyi biliyoruz.
Ülkemiz hakkındaki durumu belli kimi basın yayın 
organlarını, asparagasla, yalan yanlış haberlerle besleyerek 
Türkiye’nin direncini kırabileceklerini düşünüyorlar. Bunlar 

Türk milletini zerre kadar tanımıyorlar. Şayet tanısalardı bu 
milletin Allah’tan başka bir gücün önünde eğilmeyeceğini, 
diz çökmeyeceğini bilirlerdi. Şayet bizi tanısalardı, Türk 
milletinin karakterinin bağımsızlık olduğunun farkına 
varırlardı. Bizi birazcık anlasalardı, Türkiye’ye tehdit ve şantaj 
dilinin sökmeyeceğini idrak ederlerdi. Tarihimizi okusalardı, 
bizim bağımsızlığımızdan ve milli onurumuzdan asla ödün 
vermeyeceğimizi görürlerdi.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk 
milletinin mandacılığı 100 yıl önce elinin tersiyle ittiğini, 
en zor zamanlarında dahi hürriyetinden taviz vermediğini 
hatırlatarak, her karış vatan toprağını şehit kanlarıyla 
sulayarak bugünlere geldiğinin altını çizdi.
“Türkiye’yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, 
hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun 
haddi değildir.” diyen Erdoğan, milletin müsterih olmasını, 
vatandaşların gönüllerini ferah tutmalarını istedi.

“Eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun bedelini ödersin”
Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinin parametrelerinin 
15-20 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak derecede düzgün ve 
sağlam olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
“Bazı haberler alıyorum, mallarını satmıyorlar. Ne demek 
mallarını satmıyorsun? Satacaksın arkadaş. Ne demek o? 
Depolarda istiflemek, ne demek o? Satmadın, onun da 
bedelini ödemek durumunda kalırsın. Çünkü ben bunu bir 
ihaneti vataniye olarak görüyorum. Sen bunları niye ürettin? 
Satmak için ürettin. Şimdi ne yapıyorsun? Sen de mi birilerine 
hizmet etmenin gayreti içerisindesin? Bize, milli lazım milli. 
Bize, yerli lazım yerli. Eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun 
bedelini ödersin. Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya 
konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz. Allah’ın 
izni ve milletimizin dirayetiyle ülkemize giydirilmeye çalışılan 
bu deli gömleğini hep birlikte yırtıp atacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi tehdit 
etmek kimsenin haddi değil

GÜNCEL
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun revizyona gittiği yeni Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) yarın 
ilk toplantısı yapılacak.

Kılıçdaroğlu yeni ‘A takımını’ belirledi
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, yarın saat 12.00’de 
parti genel merkezinde başlayacak.

Yeni Parti Sözcüsü ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın toplantıya ilişkin 
açıklama yapması bekleniyor.

CHP’de yeni MYK ilk kez toplanacak

GÜNCEL
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GÜNCEL

Bireysel tüketicilerin bankalardaki konut kredi 
bakiyesi haziran sonu itibarıyla 200 milyar liraya 
dayandı.
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre 
bankaların kullandırdığı konut kredi bakiyesi bu 
yılın haziran sonunda 199 milyar 964 milyon 792 
bin liraya ulaştı. Geçen yıl sonuna göre konut kredi 
bakiyesi 8 milyar 430 milyon 717 bin TL (yüzde 4,4) 
artış gösterdi.
İstanbul, bu dönemde en fazla konut kredisinin 
kullanıldığı il olmayı sürdürdü. Toplam konut 
kredilerinin yüzde 31,8’i İstanbul’da kullanıldı. 
İstanbul’daki konut kredileri miktarı, yılın ilk yarısında 
yüzde 2 artarak 63 milyar 607 milyon 656 bin liraya 
yükseldi.
İstanbul’u 23 milyar 195 milyon lira (yüzde 11,6) ile 
Ankara, 14 milyar 774 milyon lira (yüzde 7,4) ile İzmir, 
7 milyar 417 milyon lira ile Bursa ve 6 milyar 430 
milyon lira ile Antalya izledi. Ankara, İzmir, Bursa ve 
Antalya’da konut kredi bakiyesi artışı sırasıyla yüzde 
3,4, yüzde 5,5, yüzde 5,5 ve yüzde 4,6 oldu.
Bu dönemde konut kredisi bakiyesinin en az olduğu 
il 69 milyon 503 bin lira ile Bayburt olarak kayıtlara 
geçti. Bayburt’u 112 milyon 379 bin lira ile Ardahan, 
137 milyon 111 bin lira ile Gümüşhane ve 143 milyon 
305 bin lira ile Muş ve 153 milyon 558 bin lira ile Kilis 
takip etti.
Konut kredilerinin yarısı 3 büyük ilde

Konut kredi bakiyesinde son altı aylık dönemde en 
fazla artışın yaşandığı il yüzde 17,9’la Hakkari oldu. 
Bu ili yüzde 16,5 ile Şırnak, yüzde 11,6 ile Van, yüzde 
11,5 ile Kilis ve yüzde 11,3 ile Ordu takip etti. Bu 
dönemde Iğdır’da konut kredi bakiyesi yüzde 0,1 
azalış gösterdi.
Konut kredi bakiyesi 1 milyar lirayı aşan il sayısı 
geçen yıl sonunda 27 iken, haziran sonu itibarıyla 
listeye Ordu ve Sivas’ın dahil olmasıyla 29’a ulaştı.
Tutar bazında incelendiğinde ise altı ayda konut 
kredi bakiyesi en fazla artan il 1 milyar 258 milyon 
lira ile İstanbul oldu. İstanbul’u 768,8 milyon lira ile 
Ankara, 767,5 milyon lira ile İzmir, 289,2 milyon lira 
ile Ankara ve 284,4 milyon lira ile Kocaeli izledi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de kullanılan konut kredi 
bakiyeleri tüm konut kredi bakiyelerinin yarısını 
oluştu. 
Konut satışlarının yaklaşık 3’te biri kredili 
Bu yılın ilk yarısında 646 bin 32 konut satılırken, 
konutların (yüzde 31,2) 201 bin 805’inde kredi 
kullanıldı. Bir başka ifadeyle satılan konutların 
yaklaşık 3’te biri ipotekli satış olarak kayıtlara geçti.
Konut satışlarının 35 bin 645’i İstanbul’da gerçekleşti. 
Bu dönemde Ankara’da 23 bin 442 konut, İzmir’de 13 
bin 294 konut, Antalya’da 8 bin 369 konut, Bursa’da 
8 bin 319 konut satıldı. En az konut satışı Hakkari ve 
Ardahan’da gerçekleşti. 6 aylık dönemde Hakkari’de 
sadece 41, Ardahan’da ise 71 konut ipotekli satın 
alındı.

Konut kredileri 200 milyar liraya dayandı
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GÜNCEL

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

NEW YORK 

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede işsizliğin rekor 
seviyeye gerilediğini belirterek, ABD ekonomisinin 
hızla büyüdüğünü belirtti.
Trump, kendi Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, “İşsizlik verileri, 50 seneden 
olduğundan daha iyi, belki de her zamankinden. 
Ülkemiz hiç olmadığı kadar hızla büyüyor ve 
daha da iyiye gidecek. Birçok şirket ABD’ye geri 
dönüyor.” ifadelerini kullandı. Paylaşımında, 
Arkansas eyaletinin eski Valisi Mike Huckabee ve 
ABD’li Fox kanalını da etiketleyen Trump, “Maaş 
çekiniz büyüyor, emekli maaşınız güçleniyor.” 
yorumunda bulundu.
Cumhuriyetçi Parti’den olan Huckabee, bugün Fox 
kanalındaki bir programda, kasım ayında yapılacak 
Kongre seçimlerini Demokratların kazanması 
halinde insanların primlerini ve maaşlarını 
kaybedeceğini öne sürerken, Cumhuriyetçilerin 
seçilmesi halinde ise seçmenlerin maaşlarıyla 
primlerini koruyacağını ve ABD’nin sınırlarının 
daha güvenli olacağını savundu.
ABD’de işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 3,8 
seviyesine gerilemişti. Söz konusu seviye en 

son Nisan 2000, bundan önce ise 1969 yılında 
görülmüştü.
Ülkede işsizlik oranı temmuzda yüzde 3,9 olurken, 
bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,1 büyüyen ABD 
ekonomisi son 4 yılın en iyi performansını kaydetti.
Harley-Davidson
Trump, ayrıca, Twitter üzerinden yaptığı 
paylaşımda, ABD’nin en büyük motorsiklet 
üreticilerinden olan Harley-Davidson’ın imalatının 
yurt dışına taşınması durumunda müşterilerinin 
şirketi boykot etmeyi planladığı hakkında 
değerlendirmelerde bulundu.
Plan hakkında “Harika!” ifadesini kullanan Trump, 
“Harley’nin (Davidson) rakipleri dahil şirketlerin 
birçoğu bize doğru geliyor. ABD, yakında eşit 
şartlara sahip olacak veya daha iyisine.” yorumunu 
yaptı.
Harley-Davidson, haziranda, Avrupa Birliği’nin 
(AB) ABD’ye misilleme olarak başlattığı gümrük 
vergileri nedeniyle ABD’deki üretiminin bir kısmını 
deniz aşırı ülkelere taşıyarak bu bölgelerden 
Avrupa pazarına motosiklet ihraç edeceğini 
duyurmuştu.

Trump’tan ABD ekonomisiyle ilgili açıklama
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‘Turizmde 50 milyar dolara ulaşırsak cari açığa pansuman olur’
Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türkiye’nin, turizm hareketlerine İspanya, İtalya ve Fransa gibi rakibi olan Akdeniz 
ülkelerinden çok sonra başladığını belirterek, “Onlar 60-70 yıldır turizm hareketinde bulunuyorlar. Çok iyi yatırımları var ve 60-70 

milyar dolar para kazanıyorlar. Bunlar sürekli kazanıyorlar bu parayı. Bizim de minimum 50 milyar dolara en kısa zamanda 
ulaştığımızı düşünürsek cari açığa çok iyi bir pansuman olur.” dedi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kavaloğlu, şirkete 

dünyanın her yerinden teklifler geldiğini ve iyi bir yatırım olduğunu düşündükleri her yere gidebileceklerini ifade etti. ( Limak - 
Anadolu Ajansı )

Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türkiye’nin, 
turizm hareketlerine İspanya, İtalya ve Fransa gibi rakibi 
olan Akdeniz ülkelerinden çok sonra başladığını belirterek, 
“Onlar 60-70 yıldır turizm hareketinde bulunuyorlar. Çok iyi 
yatırımları var ve 60-70 milyar dolar para kazanıyorlar. Bunlar 
sürekli kazanıyorlar bu parayı. Bizim de minimum 50 milyar 
dolara en kısa zamanda ulaştığımızı düşünürsek cari açığa 
çok iyi bir pansuman olur.” dedi.
Türkiye’ye gelen turistlerin sayısının iyi analiz edilmesi 
gerektiğine işaret eden Kavaloğlu, “2014-2015 Türk turizmi 
açısından en başarılı geçen dönemdi. Dolayısıyla 2014-2015’i 
görmüş Türk turizminin önüne konmuş olan hedefler iyi bir 
artış oranıyla gidiyordu. Fakat Rusya ile yaşanan uçak krizi, 
Avrupa’yla yaşanan olaylar ve terör olayları bizim sistemimizi 
geriye döndürdü. Şu an Avrupa pazarında 2014-2015 yıllarına 
ulaşabilmiş değiliz. Bu rakamların hâlâ daha yüzde 30 
gerisindeyiz.” yorumunu yaptı.
Rus turist sayısında bu yıl rekor üstüne rekor kırıldığını aktaran 
Kavaloğlu, “Ruslar Türkiye’yi ve Antalya’yı çok özlemişler. 
Ülkelerindeki ekonomik kriz devam etmesine rağmen dolar 
üzerinden satışları alıyorlar.” diye konuştu.
Kavaloğlu, Gürcistan, Bulgaristan, Kuzey Irak, Ermenistan, İran 
ve Azerbaycan’dan gelen herkesi turist olarak görülmemesi 
gerektiğine dikkati çekerek, “Antalya’ya, Ege sahillerine 
gelenlerin yüzde 99’u turist ama İstanbul’a gelenlerin bir kısmı 
turist değil. Bunları turist sayarak gelir hesaplaması yaparsak 
doğru olmaz. THY dünya çapında bir şirket, muazzam bir güç 
kazandı. 

“Cari açığa çok iyi pansuman olur”
Kaan Kavaloğlu, Türkiye’nin, turizm hareketlerine İspanya, 
İtalya ve Fransa gibi rakibi olan Akdeniz ülkelerinden çok sonra 
başladığını belirterek, “Onlar 60-70 yıldır turizm hareketinde 
bulunuyorlar. Çok iyi yatırımları var ve 60-70 milyar dolar 
para kazanıyorlar. Bunlar sürekli kazanıyorlar bu parayı. Bizim 
de minimum 50 milyar dolara en kısa zamanda ulaştığımızı 
düşünürsek cari açığa çok iyi bir pansuman olur.” dedi.
Kişi başı elde edilen turizm geliri açısından 2014-2015’i 
yakalamanın 2020’yi bulabileceğini vurgulayan Kavaloğlu, 
şunları kaydetti:
“İngilizler için Türkiye cennet haline geldi. İngilizlerin ana 
destinasyonları İspanya ama İspanya avro uyguluyor. 
İngilizler, Brexit’ten dolayı pound’la tatil yapmayı tercih 
ediyor. Biz pound uyguladığımız için daha yüksek derecede 
artışla gidiyoruz. Avro Bölgesi’nde yaşayan insanlar da 
avronun değerli olmasından dolayı Türkiye’de tatil yapma 
iştahları bulunuyor. Fiyatların düşük halde kalmasını da tercih 
ediyorlar ama biz o fiyatlarda kalırsak enflasyona yeniliriz. 
Maliyetlerimizdeki artışı karşılayamayız. İyi personel, kaliteli 
hizmet sloganımızın altı dolmaz. 
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KÜLTÜR

LONDRA
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Trinidad ve Tobago doğumlu, 
Hint asıllı İngiliz yazar Vidiadhar Surajprasad (V.S.) Naipaul 85 
yaşında hayata veda etti.
Naipaul’un ailesi, yazarın dün gece İngiltere’nin Wiltshire 
kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yazarın 
yaşlılığa bağlı olarak son dönemde sağlığının kötüye gittiği 
belirtildi.
“Nehrin Dönemeci”, “Taklitçiler” ve “Gelişin Bilmecesi” 
romanlarıyla tanınan yazar, yapıtlarında sömürgeciliği 
ve sömürge toplumlarının siyasi ve kültürel psikolojisini 
irdelemişti.
Naipaul, 2001 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık 
görülmüş, İsveç Akademisi ödülün “sezgili anlatımını 
dürüst ve şaşmaz gözlemleriyle birleştirip bizleri bastırılmış 
tarihlerin varlığı görmeyen zorlayan yapıtları için” yazara 
verildiği açıklamıştı.
Kimlik, siyaset ve edebiyat
V.S. Naipaul, 17 Ağustos 1932’de Karayipler’de İngiliz 
sömürge yönetimi altındaki ada ülkesi Trinidad ve Tobago’da 
dünyaya geldi. Hint asıllı ailesi, 19. yüzyılda Hindistan’dan 
sözleşmeli işçi olarak bölgeye göç etmişti.
Naipaul, 1950 yılında kazandığı bursla eğitim için İngiltere’ye 
gitti. Oxford Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu.
Mezun olduktan sonra yazarlığa başladı. Bir dönem sömürge 
ülkesinden gelen bir vatandaş olarak İngiltere’de iş bulmakta 
zorlandı. Nihayet BBC Dünya Servisi’nin radyosunda o 
dönemde Batı Hint Adaları Federasyonu çatısı altında 
birleşen Karayip ada ülkelerinin edebiyatını ele alan bir 
program yapmaya başladı.
Naipaul, batılıların Yeni Dünya’daki sömürgelerindeki 
halkların tarihine ve kaderine kayıtsızlığını eleştirdi.
Yazar, 2000 yılında verdiği bir söyleşide yazarlık serüvenini 

şöyle özetlemişti:
“Benim gibi Yeni Dünya’dan gelen bir kişiyseniz, insanların 
oraya taşıdıkları absürt fantezileri ve bu sebeple başlarına 
açtıkları belaları açıkça görebiliyorsunuz. Yeni Dünya’nın 
tarihi bize öğretmediler. Kötülükten değil, cehaletten, 
kayıtsızlıktan, bu küçük adaların tarihinin önemli olmadığının 
düşünülmesinden. Bu benim öğrenmek zorunda olduğum 
bir şeydi ve yazmak bana bunu sağladı. İnsan verili bilgiyle 
başlayamıyor işe, kendini bilgiye yazması gerekiyor.”
Edebiyat serüveni
Naipual ilk romanı “Mistik Masajcı”yı 1957 yılında yayımladı. 
1959 yılında yayımladığı “Miguel Sokağı” adlı öykü kitabıyla 
Somerset Maugham Ödülü’nü kazandı.
Ertesi yıl yayınladığı “A House for Mr. Biswas” (Bay Biswas 
için Bir Ev) romanı edebiyat çevrelerinin dikkatini çekmeyi 
başardı. Hayatı içinde yaşadığı sömürge toplumunun 
koşullarıyla sınırlanan bir adamın hayatını anlattığı roman 
babasının ve kendi yaşamından izler taşıyordu.
Sömürge ülkelerindeki batılılaşma paradoksunu ele aldığı 
“Taklitçiler” romanını 1967’de, Afrika’da sömürgecilik üzerine 
düşünceler barındıran “In a Free State” (Özgür Bir Ülkede) 
romanı 1977’de yayımlandı.
Afrika, 1979’da yayımladığı “Nehrin Dönemeci” romanının da 
fonunu oluşturuyordu.
Naipaul, 1987 yılında başyapıtı sayılan, kendi yaşam 
öyküsünden izler taşıyan “Gelişin Bilmecesi” romanını 
yayımladı.
Naipaul ilerleyen yıllarda dünyayı dolaşarak çok sayıda 
inceleme yazısı ve seyahat kitabı yazdı. Atalarının ülkesi 
Hindistan’ı 3 kez ziyaret etti. Hindistan kültürüne ve 
siyasetine dair yorumlarda bulundu.
İran, Pakistan ve Endonezya’yı gezerek İsl

Nobel ödüllü yazar Naipaul hayatını kaybetti
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DIŞ HABERLER

Atölye sahibi Zarif Muhtarov, gönüllü öğrencilere 
Ortaçağ döneminde kullanılan kağıt üretme 
tekniklerini gösterirken, atölyede 8. yüzyıldan 
başlayarak 18.yüzyıla kadar kullanılan tekniklerle 
kağıt üretildiğini aktardı. Atölyedeki faaliyetler 
hakkında bilgi alan gönüllü öğrenciler, atölyede 
çalışarak tarihi tekniklerle kağıt üretimi sürecinde 
yer aldı.
Muhtarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
yabancı seyyahların sürekli olarak atölyelerini 
ziyaret ettiğini anımsatırken, ilk defa Türkiye’den 
tecrübe paylaşımı için öğrencilerin geldiğini ve 
bunun kendileri için sevindirici olduğunu belirtti.
Gönüllü öğrenci Rümeysa Nur Karaman da halen 
Ortaçağ teknikleriyle kağıt üreten Semerkant kağıt 
atölyesiyle yakından tanıma fırsatı bulduklarını 
kaydederek, bunun kendilerini çok etkilediğini 
ve atölyede çok şey öğrendiklerini ifade etti. 
Karaman, dut ağacı kabuğundan yapılan ve 2 bin 
yıl boyunca dayanıklı olan Semerkant kağıdının 
birçok süreçten geçtiğini, kendilerinin tüm bu 
süreçleri tek tek incelediklerini dile getirdi.

Gönüllü öğrenciler, ayrıca Semerkant’taki Mirza 
Uluğbey Rasathanesi ve İmam Maturidi Türbesi’ni 
ziyaret etti.
Özbekistan’daki temasları boyunca meşhur 
Özbek pilavının nasıl yapıldığını da öğrenecek 
olan öğrenciler, ayrıca Buhara şehrinde de çeşitli 
etkinliklere katılacak.
Tecrübe Paylaşım Programı
“2018 Tecrübe Paylaşım Programı” ile 8 Eylül’e 
kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, 
bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum 
kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 
100’e yakın proje ve faaliyete katılacak.
Öğrenciler, program kapsamında Nijer’in yanı sıra 
Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, 
Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, 
Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, 
Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, 
Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, 
Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney 
Afrika’ya gidecek. 

TİKA koordinasyonunda, THY, AA ve TRT iş birliğinde düzenlenen “2018 Tecrübe Paylaşım 
Programına” katılan gönüllü öğrenciler Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde çalışmalarını 
sürdürdü.

TİKA’nın genç gönüllüleri Özbekistan’da
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İÇİMİZDEN

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN,
GÜÇLÜ HAZİNE, GÜÇLÜ MALİYE…

9 Temmuz’da Cumhurbaşkanımızın 
Meclis’de yemin etmesiyle “yeni 
sistemin çarkları” dönmeye başladı…
İlga edilen kanunlar yürürlükten 
kalkarken Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri ile “hızlı icraat dönemi” 
fiilen artık hayatımızda… Bu ayın 
sonuna doğru Orta Vadeli Program, 
Kasım ayı sonunda da 2019-2023 
dönemine ilişkin stratejik plan 
çalışmalarının tamamlanmasıyla “2023 
hedeflerine doğru” tam gaz yola revan 
olacağız…
Türkiye’nin kaybedecek vakti yok….
Son beş yılda ardı ardına yaşanan 
hadiseler, bazı alanlarda yol haritasının 
aksamasına sebep olduysa da bunun 
telafisi bizim elimizde… 
Daha çok çalışacağız ve kaybedilenleri 
fazlasıyla kazanmaya çalışacağız…
Sayın Cumhur Başkanımız Erdoğan’ın 
“Hazine ve Maliye Bakanlığı” ile ilgili 
değerlendirmelerini sizlerle paylaşmak 
istiyorum…
Öncelik; “kamu idarelerinin 
harcamalarının gözden geçirilmesi ve 
tasarrufların artırılmasını sağlayacak 
yöntemlerin belirlenmesi” ‘ne verilmiş,
Sonrasında; “kamu kurumlarının mali 
kaynaklarının yönetiminin tek elde 
toplanarak uzun vadede yıllık 3-4 
milyar gelir elde edilmesi,
Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım 
yapılması, Çin’in Panda Piyasası’ndan 
dış borçlanma işlemi gerçekleştirilmesi,
Kalkınma Bankası’nın yeniden 
yapılandırılarak tasarrufların kalkınma 
hedeflerine uygun şekilde tahsisatının 
sağlanması,
Yurt dışı kaynak temini amacıyla yurt 
dışı kaynak ve araç çeşitlendirilmesine 
gidilmesi için gerekli girişimlerde 
bulunulması,
Katılım bankaları ile kalkınma ve 
yatırım bankalarının faiziz finansman 
faaliyetleri için altyapılarının 
geliştirilmesi,
E-ihale’nin yaygınlaştırılarak ihale 
süreçlerindeki bürokrasinin azaltılması, 

iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, 
zaman ve kaynak tasarrufunun 
yapılması,
Sağlık hizmetlerine ilişkin alımların 
Devlet Malzeme Ofisi tarafından 
elektronik ortamda gerçekleştirilmesi,
Veraset ve intikal Vergisi 
Beyannamesi’nin elektronik ortamda 
alınmaya başlanarak vatandaşın 
vergi dairesine gitmeden işlemlerini 
tamamlamasının sağlanması,
Hali hazırda 35 farklı hizmetin 
sunulduğu İnteraktif Vergi Dairesi 
kapsamına 10 yeni hizmet eklenmesi, 
dikkatleri çekiyor.
Tüm bunlar için geçiş süreci 100 gün 
olarak belirlenmiş.
Tabii bu yapı, tüm bakanlıklar için ayrı 
ayrı ele alınıyor.
Yapısal dönüşümün tamamlanmasını 
takiben hükümet icraatlarının, 
planlar çerçevesinde 81 il bazında 
ayrı ayrı takip edilmesi ve izlenmesi 
de sürdürülebilirliğin sağlanması 
bağlamında oldukça önemli…
Biliyoruz ki;
Güçlü Türkiye için Güçlü Hazine, Güçlü 
Maliye olmazsa olmazımız…
Hep birlikte, geleceğe emin adımlarla 
yürümek istiyorsak, ekonomimize 
sahip çıkacak, üretim gücümüzü 
artıracağız.
Ve, üretimden gelen gücümüzle 
ihracatımızı katlayacak, ülkemizi 
dünyanın sayılı ekonomileri arasına 
sokma noktasındaki irademizi 
pekiştireceğiz…
Şahlanan TÜRKİYE, inanın, birlik ve 
beraberliğimizin teyidi ile mümkün…
Hep birlikte, el ele, geleceğe yürüme 
konusunda kararlıyız…
İNANIYORUZ,
BAŞARACAĞIZ…

İç
im
izd

en

Süreyya GÜNGÖR
Gazeteci - Yazar
Genel Yayın Yönetmeni
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Ahmet GÜNDÜZ
ahmetgunduz@simgedergi.com

İÇİMİZDEN BİRİ…BİNALİ YILDIRIM

Avuçlarından su içilen nasırlı ellerin dualarla 
nefes verdiği bir devlet ve Milet adamı..Varlığı 
ilmin harfine ev kılınmış içimizden biri BİNALİ 
YILDIRIM.Yüreği dağdan zarif bir adam.
   Tarihin altın tozları ile işlenmiş,Kehkeşan 
ikliminde her zerreye bir gözyaşı damlatıp 
onlardan bir altın çağ filizlendirmeye çalışan 
bir yürekten bahsetmek..Bir aşk bir sevda 
kaneviçesi örer gibi meleklerin eleriyle işlenmiş 
bir idealizmin bir şahsı manevisini anlatmaya 
çalışmak o kadar zor ki…
   Uzlaşmayı gönül iklimlerinde mana 
ibrişimleriyle billurlaşan bir nur,ruhlara 
kardeşlik zümrütünden ışık aksettiren bir yıldız 
sağnağı olarak gören insanların içinde bir 
insandan,tüm mevki ve makamın sıfatlarından 
sıyrılıp halkının duaya açılan nasırlı elerini 
yüreğine götüren içimizde ki birinden Binali 
YILDIRIM’dan bahsetmek öylesine zor ki..
Samimiyetin ve ahde vefanın gönül şahikasına 
yükselirken demoğoji edebiyatlarıyla 
değil,doğru sözlülük ve mertlikle gökyüzüne 
açılan bir sevda yolcusundan,hayatının tüm 
evresinde tıpkı bir arı gibi millet kovanına 
bal taşımaktan başka sevdası olmayan 
toprak mütevaziliğinde ruhunda ise 
toprak bereketinde olan bir yiğit adamdan 
bahsetmek öylesine zor ki…Beraber yürüdüğü 
yol arkadaşlarının kaderini avucunun içinde 
ki çizgileri gibi kaderi bilmiş sadakat ve vefa 
yağmurlarıyla beslenmiş sadece yolların 
sadece köprülerin değil gönüllerin de 
birleşimine imza atmış bir ruh secdelisini 
anlatmak öylesine zor ki..Dünya malına 
mülküne mevkisine makamına tapmamış 
ticaretini ise sadece Allah ile yapmış asil ve 
vakur duaların sahipleri,dünyanın namert 
yüzüne aldırmamış,diz çökmemiş delikanlı 
ağabeyleri olarak gördükleri Binali YILDIRIM’ı 
devlet ve Milet uzlaşmasını en temel vicdani 
hak ve hakikat refleksi olarak gördüğü için çok 
sevdi. Anadolu insanı onun feryadında da 
tebessümünde de gözyaşlarında da asla sahte 
bir çizgi bulmadığı için söyleyeceği her şeyi 
hep mertçe sömylediği,dudaklarından sahte 
terennümler arşa yükselmediği için sevdi.
Vicdan iklimlerinde ki günah ve rehavetin 
yosunları arasında boğulan sahte siyasilere 
mukabil bütün gönül kirlerinden,kalbin küf 
ve paslarından kin ve öfke karanlığından 
yaradanına kanatlanmaya çalışan sadelerden 
sade bir gönül adamı olduğu için çok sevdi.
Çünkü Binali YILDIRIM insanları olduğu 
gibi kabul edip onların kendilerini özgürce 
ifade edebilmelerine olanak sunduğu için 
uzlaşmanın tesisine giden yolda sevgi ve 
hoşgörüyü kendisine rehber edindiği için 
bu denli çok sevildi.ve hep onu Anadolu 
insanı bir arıya benzetti.Arı gideceği yeri bilir.

Çiçeğin güzelliğinin farkındadır.Çiçeği yalnızca 
koklamaz ne aradığını bilir ve cömerttir.Bin 
bir çiçekten oluşan yolculuğunun sonunda 
bir mucizeyi gerçekleştirir.Arı çalışır ve üretir.
Hayata armağanlar verir ve Binali YILDIRIM 
kendisine inanmış yüreklerin sonsuza açılan 
dualarından aldığı ilham ile arı coşkusunu 
birleştirip topladığı enerji ile bal yapmaya 
hayatı tadlandırmaya yep yeni bir lider 
TÜRKİYE kurma projesine çalışmakta.O da 
tıpkı merhum Turgut ÖZAL gibi milletine ait 
hayatı yaşarken kışkırtmalara saldırılara hiç 
aldırış etmedi.Çünkü o biliyordu ki idealleri 
olan insanın gerçekleştirmesi gereken bir 
kaderi vardır.Hele bu kader milletinin kaderi 
ile kesişmişse işte o zaman ilhamın gücü ile 
kanatlanan bir arı gibi bin bir çiçekten oluşan 
yolculuğunun sonucunda bal vermesi gerekir.
Ve o da tıpkı beklenen ve özlenen bir rüyayı 
gerçekleştirmeye çalışan bir arı gibi miletinden 
topladığı enerji ile bal yapmaya soldurulmuş 
yüzleri tatlandırmaya çalışan bir uzlaşma 
kahramanı.Kendisini tanımaktan ve fikirlerini 
algılamaktan büyük onur duyduğum Binali 
YILDIRIM tüm yürek sarsıklığına tüm gönül 
solgunluğuna tüm his ve duygularda yaşanan 
kırıklıklara incitilmişliklere uzaklaştığımız sevgi 
yamaçlarına aşk kıyılarına ulaşabilmenin ve 
milete ait değerlerin sembol ismi.
   Biz Binali YILDIRIM’ı çok sevdik.Çünkü o 
ihmale uğrayan,üzerlerine basılan,terlerinde 
baharların çiçeklerini yetiştiren unutulan 
ve unutulmuşların ak gönülü arı ruhlu 
arınmış temsilcisi.Ruh ve vicdan bahçemizi 
uzlaşmamazlığın sonbahar rüzgarlarının 
sarartan ölüm solgunluğundan kurtarıp 
uzlaşma baharının rengarenk iklimine 
kanatlandıran yeni bir diriliş nefesine muhtacız. 
Yetenekleri görmezden,çığlıkları duymazdan 
gelenlere milletin dualarını şahsi ikballerine 
çevirmeye yeltenenlere zulmün ve karanlığın 
görünür görünmez orduları ile birleşip milletin 
helal alın teri ile kazandıkları zaferi kendi 
şahsi ikballerine çevirmeye çalışıp kendini vaz 
geçilmez sanan mileti şamar oğlanı gibi görüp 
her vesile ile tokatlama çalışanlara mukabil 
şefkati ve merhameti ile insanlığımızın atan 
ortak kalbi olmuş bir Binali YILDIRIM iyiki var.
    Günde beş vakit secdeye değen kutsal olan 
kalp dehlizlerinde adı dua ile yazılı toprak 
olmadan topraklaşıp semaya uzananlar iyiki 
var.Şairler Sultanı Necip Fazıl’ın ifadelerinde 
:”Siz ağlayamazsınız!Ağlayabilseydiniz 
anlayabilirdiniz.”sözünü muhatap bilmiş 
insanlık aşkı ile hayatın kaynayan aşk ve sevgi 
kazanı olmuş içimizden biri Binali YILDIRIM 
iyiki var.
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Eşim Elena Gündüz ile birlikte son Başkanımız Sn. Binali Yıldırım 
beyfendilerine asla sona ermeyecek

Türkiye - Rusya  ittifakından ve Türkiye’de yaşayan altı yüz bin’e yakın 
Rus ailelerinin Cumhurbaşkanımıza

hissetmiş olduğu büyük sevgi ve destekten bahsettik.

İÇİMİZDEN
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KÜLTÜR

Ziyaretçilerine eşsiz bir kent manzarası sunan Ankara 
Kalesi, başkentin önemli sembolü olarak dikkati çekiyor. 
Hem savunma hem de yerleşim amaçlı kullanılan 
surlarla çevrili alanda, tarih yolculuğu yapmanın yanı sıra 
eskimeyen mahalle kültürü de gözlemlenebiliyor.
17’nci yüzyılın ortalarına doğru kenti ziyaret eden Evliya 
Çelebi, kaleden “Ankara’nın yüksek bir dağın tepesine 
dört kat beyaz taştan yapılmış sağlam bir kalesi vardır. 
Kale iç içe üç kat surlarla çevrilidir. İç kalenin çevresi 
kayalıktır. Bu yalçın kayalardan kaleye tırmanmak çok 
zordur. İçkalede toplar, çeşitli silahlar, cephane ve 600 
ev bulunur. İçkale aşağılarda ikinci sıra surlarla çevrilidir. 
Dağın eteklerinde ise üçüncü sıra dış surlar yer alır. Bu 
dış surlarla tüm kent güvenlik altına alınmıştır.” şeklinde 
bahsediyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 
Milattan Önce 33 ile 476 tarihleri arasında inşa edildiği 
tahmin edilen kale, hemen hemen her dönemde 
birtakım değişimler yaşamış olsa da tepenin yüksek 
bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan dış 
kaleden oluşuyor.
Konumu itibarıyla Ankara’yı her cepheden görebilecek 
stratejik bir tepeye konuşlandırılan kale, tarih boyunca 
bölgede hüküm süren devletler tarafından kenti 
savunma amacıyla ordugah, mühimmat deposu ve 
gözetleme merkezi olarak da kullanılmış.

Testere dişi şeklinde kulelere sahip kalenin “Hisar 
Kapısı” ismiyle anılan ana giriş kapısının üstünde İlhanlı 
Devleti’nin büyük hükümdarı “Ebu Sait Bahadır Han” 
adına bir vergi kitabesi bulunuyor. Dönemin ticaret ve 
vergi kanunnameleri için önemli örneklerden sayılan 
kitabenin yanı sıra Hisar Kapısı’nın solunda 1885 yılında 
Fransızlara yaptırılmış bir saat kulesi yer alıyor.

Küçük meydanlara sahip kalede, her meydan farklı bir 
pazar yeri olarak kullanılmış. Atpazarı, Samanpazarı 
ve Koyunpazarı meydanları, her dönemde ticaret ve 
toplanma merkezi olarak kullanılan bölgeler olma özelliği 
kazanmış ve günümüzde de bu özelliğini koruyor.

Başkentin önemli sembollerinden Ankara Kalesi, ziyaretçilerine eşsiz bir kent manzarası sunuyor. Hem 
savunma hem de yerleşim amaçlı kullanılan surlarla çevrili alanda, tarihe yolculuk yapmanın yanı sıra 
eskimeyen mahalle kültürünü de yaşatıyor.

Tarih, kültür ve ticaret merkezi: Ankara Kalesi
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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. 

İç
im
izd

en

Cengiz BULUT
Gazeteci  - Yazar
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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
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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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Bekir Özer / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com
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TATİL BELDELERİ: ANTALYA REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT
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Mavi ve Yeşilin Buluştuğu Yerde Kişiye Özel 
Bir Tatil Deneyimi...
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 Yeşil ve mavinin eşsiz birlikteliğinin 
yaşandığı Belek’te yer alan Regnum Carya Golf & 
Spa Resort, konuklarının tatil hayallerini kusursuz 
hizmet anlayışıyla karşılıyor. 
 “Her şey dahil” tatil anlayışına yeni bir 
boyut kazandıran Regnum Carya Golf & Spa 
Resort, 2014 yılından bu yana; Carya Golf Club 
ile birlikte toplamda 1 milyon metrekarelik alanı, 
62 metrekareden 200 metrekareye kadar değişen 
oda seçenekleri ve VIP olanaklarıyla farklı bir 
konaklama deneyimi sunuyor. 
 1200 yatak kapasitesi, 4800 metrekareye 
yayılan fitness ve spa merkezi, ala carte 
restoranları, gece aydınlatmalı golf sahaları, çok 
amaçlı havuzu, su parkları ve macera parkı ile 
Regnum Carya, doğanın kucağında hareket etme 
ve dinlenme ayrıcalığını birlikte yaşatıyor. 

Turizme yeni bir soluk
Enerji, inşaat ve tarım gibi pek çok alanda faaliyet 
gösteren ve köklü geçmişiyle tüm faaliyetlerinde 
ülke ekonomisine katkı sağlayan Öztürk Şirketler 
Grubu, 2014 yılında açılışı yapılan Regnum Carya 
ile turizm sektörüne de yeni bir soluk getirdi. 
 İnşaatı Regnum Türkiye, mimarisi Profil 
Mimarlık ve iç mimarisi Arketipo Mimarlık 
tarafından gerçekleştirilen otel, son teknolojiyi 
muhteşem bir zarafet ve incelikle harmanlıyor. 8 
ayrı oda tipinin bulunduğu Regnum Carya Golf 
& Spa Resort, 5 katlı otel alanının haricinde “Golf 
Residence” olarak adlandırılan, kapıları kendisine 
ait yüzme havuzuna açılan tek katlı odalarla 
misafirlerine farklı konaklama seçenekleri de 
sunuyor. 

Türkiye’de ‘herşey dahil’ tatil anlayışını
yeniden tanımlayan Regnum Carya Golf & Spa Resort, 

açıldığı günden bu yana
kişiye özel üstün hizmet anlayışıyla

Belek’in en özel noktasında hizmet veriyor.
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Geniş ve konforlu villalar ile unutulmaz bir tatil 
deneyimi
Kalabalık aileler için villa alternatifleri de 
bulunan Regnum Carya Golf & Spa Resort, 350 
metrekarelik 13 Baron Villa ve 600 metrekarelik 
2 King villa ile konfor dolu bir tatil vaat ediyor. 
6 yetişkin ve bir bebeğe göre tasarlanan 
havuz ve Golf manzaralı Baron Villalarda; 100 
metrekarelik özel ısıtmalı  havuz, özel teras, 
ayrı banyo, duş, küvet ve WC, 2 yatak odası, 
giyinme odaları, oturma odası ve mutfak yer 
alıyor. Bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her türlü 
detayın düşünüldüğü villalarda ütü masası, ütü, 
buzdolabı, çamaşır makinası, ocak, mikrodalga 
fırın da bulunuyor.
 Daha geniş aileler için ise 10 kişinin 
rahatlıkla konaklayabileceği King Villalarda, 
Baron Villa özelliklerine ek olarak, 120 

metrekarelik özel ısıtmalı havuz, bahçede jakuzzi, 
çocuk havuzu, fitness, sauna, masaj odası, duş, 
küvet, WC ve giyinme odaları ve 5 yatak odası 
bulunuyor. King Villa’nın ana yatak odasında 
haricen şömine ve jakuzzi de yer alıyor. King 
Villa’da yemek odası, oturma odası ve mutfak da 
geniş aileler düşünülerek dizayn edildi.  
Türkiye’nin en geniş ve kapsamlı villası 
Regnum Carya’da
 Regnum Carya Golf & Spa Resort, 250, 
350 ve 600 metrekarelik 19 özel villanın yanı 
sıra, kurşun geçirmez camları, özel Spa ve fitness 
merkezi, tam donanımlı toplantı odası, ısıtmalı 
yüzme havuzu ile toplam 3500 metrekare 
alana sahip özel villasında VIP konuklarını 
ağırlayabiliyor.
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210 metrekarelik şömineli salon, içerisinde 
ayrıca bir playstation odasının da bulunduğu 
çok amaçlı salon, özel toplantı odası, dünya 
markaları ile donatılmış mutfak, 420 metrekarelik 
özel ısıtmalı yüzme havuzu, teras, özel spa 
merkezi ve jakuzili masaj odası bulunuyor. 
Kendine ait butler, aşçı, servis ve temizlik 
elemanı olan villada konaklayan misafirlerin 
kullanımı için garajda özel bir Maybach otomobil 
yer alıyor. İsteyen misafirler ise otele helikopter 
ile transfer edilebiliyor.
Spa iyiliğiyle ruh ve beden dengenizi yakalayın
Regnum Carya Golf & Spa Resort bünyesinde 
yer alan 4800 metrekarelik alana sahip 
GreenDoor Spa & Wellness, doğadan gelen 
iyilik ve güzellik kaynaklarıyla konuklarını 
dinlendiriyor, tazelenmiş hissetmelerini sağlıyor. 
Doğal güzelliğe, doğa dostu organik ürünlerle 
destek olan spa merkezinde, hayvanlar üzerinde 
test edilmemiş, geri dönüşüm paketli ürünler 
kullanılıyor. 
Bölgenin en geniş ve kapsamlı SPA’sına sahip 
olan Regnum Carya Golf & Spa Resort,  2 katlı 
spa merkezinin dışında yer alan 5 farklı Bali 
Evi’nde kişiye ya da çiftlere özel masaj hizmeti 

sunuyor. Sessiz, yeşil ile iç içe huzurlu bir masaj 
seansının sunulduğu Bali Evlerinde ayrıca jakuzi 
de kişiye özel. 
Dünya mutfağının zengin örnekleri Regnum 
Carya’da
Regnum Carya Golf & Spa Resort; balık, 
Uzakdoğu, İtalyan ve Türk mutfağı ağırlıklı ala 
carte restoranları, çok seçenekli barları ve denize 
sıfır gece klübü ile dilediğiniz anda eğlencenin 
tam yanınızda olduğunu hatırlatıyor. 160 kişilik 
mutfak ekibi, başta Akdeniz, Türk ve Osmanlı 
mutfakları olmak üzere düzenledikleri temalı 
akşam yemekleri ile her öğünü bir ziyafete 
dönüşürüyor.
Fransız esintileri ile dekore edilen pastane 
“Macaroon” ise dünya standartlarında lezzetler 
sunuyor. Fransız, İtalyan ve Türk tatlıların 
sunumu da adeta bir görsel şölen. Yurtdışında 
eğitim alan genç pasta şeflerine emanet edilen 
pastanenin ürünleri, günlük olarak misafirlerin 
beğenisine sunuluyor. 
Türkiye’nin ilk LEED Gold Sertifikalı golf oteli
Sürdürülebilirliği bir iş stratejisi haline getiren 
Regnum Carya Golf & Spa Resort, Türkiye’nin ilk 
LEED Gold sertifikalı golf oteli ünvanına sahip. 
Yemyeşil çam ormanı ile iç içe olan otel, gri 
boru sistemi ile duş ve yağmur sularının tekrar 
doğaya kazandırılmasına olanak tanıyor. Atık 
buhar enerjisiyle ısıtılan 90 metre uzunluğundaki 
yüzme havuzu, kış aylarında açık havada kulaç 
atma imkanı sunarken, 2100 metrekarelik büyük 
balo salonu dahil neredeyse tüm alanları geniş 
pencerelerle gün ışığından faydalanıyor. 
Spor ve tatil bir arada
Regnum Carya Golf & Spa Resort, futboldan 
golfe, adventure parktan fitness’e kadar uzanan 
geniş olanaklarıyla konuklarına sporla iç içe bir 
tatil sunuyor. 
Önemli futbol kulüplerinin kamp ve 
antrenmanlarına ev sahipliği yapan Regnum 
Carya Golf & Spa Resort, FIFA standartlarında 3 
ayrı futbol sahası ile de dikkat çekiyor.  
Regnum Carya’da ailenizle rahat edin
Çocuk ve bebekleri ile tatil yapmak isteyen 
aileler için her ayrıntının düşünüldüğü, Regnum 
Carya’da; çocuk kulübü, özel macera parkı, çocuk 
aqua parkının yanı sıra en son teknoloji

Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 
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ile donatılmış oyun salonuna kadar daha pek çok 
eğlenceli ve öğretici aktivite bulunuyor. Ayrıca 
bebekli alileler için bebek bakıcısı hizmeti de 
sağlanabiliyor.
Toplantı ve organizasyonlara özel profesyonel 
hizmet
Regnum Carya’nın üstün servis ve hizmet 
anlayışı ile kurumsal şirketlere hizmet veren 
Convention Center, 7500 metrekarelik alanıyla ve 
dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılarıyla iş 
dünyasını rahat ettiriyor. 
Büyük çaplı organizasyonlara ev sahipliği 
yapabilecek düzeyde olan merkezde, Türkiye’nin 
en büyük balo salonlarından biri bulunuyor. 
2100 metrekarelik kolonsuz balo salonu, sahip 
olduğu kaliteli akustik ve gün ışığı alması 
avantajı ile de tercih sebebi haline geliyor. 
2015 G20 Zirvesi’nde dünya liderlerini ağırladı 
Türkiye’nin 2015 yılı Kasım ayında ev sahipliği 
yaptığı ve dünya liderlerini ağırladığı G20 zirvesi 
toplantıları ülkemizin golf ve turizm cenneti 
Belek’te, Regnum Carya Golf & Spa Resort’un ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 
G20 Zirvesi’nin merkez oteli olarak, dünya 
liderlerini zirve boyunca aynı çatı altında 
ağırlayan Regnum Carya, zirvenin gerçekleştiği 
salonlarından liderler için açtığı özel çalışma 
odalarına, önemli kararların alındığı toplantı 
odalarından kusursuz servisine, Türk kültürüne 
has ikramlarına ve misafirperverliğine kadar her 
şeyi ile kusursuz hizmet anlayışını benimsedi. 
“Turkish Airlines Open Golf Turnuvası” 2019’a 
kadar Regnum Carya’da oynanacak 
Uluslarararası turnuva oynatma hakkına sahip 
Türkiye’nin en iyi golf oteli olan Regnum 
Carya Golf & Spa Resort, Avrupa’nın en 
önemli turnuvaları arasında yer alan Turkish 
Airlines Open Golf Turnuvası’na 2019 yılına 
kadar ev sahipliği yapacak. Dünyadan önemli 
golfçülerinin mücadele edeceği turnuva, 
Türkiye ve Belek’i yurtdışında tanıtma fırsatı da 
yaratacak. 
‘Avrupa’nın en iyi golf destinasyonu’ seçilen 
Belek’te konumlanan Regnum Carya Golf & Spa 
Resort, Avrupa’nın ilk 18 delikli gece aydınlatmalı 
golf sahası olan Carya Golf Club ve Belek’in ilk 
golf kulübü olan 27 delikli National Golf Club’ı 
bünyesinde barındırıyor. Regnum Carya Golf 

& Spa Resort, toplam 2 adet golf sahası ile 
golf meraklılarına pek çok ayrıcalıklı deneyim 
yaşatıyor. 
Dünya starları 2018 yazı boyunca Regnum 
Carya’da 
Mayıs ayında Balkan müziğinin duayeni kabul 
edilen Goran Bregoviç ile başlayan Live in 
Concert serisiyle Regnum Carya, 2018 yazı 
boyunca dünya starlarını ağırlayacak. 
Regnum Carya’nın, Live in Concert kapsamında 
ilk konuğu Sadece ses rengi ve müziğiyle değil; 
oyunculuğuyla da dünya çapında üne kavuşan 
Rita Ora olacak. 23 Haziran 2018 Cumartesi 
akşamı Regnum Carya’da sahneye çıkacak İngiliz 
yıldız, en sevilen şarkılarını Regnum Carya’nın 
denize sıfır dev sahnesinde söyleyecek.
Live in Concert serisinin bir sonraki konseri ise 
dünyaca ünlü isim Tom Jones ile gerçekleşecek. 
1960’ların öne çıkan en önemli seslerinden biri 
olan ve şarkıları tüm dünyada nesiller boyu 
dinlenerek her dönem müzik listelerinin en 
üst sıralarında yer alan Tom Jones 30 Temmuz 
akşamı Türk dinleyicileriyle buluşmak üzere 
Regnum Carya Live in Concert kapsamında 
Türkiye’ye gelecek.
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Kent merkezinde Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin 
Keykubad’ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 
yılında yaptırılan medrese, yılın her döneminde yerli 
ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2012 yılında başlatılan 
restorasyon çalışmaları, medresenin dışında yapılan 
çevre düzenlemesiyle devam ediyor.
Selçuklu Devleti’nin Anadolu’daki seçkin eserlerinden 
olan ve UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’ne 
alınan Çifte Minareli Medrese, Türkiye’nin farklı 
illerinden gelen turistlerin yanı sıra yurt dışından 
kente gelen yabancı turistlerin de uğrak noktası.
Barındırdığı çift başlı kartal, hayat ağacı, ejder ve çeşitli 
bitkisel süslemeleriyle kente gelen turistlerin ilgisini 
çeken medrese, devam eden çevre düzenlemesine 
rağmen ziyaretçi akınına uğruyor.
Yüzlerce yıldır ayakta kalmayı başaran ve ilk olarak 
1965 yılında restorasyonu yapılan medrese, yeni 
düzenlemeler ve yapılacak müze ile ziyaretçilerin hem 
kent hem de medrese hakkında bilgiye ulaşmasına 
imkan sağlayacak.
“7,5 milyon liraya restorasyon yapılıyor”
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Dr. İsmet Çalık, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, medresenin 
restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Medresenin ilk olarak 1965 yılında restore edildiğini 
belirten Çalık, “Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
şimdi 7,5 milyon liraya restorasyon yapılıyor. Bu 
çalışmayla en önemli sorunlara el atıldı. Özellikle 
zemin hareketlerine el atılması yapıdaki boşlukların 
giderilmesi için enjeksiyonlar yapılması önemli 
oldu.” dedi. Çalık, bu düzenlemelerin yanı sıra 
çevresel düzenlemelerin devam ettiğini belirterek, 

“Medresede yapısal ve görsellerin güçlendirmeleri 
yapıldı. Minarelerdeki çinilerin tamamlanması ve 
çürümüş taşların değiştirilmesi gibi klasik restorasyon 
çalışmalarını da gerçekleştirdik.” diye konuştu.
“Yapıda buz eritme sistemleri kullanıldı”
Kış aylarının sert ve yağışlı geçmesi nedeniyle kar 
sularının medreseye zarar verdiğini dile getiren Çalık, 
bunun giderilmesi için birtakım önlemler alındığını 
ifade etti.
Çalık, şöyle konuştu:
“Kış şartları yıllarca bu yapıya zarar vermiş ve özellikle 
zemin oturmaları gibi nedenlere vesile olmuş. 
Dolayısıyla bunun giderilmesi adına çalışmalarımız 
oldu ve yapıda buz eritme sistemleri kullanıldı. 
Böylece suların tahliye işlemleri güvenli şekilde 
zeminden uzaklaştırılıyor. Yani yağan kar eriyerek su 
boruları aracılığıyla tahliye ediliyor.”
“Burayı vakıf eserleri müzesi haline getirmeye 
çalışıyoruz”
Çifte Minareli Medrese’nin ziyaretçi sayılarının her 
sene artış gösterdiğini vurgulayan Çalık, “Erzurum” 
denilince insanların kafasında medresenin geldiğini 
kaydetti.
Çalık, şöyle devam etti:
“Medreseye gelen ziyaretçi sayısı bakımından ciddi bir 
yoğunluğumuz var ve bu sayı her yıl artarak devam 
ediyor. Biz bunu avantaja çevirmenin planlarını 
yapıyoruz ve burayı vakıf eserleri müzesi haline 
getirmeye çalışıyoruz.”
Bu kapsamda çalışmaların sürdüğünü anlatan Çalık, 
yeni projelerin hayata geçirileceğini aktardı.

Çifte Minareli Medrese’ye turist ilgisi
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Bilgisayar korsanları, mahrem konuların ifşa edilmesi 
ve toplumsal baskı ile dışlanmasına neden olacak 
duyguların istismarı olarak bilinen “sextortion” 
yöntemini kullanarak vatandaşlardan sanal parayla 
fidye istiyor.

Uzmanlar, vatandaşları bilgisayar korsanlarına 
karşı kendilerini koruyabilmeleri için kolay tahmin 
edilebilen şifreleri kullanmaması ve gelen elektronik 
postalardaki linkleri tıklamaması konusunda uyardı.

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenliğin 
farkındalıkla başladığını, bu konuya dikkat etmeyen 
vatandaşları ise bazı tehlikelerin beklediğini söyledi.

Yüksel, sanal şantaj ve fidye tehdidi konusunda 
günümüz dünyasında yeni tehlikelerin ve kavramların 
ortaya çıktığını ifade ederek, bu konuda “sextortion” ile 
“scam” kavramlarının önemli olduğunu kaydetti.

Sextortion yönteminin de kullanılmaya başlandığını 
dile getiren Yüksel, şöyle devam etti:

“Kurbanlar cinsel içerikli bu şantaj yönteminde, 
gizli bir sırrı başkasıyla paylaşmak zorunda kalmak 
anlamına geleceğinden yardım da isteyemiyor. Bu 
durum ciddi psikolojik travmalara yol açabilir. Bir 
diğer kavram olan ‘scam’, internet üzerinde yer alan 
genellikle bir planın başlangıcı olarak kurgulanmış, 
aldatıcı duruma verilen genel addır. Asıl hikayeyi 
başlatmak için bir başlangıçtır. İçerisinde gerçek 

elektronik posta şifrenizi gördüğünüzde konuya ciddi 
olarak yaklaşmanız gerektiğinizi düşünürsünüz. Bir de 
sonunda iş dünyasına ve ailenize rezil olmak gibi bir 
durumda var.”

Bilgisayar korsanlarının, geçen hafta, bir vatandaşa 
gönderdikleri elektronik postada bitcoin olarak fidye 
talep ettiklerini vurgulayan Yüksel, “Gönderdikleri 
elektronik postada, sanal para bitcoin olarak fidyeyi 
ödemezse ellerinde bazı cinsel sitelere eriştiğine 
dair görüntüler olduğunu ve bilgisayar kamerasıyla 
erişim sağlayarak, uygunsuz görüntülerini çektiklerini 
yazmışlar. Her iki görüntüyü birleştirip kısacası onu 
rezil etmekle tehdit etmişler. O arkadaşım kendinden 
emin olmasına rağmen elektronik postada yer alan 
kendisine ait olduğu için bilinmemesi gereken erişim 
şifresi, postanın konu kısmında ve içeriğinde açıkça 
yazdığı için endişelenmiş.” diye konuştu.

Yüksel, benzer şantajların büyük bir kitleye yapıldığını, 
bu kitle içinde mahrem bilgilerin veya görüntülerinin 
yayılmasını istemeyenlerin de bulunabileceğini 
kaydetti.

“Bilgisayarlar ailede ortak kullanılıyor”
Yüksel, Türkiye’de bilgisayarların ailede ortak 
kullanıldığını, ebeveynlerin de bu nedenle “Acaba 
çocuklarım yanlış bir şey mi yaptı?” gibi duygulara 
kapıldığına dikkati çekti.

Birçok dijital tehdit olayının aile hayatlarında ciddi 
yıkımlara sebep olduğunu vurgulayan Yüksel, şöyle 
devam etti:

Bilgisayar korsanlarından ‘sextortion’ ile şantaj
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “sanayide milli atılım” sloganıyla şehirdeki sanayi sitelerinin 
dönüştürülmesine yönelik proje kapsamında, şehir içindeki sanayi sitelerinin taşınması için ilk başvuru 

Sivas’tan yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
“sanayide milli atılım” sloganıyla şehirdeki sanayi sitelerinin 
dönüştürülmesine yönelik proje kapsamında, şehir içindeki 
sanayi sitelerinin taşınması için ilk başvuru Sivas’tan yapıldı.
Şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesi ve modern 
altyapıya kavuşturulması kapsamında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın duyurduğu proje kapsamında, ilk etapta Isparta, 
Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas (2), Bursa, 
Tokat, Afyonkarahisar ve Kırıkkale’de (2) 13 sanayi sitesinin 
dönüşümüne başlanacak.
Maliyeti 22,7 milyar lira olan proje kapsamında 317 bin kişi 
istihdam edilecek, 63 bin 467 iş yeri yapılacak. Türkiye’yi 
yerli, yenilikçi ve yeşil üretime geçirecek projede Sivas’ta da 2 
sanayi sitesi yer alıyor.
Sivas’ta, şehir içindeki Eski Sanayi ve Ata Sanayi siteleri, projesi 
hazır olan Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri’ne taşınacak.
Kent merkezindeki sanayilerin taşınmasıyla daha modern bir 
yapıya kavuşacak Sivas’ta, 2019’da projenin hayata geçirilmesi 
planlanıyor.
Belediye Başkanı Sami Aydın, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, 2015 yılından itibaren kent merkezindeki 
küçük sanayi sitelerinin şehrin uygun noktasına taşınması 
düşüncesinde olduklarını söyledi.
Buna yönelik çalışmalara 2015’te başladıklarını dile getiren 
Aydın, bu kapsamda ilk olarak yer tespiti yaptıklarını belirtti.
Şehir içinde kalan sanayileri meslek gruplarına göre ayrı 
siteler şeklinde planladıklarını aktaran Aydın, 16 ana grup 
olarak taşımayı kararlaştırarak ilk adımı attıklarını ifade etti.
“Şu an uygulama projelerimiz yapılıyor”
Aydın, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
Türkiye genelinde bu tür projelere destek vereceğini ilan 
ettiğini hatırlatarak, “Biz altyapı olarak tamamen hazırdık. 
Bakanlığımıza müracaatımızı yaptık. Bakanlığımız çok cazip 
kredi imkanları sunuyor. Bu imkanlardan esnaflarımız adına 

faydalanmak istedik. Eski Sanayi ve Ata Sanayi sitelerini 
bu krediden faydalanarak tamamen kaldırıyoruz. İmar 
planlarımızı yaptık, harita çalışmalarımızı, kentsel tasarım 
projelerimizi tamamladık. Şu an uygulama projelerimiz 
yapılıyor.” diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sanayi sitelerinin şehir dışına 
taşınması için resmi başvuruyu yapan ilk il olduklarını belirten 
Aydın, “Kamulaştırmayla ilgili bütçe talebimiz oldu. En kısa 
zamanda bütçe aktarımı gerçekleştiğinde kamulaştırma 
çalışmalarını hızlandıracağız. Şehir içerisinde bütün küçük 
sanayi sitelerini şehir dışına taşımayı öngörüyoruz.” dedi.
“Yeni sanayi sitesinin inşaatına başlayacak konumdayız”
Aydın, projenin toplam maliyetinin kamulaştırma işlemleri 
bittikten sonra ortaya çıkacağını aktararak, şunları kaydetti:
“Kamulaştırma bütçesi aktarıldığında yeni sanayi sitesinin 
inşaatına başlayacak konumdayız. Bütçe önümüzdeki yıl 
yatırım programına alınacaktır. Sivas projesi, inşaat anlamında 
2019 yılının ilkbaharında altyapı ve üstyapı ihalesini yapabilir. 
Ayrıca projede bizim alanımız sadece Bakanlığın destek 
verdiği alan değil. Onun dışında da şehir içerisindeki farklı 
meslek gruplarını hırdavatçıları, demir ticareti yapanları, 
beyaz eşya ticareti yapanları da o bölgeye taşıyacağız. 
Projede ana yola yakın kısımları teşhir amaçlı planlarken arka 
bölümde kalanları imalat kapsamında planlıyoruz. Yani hem 
imalat içerikli projelerimiz olacak hem showroom ve satış 
kısmı olacak.”
“2019’da başlamamıza engel bir durum yok”
Yeni yapılacak sanayi sitesinin adının Seyfebeli Modern 
Sanayi Siteleri olacağını ve 7 milyon metrekare alana 
kurulacağını anlatan Aydın, “Orası yaşayan bir bölge olacak. 
Birbiriyle koordineli, üretimden satışa kadar bütün süreçleri 
kapsayacak bir proje olsun istedik.” ifadelerini kullandı.
Sami Aydın, yerleşim alanı meslek gruplarına göre 
oluşturduklarını da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

‘Sanayide milli atılım’ Sivas’tan başlıyor
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KILIÇDAROĞLU KOLTUĞA YAPIŞTI 
CHP İNTİHAR EDİYOR. 

CHP tam ortadan ikiye bölündü. Mümkün olan en 
kötü ihtimal gerçekleşti. Kriz derinleşerek devam 
ediyor.
İnce’nin adaylığı ile başlayan sürecin bir gün buraya 
geleceği belli idi. Ama CHP yöneticileri bunu 
göremediler. Kılıçdaroğlu bir taşla iki kuş vuracaktı, 
hem İnce’den kurtulacak hem de partisinin başında 
kalmaya devam edecekti.
CHP zaten İyi Parti ile seçim ittifakı yapacaktı. HDP’ye 
dışarıdan destek vereceklerdi. İyi Parti’nin, HDP’nin, 
SP’nin başkanlık için kendi adayları vardı. Evdeki 
hesaba göre onlar İnce’ye oy vermeyeceklerdi. 
Sonuçta 2. turda başkanlık koltuğuna Akşener 
oturacaktı. İnce de Akşener’in yardımcısı olacaktı.
Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. İnce partisinden 
daha fazla oy aldı. CHP, SP’den bir aldı 2 verdi. 
MHP’nin güçlü olduğu yerlerde Akşener’e üç verdi 
2 aldı. HDP’nin güçlü olduğu bölgelerde 3 verdi 1 
aldı. Sonuç ortada. İnce partisinin üzerinde oy aldı. 
Seçmen nezdindeki durum bu. Delegeler büyük 
ölçüde Kılıçdaroğlu’nun adamı olmasına rağmen en 
az yarısı kongreye evet diyor. Bu durumda İnce geri 
adım atmaz, Kılıçdaroğlu da uzun süre direnemez.
İnce geri adım atarsa, CHP Kılıçdaroğlu’nun özel aile 
şirketine döner. Kılıçdaroğlu geri adım atarsa bu 
Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyerinin sonu olur. Her iki 
halde de CHP bu işten yara alarak ve küçülerek çıkar. 
Hatta bölünebilir.
CHP kongreye gitmezse sandıkta kaybeder. 
Kongreye giderse kongreden nasıl bir parti yönetimi 
çıkar kestirmek zor. Mesela kongrede değişim 
yanlıları yönetime hakim olursa ve yerel yönetimi 
onlar belirlerse grup başka, yere yönetim başka bir 
ekibin elinde kalır. Yerel yönetim değişecek ama il ve 
ilçe teşkilatları hemen değişmeyecek. Orada da iki 
başlı bir durum ortaya çıkacak.
Yani bu kavga bitmeyecek. Hatta kavga yeni 
başlıyor.. Durun, bekleyin, daha neler olacak. Parti 
içi muhalefet eğer bugün de bu işin üstesinden 
gelemeyecek olursa bir daha bu işin üstesinden 
gelmesi o kadar kolay olmayacak. Hatta daha sonra 
bu konu tekrar gündeme gelecek olursa, krizin süresi 
de maliyeti de çok daha uzun ve ağır olacaktır.
Bu partinin sorunu “akıl” sorunu mu, “ahlak” sorunu 
mu anlayamadım. 600 küsur noter belgesi var. Veren 
mi sayamıyor, alan mı belli değil. Noter belgelerinin 
bir kısmı mükerrermiş, bir kısmı fotokopiymiş, bir 
kısmı geri çekmiş. Dilekçeyi bir grup götürüp parti 
merkezine veriyor, 20 dakika sonra bir çıkıyor, 
çoğunluk sağlanamamıştır diyor. Ama inceleme hâlâ 
devam ediyor. Bu işten bir şey anlayan var mı?
İnce bu yoldan dönemez. İnce’ye güvenip notere 
gidip imza atan, değişime evet diyen bu kadar insanı 
ortada bırakacak olursa İnce’nin siyasi kariyeri biter.. 
Adamlar deşifre oldular. Bu durumda siyasi kariyerleri 
biter. İnce vazgeçse bile deşifre olan bu kişiler parti 
içinde mücadele etmeye devam edeceklerdir.
İnce dik durur, cesaretle bu işin üzerine gidecek 
olursa, desteği artabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun 
bu direnişi sandıktan kaçmak, delege iradesine 
güvenmemek anlamına geliyor. Bu direniş parti 
tabanında, seçmen üzerinde çok daha olumsuz bir 
etkiye sebep oluyor.
CHP’de değişim yanlıları delege bazında % 50 ise, 
bu parti tabanında CHP’ye oy verenler nezdinde çok 
ciddi bir ağırlığa sahip demektir. Bu da, ilk seçimde 
CHP’nin oylarında ciddi bir gerileme anlamına 
gelecektir. Kimse yenilecek ata oynamak istemez. 
CHP’nin oyu % 20’nin altına gerileyecekse, bu 

mevcut belediyelerinin yarıya yakınının kaybedeceği 
anlamına gelecektir. O delegeler, parti yöneticileri, 
belediye bürokratları ve belediye meclisi üyeleri de 
bu duruma razı olmak istemeyecektir.
Kılıçdaroğlu partide sağlam bir zeminde durmuyor. 
Kılıçdaroğlu parti içinde bir menfaat birliği 
oluşturmuş durumda. Bu menfaat tehlikeye 
düştüğünde Kılıçdaroğlu arkasında kimseyi 
bulamayacaktır. Onları Kılıçdaroğlu’na bağlayan şey 
aralarındaki çıkar bağıdır. Bu karakterdeki isimler 
yenilecek ata oynamak istemezler. Zaten Kılıçdaroğlu 
sosyolojik anlamda bir tabana sahip değil. Net bir 
ideolojik kimliğe de sahip değil. Oportünist bir lider. 
Ergenekon’un avukatlığından, FETÖ’nün avukatlığına 
geçmek onun için zor değil. Ulusalcılıktan PKK 
sempatizanlığa geçişte olduğu gibi.
CHP’liler bu baş döndüren dönüşüm karşısında 
bugüne kadar sustular. CHP; Alevilik, Kürtçülük, 
Laiklik, Ulusalcılık, Kemalizm her şeyi kullandı, 
öğüttü, bıraktı. Elinde iktidar karşıtlığından başka bir 
şey kalmadı. Yoksa ne demokrasi bıraktı, ne solculuk.. 
Kullanmadığı kavram, denemediği yöntem kalmadı.
Kılıçdaroğlu nev-i şahsına münhasır bir politikacı. 
Gücü güçsüzlüğünde. Baykal’ın kaset operasyonu 
sırasında tasfiye edilirken, yerine geçici olarak 
Kılıçdaroğlu getirildi. Daha iyi, uygun bir aday arayışı 
sürerken o kendini ispatlamak için her yolu denedi. 
Öte yandan operasyonun arkasındaki derin güç, 
hangi ismi öne çıkartacak olsa, CHP içindeki bir kanat 
ona karşı çıktı. CHP içindeki herkes güçlü bir isim 
partinin başına gelecek olursa onu değiştirmenin 
güçlüğünün farkında idi. O zaman onlar kendileri 
için uygun şartlar oluşana kadar Kılıçdaroğlu’nun 
iş başında kalmasını daha uygun gördüler. 
Kılıçdaroğlu’nu düşürmek zor değildi ve arkasından 
ağlayan fazla kişi olmazdı. Parti tabanına kök salmış 
bir karakter değildi, fikri, ideolojik ve politik bir 
derinliği yoktu. Kendi ile beraber bir kadroya da 
sahip değildi. Kılıçdaroğlu, pişkin biri, “başarısız 
oldum, istenmiyorum” diye bırakıp gidecek biri de 
değil bu arada.
Ama uzun zaman bu durum böyle devam edince, 
derin lobi uygun bir isim bulamayınca CHP’nin 
başına geçici protez bir lider olarak monte edilen 
Kılıçdaoğlu kalıcı oldu ve o da kendi menfaate dayalı 
bir lobi oluşturdu.
Bugün İnce o lobi ve o lobiyi kullanan, o lobi 
üzerinden iş tutan çevreler ile karşı karşıya.
Bu iş parti içinde siyasi bir hesaplaşmaya dönmüş 
durumda. Mühür Kılıçdaroğlu’nun elinde. Ama taban 
değişim diyor. Ferman Kılıçdaroğlu’nun ise taban 
Kılıçdaroğlu’nun karşısında..
İnce’nin en büyük zaafı, değişime evet diyenlerin 
hepsi, “İnce” demiyor. Parti içi muhalefet de kendi 
içinde yamalı bohça gibi.
CHP’de işler karışık, ne zaman ve nasıl düzeleceği de 
belli değil. CHP kriz çözen değil, sürekli kriz üreten bir 
parti. Ve şimdi de o kriz kendi damarlarını zehirliyor. 
CHP intihar ediyor.
Anlayacağınız CHP cephesinde yeni bir durum yok. 
Bundan sonra ne olacağını ne Kılıçdaroğlu ne İnce, 
kimse bilmiyor.
Bu saatten sonra CHP’de aklınıza gelen her şey 
mümkün.
A.D
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CENGİZ HANIN HAZİNELERİ

Tarihde bir Cengiz Han vardır. Baba 
adı Yesügey, eşinin adı Börte veya 
Börteane kısaca Börte derlerdi. Herkes 
Cengiz Han’a Büyük Katil, Tanrının bir 
cezası ve mükemmel savaşçı taçların 
ve tahtların hakimi...Bir çok lakabı 
vardır asıl adı Temuçin’dir. 1206 yılında 
Cengiz Han sıfatını alır ve 1215’de Çin’i 
fetheder ve Moğol topraklarını oldukça 
genişletir. Cengiz Han dünyanın 
2/3 ünü fethetmiş ve yeni bir dünya 
düzeni oluşturmak için var gücüyle 
çalıştı, savaştı ve çok kan döktü. Onun 
imparator olacağı daha çocukluğunda 
belliydi. Avucunun içinde pıhtılaşmış 
kan olması onun çok kan dökeceğine 
işaret edildi.

Cengiz Han bu kanı dökmesinin 
sebebi getirmeye çalıştığı adil düzeni 
oluşturmak içindi. Cengiz Han suyu 
o kadar kutsal bir unsur görüyordu ki 
suya tuvaletini yapanlar idam edilirdi ve 
cezalar derhal infaz ediliyordu.

Cengiz Han kuralları ise bozkırlarda 
yaşayan göçebe sözlü kurallarını 
yazılı hukuk haline getirmesidir. Aynı 
dönemde 1215 İngiltere’de Magna 
Carta olayı oluşuyor. Cengiz Han yasa 
içinde hem özel hem kamu hukukunun 
ikisi de vardı ve çok bir bölümü de 
günümüze kadar gelmiştir. Cengiz 
Han insan ayrımı hiç yapmadı. Moğol 
İmparatorluğu’nda etnik kökenli 
çok fazla insan vardı ve Cengiz Han 
son bin yılın en büyük devlet adamı. 
Günümüz siyasetçileri bu geçmiş 
devlet adamlarından hiç mi örnek 
almazlar. Taraf tutmak, kendinden 
olanı kollamak olmayana insafsızca 
eziyet etmek, mobing uygulamak ve 
yaptıklarının yanlarına kar kalmak 
gibi büyük yanlışlarla insanımıza 
siyasi şiddet uygulamak. İş adamı 
olup şayet muhalefetseniz her türlü 
mobingi mübah görmek adet haline 
gelmiş. Şimdi düşünüyorum da Cengiz 
Han’ın döktüğü kan olmasaydı Moğol 
İmparatorluğu da böyle adil  düzene 
kavuşmazdı.

Cengiz Han’ın yasaları öncelikle birbirini 
sevmeyi, zina işlememeyi, yalan tanıklık 
yapmamayı, hain olmamayı, yaşlıları ve 
fakirleri kollamayı emrederken katma 
değer üretenlerin de önünü açmayı 
teşvik ediyordu. Ve Cengiz Han  bütün 
dinlere eşit ve hoşgörülü davranıyordu.

Cengiz Han 1210’lu yıllarda yaşadı adil 
bir düzen oluşturdu ve mal varlığı ile 
beraber hala bulunamayan bir mezarı 
var. Tüm hazineleri ile birlikte gömülen 
Cengiz Han’ın mezarını öğrenenlerin 
hepsi öldürülerek hala bulunamayan 
bir mezar ve son bir yılın en büyük 
devlet adamını günümüzde örnek alan 
veya ona benzetebileceğiniz bir siyaset 
veya devlet adamı hiç gördünüz mü? 
Müteşebbis - Girişimci engelleniyorsa 
burada oturup düşünmek ve 
düşündüklerimizi ifade etmek 
zorundayız. Konu ile ilgili ifadelerimizi 
nakletmeye devam edeceğiz.
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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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Ticaret istişareyle yol alacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, bakanlığın yeni dönemde 
önemli stratejilerinden birinin sivil toplum 
kuruluşlarıyla çalışmak olduğunu vurgulayarak, 
STK’larla ve özel sektörle istişareler yaparak adım 
atacaklarını söyledi.
İş dünyasının sorunlarına doğru çözüm önerileri 
geliştirmek için yapılacak çalışmaların en önemli 
ayağının, etkin iletişim olduğuna işaret eden 
Pekcan, şunları kaydetti:
“Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla etkin 
iletişim halinde olacağız ve ticaretimizi, ihracatımızı 
artırmak için proaktif politikalar uygulayacağız. Bu 
kapsamda bir İstişare Kurulu oluşturduk. Ticaretin 
önündeki engelleri kaldırmak, özel sektörün 
önünü açmak amacıyla bütün kesimlerin fikirlerini, 
önerilerini dinleyeceğiz. Sektörlerin sorunları 
için çözüm önerilerini ve politikalarımızı birlikte 
geliştireceğiz. TOBB, DEİK, TESK, TİM, TÜSİAD, 
MÜSİAD, TMB gibi sivil toplum kuruluşlarının 
başkanlarından oluşan Kurula gündeme göre 
bazı etkin STK’lar da dahil olacak. İlk istişare 
toplantımızı bu hafta içinde Ticaret Bakanlığında 
gerçekleştireceğiz.”

Pekcan, STK’larda iş birliği ve koordinasyonu en üst 
seviyede tutacaklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 
100 günlük Eylem Planı’nda bakanlığı ilgilendiren 
konularda STK’lar ile aktif iş birliği içinde olduklarını 
aktaran Pekcan, “Bundan sonra aynı şekilde 
hareket edip, politikalarımızda birlikte yol alacağız, 
ihracatımızı artırmak için çalışacağız.” diye konuştu.
Danışma Kurulu da çok yakında çalışmaya başlıyor
STK’lardan öncelikli gündem maddelerini 
istediklerini anlatan Pekcan, bu kapsamda 300’ün 
üzerinde talebin kendilerine ulaştığını, bunları 
incelediklerini söyledi.
Pekcan, İstişare Kurulu’nun yanı sıra start-
up’lar, akademisyenler, ekonomistler, üst düzey 
yöneticilerin de bulunduğu Danışma Kurulu’nun 
da çok yakında çalışmaya başlayacağını bildirdi.
Bu kurullara çok önem verdiklerinin altını çizen 
Pekcan, “İstişare Kurulumuz ortak fikir üretmenin, 
önümüzdeki konulara her açıyla ve doğru şekilde 
bakarak ilerlememizin başlangıcı olacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ / SANAYİ
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SORUMSUZLUK 
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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
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Uluslararası basında NATO’nun Arap versiyonu olarak 
gündeme gelen ve İran’ın bölgede oluşturduğu tehlikeyi 
bertaraf etme fikrini temel alan Arap NATO’sunun 
kurulması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.
Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, Körfez 
İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi 6 ülke ile Mısır ve Ürdün’ün 
de dahil olacağı ve Ortadoğu Stratejik İttifakı ismini 
taşıyacak Arap NATO’sunun kurulması için mesai harcıyor.
ABD’nin başkenti Washington’da 12-13 Ekim tarihlerinde 
düzenlenmesi planlanan ABD-Körfez zirvesinde 
kamuoyuna duyurulması beklenen ittifakın hedefleri 
arasında; ortak füze savunma sistemi kurarak Ortadoğu’da 
güvenlik ve istikrarı sağlamak için söz konusu ülkeler 
arasında askeri, siyasi, iktisadi ve güvenlik alanlarındaki iş 
birliğinin artırılması, terörle mücadele ve İran’ın nüfuz ve 
tehditlerinin püskürtülmesi yer alıyor.
İttifak fikri, Arap Baharı’nın başlangıcına kadar uzanıyor
Arap ittifakının kurulması fikri, 2011’de bölgeyi etkisi 
altına alan Arap Baharı devrimlerine kadar uzanıyor. O 
dönem halk ayaklanmalarının bu ülkelere sıçramasını 
engellemek için geliştirilen bu fikir ikinci defa 2015’te 
gündeme geldi. Ancak bölgeden tedrici olarak çekilme 
stratejisi izleyen önceki ABD yönetimi, bu fikrin hayata 
geçirilmesi konusunda yeterli istidadı göstermedi.
Trump’ın 2016’da başkan seçilmesinin ardından ABD 
yönetimi, İran karşıtı daha sert bir söylem benimsedi ve 
İran’ı, ABD ulusal güvenliği için “ciddi”, Körfez ülkeleri ve 
İsrail için ise “doğrudan” bir tehdit oluşturan “uluslararası 
terörün başı” olmakla itham etti.
Trump fikre ivme kazandırdı
Bir Arap ittifakı kurulması fikri, Trump’ın, 20 Ocak 
2017’de görevi devralmasının ardından yeniden ABD 
dış politikasının öncelikleri arasına girdi. Reuters haber 
ajansı, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Suudi 

Arabistan’ın, Trump’ın 22 Mayıs 2017’de kraliyete 
gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde bir güvenlik ittifakı 
kurulması fikrini ortaya attığını duyurdu.
Washington, 2017 Mayıs ayında başkent Riyad’ın ev 
sahipliğini yaptığı ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesinde, 
50’den fazla Arap ve İslam ülkesini, İran’ın bölgede 
kurduğu nüfuza karşı mücadeleye destek vermeye 
çağırdı. Zirvenin sonuç bildirisinde İran’ın genişlemeci 
politikasıyla mücadeleden hiçbir şekilde bahsedilmezken, 
terör, radikalizm ve korsanlıkla mücadele için 2018 sonu 
itibarıyla bir ittifak kurulması için çalışmanın gerekliliğine 
yer verildi.
Söz konusu fikir, pratikte hiçbir adım atılmaksızın teoride 
tartışılmaya devam ederken, Katar ile Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır arasında 
diplomatik kriz patlak verdi. Zirveden kısa bir süre sonra 
yaşanan bu kriz, ABD ile Arap yetkililerin bahsettiği bu 
ittifakın fiiliyata dökülmesi konusunda Washington’la 
koordinasyonun kesilmesine neden oldu.
İran’ın bölgede oluşturduğu tehdit
Suudi Arabistan; Riyad ve diğer büyük kentler ile petrol 
altyapısını hedef alan uzun menzilli füzelerle Husilere 
sınırsız destek veren İran’ın, bölgesel çıkar rekabeti 
ve liderlik rolünün ötesinde varoluşsal bir tehdit 
oluşturduğunu düşünüyor.
İran’ın Hürmüz, Babu’l Mendeb boğazları ile Afrika 
Boynuzu’nda üs kurma konusundaki ısrarı enerji 
ihtiyaçlarını söz konusu boğazlardan sağlayan dünya 
ülkelerinin çıkarlarını ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu 
nedenle Arap NATO’su, İran’ın tehditlerini bertaraf edecek 
caydırıcı bir güç olarak, Körfez ve diğer bölge ülkelerinin 
çıkarlarının ötesinde genel bir çıkarı temsil ediyor.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

HABER ANALİZ
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Hakemlerin tartışılmasını en aza indirecek 
olan VAR (video yardımcı hakem) 
uygulaması, dünya kupasında tam 
anlamıyla hayata geçti. Bunu söylemekten 
hiç çekinmem; 2016 senesinin mart 
ayında bu sistemin gelmesi gerekiyor 
diye yazdığım zaman, dünyanın hiçbir 
yerinde gündeme gelmemişti. Şimdi geldi 
gelmesine de hâlâ bu yeniliğe muhalefet 
olmaya çalışan kesimler var!
Daha önce de dergimizde örnek bir 
yazı yayınlamıştım. İngiltere Milli takımı 
ile oynadığımız hazırlık maçında, net 
ofsayt olan pozisyondan golü kalemizde 
görmüştük. Ardından Fatih Terim kulübeden 
bir akıllı telefon alıp, dördüncü hakeme 
video vasıtası ile ofsaytı göstermişti fakat, o 
zaman golü iptal etmediler çünkü resmi bir 
durum değildi! Yani video hakem olsaydı, o 
gol iptal edilecekti…
Biz özellikle geçtiğimiz sezon, hemen 
hemen her maç ya da her hafta, bariz 
hakem hatasından kaynaklanan sorunları 
tartışmadık mı? Sosyal medyada, perşembe 
öğleden sonra hakemler açıklandığında, 
Twitter Türkiye gündeminde bazı hakem 
isimleri tartışılarak birinci sıralara çıkmadı 
mı? Yine böyle mi olsun istiyorsunuz? 
Bakın dünya kupasına! Kaç tane verilen 
verilmeyen penaltı, çıkan çıkmayan kartlar, 
ofsayt şüpheleri bir güzel düzeltildi ve maç 
sonunda, şu hakem yüzünden bu takım 
puan kaybetti diye bir tartışma yaşanmadı.
Kusura bakmayın da bu sisteme karşı 
olanların niyetinden şüphe ederim! Bazı 
yerlerde ‘’futbolun doğasına ve doğallığına 
aykırı’’ diye, anlamsız tepkiler görüyorum. 
Ne mesela futbolun doğası; savunma 
oyuncusunun kafasına çarpan topa penaltı 
çalınan pozisyon mu futbolun doğası? 
Yaklaşık 25 metreden gelen topu tutamayan 
kalecinin, diğer kalede yaşanan pozisyon 
sonrası, 80-85 metre koşup yan hakeme 
‘’hoca doğru söyle, ver golü’’ diye bağırması 
mı doğallık? Bir de oyun çok duruyor tempo 
düşüyor söylemleri var. Bakın o konu 
düzeltilebilir. Video hakem uygulaması 

öncesi, tartışmalı bir pozisyon olunca, 
zaten oyun bir dakikaya yakın duruyordu 
hakeme itirazdan. Bu süreden daha kısa bir 
zamanda, pozisyon video yardımcı hakem 
odasında izlenip, orta hakeme kulaklıktan 
bildirilebilir. Mesela ben orta hakemin gidip 
izlemesine pek anlam veremedim. Bir de 
ben izleyeyim uygulaması olmamalı.
Fazla süre geçmeden, taraftarlar verilmeyen 
penaltı, ofsayt nedeniyle oluşan gol, top 
çizgiyi geçti geçmedi gibi, aleyhine veya 
lehine sonuçlanan pozisyonlar sonrası, 
tıpkı benim gibi ‘’iyi ki ‘var’sın’’ diyecekler 
ben buna eminim. Yeter ki bu sisteme 
inanın ve destekleyin. Belli bir zaman sonra 
bu yeni sistem oturacak ve gün geçtikçe 
gelişecek. Hakemler de alışacak ve daha hızlı 
kullanacaklar. Geç oldu güç oldu aslında 
ama zararın neresinden dönersek kârdır. 
Geçtiğimiz sezon gelecek açıklaması uçtu 
gitti. Bir sürpriz olmazsa, yeni sezondan 
itibaren uygulama başlıyor. İnşallah hayırlı 
olur ve hakem camiası da bunu iyi kullanır. 
Umarım bu sisteme rağmen hatalı kararlar 
görmeyiz çünkü böyle bir durum yaşanırsa, 
işin içinden hiç çıkamayız. Lütfen bu sistemi 
iyi kullanın, çatlak sesleri önleyin ve VAR 
büyük takımlar için gelmiş bahanelerini 
çürütün.
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Dünya üzerinde yapılan anlaşmaların en 
önemlisi; insanların kendileri ile yaptıkları 
anlaşmalardır. Ve kendime söz verdim; Bana 
yeni bir ‘ben’ lazım …

Yaşım kaç olursa olsun, mutluluğa geç kalmış 
sayılmadığımı anladım. Hayat tuvalimi 
en güzel renklerde boyayacağım. Sadece 
pembenin değil mavinin de güzelliğini 
farkettim.
Tekdüze yaşamın huzuruma ket vurduğunu 
anladım. Rutinimde ufak değişiklikler 
yaparak işe başlıyorum. Her gün gittiğim yol 
güzergahını değiştireceğim. Ekmek aldığım 
marketi, kahvaltı saatimi mesela.
Oturup düşündüm; hayatım hayallerimle 
aynı eksende mi? Yaşam tarzım ideallerimle 
aynı eksende değilse değişim vakti gelmiş 
demektir. Haydi değişim zamanı.
Kendimden sıkıldığım günler olmadı 
mı? Oldu elbet. Kendimi tekrar ederek 
yaşamaktan vazgeçtim.
Nedensiz bir mutsuzluk hissi çöktüğünde 
içime, çok fazla kaygılar yaşadığımı anladım. 
‘Neden?’ sorusunu attım bir kenara. Hiçbirşey 
sebepsiz değil, hizmet ettiği bir amaç var 
mutlaka. Duygusal bir yük oluşturan kötü 
duyguların kalemini kırdım beynimde. 
İyiye dair ne varsa hoşgeldi, sefalar getirdi 
dünyama. 

Diğerlerine göre değil, değerlerime göre 
bir yaşamı hakediyorum. Öyleyse sıvıyorum 
kolları.

Elimden geldiği halde içimden gelmeyen 
hiçbirşeyi yapmıyorum artık.

Kalıcı olanların hepsini değil, kalıp acılı 
olanları çıkarmam gerektiğini anladım.

Sürekli birşeylerden şikayet edenler bana 
ne katabilirler ki? Yada beni aşağı çeken, 
moral bozan, negatif enerji yayanlar? 
Temizlik imandandır dedim, sosyal çevremi 
temizledim. Duvarlarımdaki kirli isimleri 
sildim. Bana ışık olanlara yer açıldı.
Hayatımda olmayı haketmeyen herkesi alıp 
bir kenara koydum. Dışardaki insanların 
dışarda kalması gerektiğini kabul ettim. 

Israrla varolduklarına inanmayı bıraktım. 
Herkes hakettiği yerde olmalı sonuçta… 

Sosyal bağlantılarımı büyük ama dünyamı 
küçük tutmaya karar verdim.

Kimseyi üzmeyim, kimseyi kırmayım derken. 
Herşey mükemmel ve kusursuz olmalı 
derken. Hata kabul etmeyen tutumumla 
hayatı hep önden borçlanarak yaşadığımı 
gördüm.

Yenilmezlik hırkamı çıkardım artık. 
Yenilebilirim, yeter ki daha güçlü tekrar 
ayağa kalkabileyim.

Nasıl yapmam gerekire odaklanıp, nasıl 
yapmamam gerektiğini kaçırmışım. 
Insanları nasıl sevmeliyimle uğraşırken nasıl 
sevmemeliyimi kaçırdığım gibi.

Yokluğunu istemediğim şeyler olduğu gibi, 
çokluğunu istemediğim şeyler olduğunu 
farkettim.

Yıkıldığı zaman altından kalkamayacağım 
hayaller kurmaktan vazgeçtim. 

Kendi önümden çekiliyorum, ve…

…Kendime “Ben” i armağan ediyorum…

Gülsemin Konca
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NASA, Güneş ‘kaşifini’ uzaya yolladı

NASA’nın Parker Güneş Keşif Uydusu, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden uzaya fırtlatıldı. Güneş 
yüzeyine 6,16 milyon kilometre yaklaşacak keşif aracı, bugüne dek Güneş’e en fazla yaklaşan insan yapımı 
obje olacak.

ANKARA

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Paker 
Güneş Keşif Uydusu uzaya fırlatıldı.
NASA’dan yapılan açıklamada, uydunun yerel saatle 
gece 0:33’te (TSİ 10:33) Florida’daki Cape Canaveral 
Uzay Üssü’nden hareket ettiği bildirildi.
Boeing firmasının ürettiği Delta 4 roketiyle fırlatılan 
otomobil büyüklüğündeki uzay aracının dün sabah 
saatlerinde planlanan fırlatılışı, teknik aksaklık 
nedeniyle bugüne ertelenmişti.
Uzayda saatteki 690 bin kilometre hıza ulaşması 
beklenen uzay aracı, Güneş yüzeyine 6,16 milyon 
kilometre yaklaşarak solar atmosfer hakkında bilgi 
toplayacak.
Uzay aracı, keşif faaliyeti sırasında Güneş yörüngesinde 
bin 370 derecelik sıcaklığa maruz kalacak. Aracın 
üzerinde, Güneş’in radyoaktif etkisine dayanıklı, 
yaklaşık 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit 
ısı kalkanı ısıyı yalıtarak aracı yaklaşık 30 derecede 
tutacak.
Parker Güneş Kaşifi’nin, korona adı verilen milyonlarca 

derece sıcaklıktaki plazmadan oluşan dış halesinde 
yürüteceği keşif faaliyetinde 7 yıl boyunca Güneş’in 
çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.
Keşif aracının, Güneş’i bugüne kadar insan yapımı 
herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği 
belirtiliyor.
Aracın görevleri arasında güneş rüzgarının 
hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının 
ve koronadaki çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye 
çalışmak yer alıyor.
Kaşifin, Güneş’in aktif parçacıklarının hızlanmasının 
ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım 
etmesi de bekleniyor. Güneş’in aktif parçacıkları, 
yıldızdan fırlayarak uzaklaştıklarında ışık hızının 
yarısından fazlasına erişiyor.
Bilim adamları, aracın ısıyı kesen kalkanının görevi 
mümkün kılacağını ifade ediyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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Çanakkale Savaşı zamanı Kocadere köyünde 
büyük bir sargı yeri kuruldu. Kimi Urfalı, kimi 
Bosnalı, kimi Adıyamanlı, kimi Gürünlü, kimi 
Halepli çok sayıda yaralı getirildi. Bunlardan 
biri Lapseki’nin Beybaş köyündendi ve yarası 
oldukça ağırdı. Zor nefes alıp vermekte 
idi. Alçalıp yükselen göğsünü biraz daha 
tutabilmek için komutanının elbisesine yapıştı. 
Nefes alıp vermesi oldukça zorlaştı ama tane 
tane kelimeler döküldü dudaklarından.
’’Ölme ihtimalim çok fazla. Ben bir pusula 
yazdım, arkadaşıma ulaştırın.’’ 
  Tekrar derin nefes aldı ve defalarca yutkundu.
 ‘’Ben… Ben köylüm Lapseki’li İbrahim 
Onbaşıdan 1 Mecit borç aldı idim. Kendisini 
göremedim, belki ölürüm…. Ölürsem 
söyleyin hakkını helal etsin.’’
 ‘’Sen merak etme evladım,’’ dedi komutanı, 
kanıyla kırmızıya bulanmış alnını eliyle okşadı. 
Ve az sonra komutanının kollarında şehit oldu 
ve son sözü de;
   ‘’Söyleyin hakkını helal etsin’’ oldu.
 Oraya sürekli yaralılar getirilmeye devam 
ediyordu.Bunlardan çoğu daha sargı yerine 
ulaştırılmadan şehit düşüyordu.Şehitlerin 
üzerinden çıkan eşyalar, künyeler komutana 
ulaştırılıyordu. İşte  yine bir künye ve yine bir 
pusula gelmişti. Komutan daha gözyaşlarını 
silmeye daha fırsat bulamadan pusulayı açtı, 
hıçkırarak okudu satırları ve olduğu yere yığılıp 
kaldı. Ellerini yüzüne  kapattı, ne titremesine 
ne de gözyaşlarına engel olamıyordu.
 Pusulada aynen şunlar yazılıydı;
 ‘’Ben Beytaş köyünden arkadaşım Halil’e 1 
Mecit borç verdiydim.Kendisi beni göremedi 
biraz sonra taarruza kalkacağız. Belki ben 
dönemem.Arkadaşıma söyleyin ben hakkımı 
helal ettim.’’(Tolga Uslubaş, Şu İlginç Tarihimiz, 
CNR Stüdyo, İstanbul, 2013 s.34) 
  Peygamberimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle 
buyurmuşlardır:
“Şehîdin, kul hakkı dışındaki bütün günahlarını 
Allah Teâlâ mağfiret eder.” (Müslim, İmâre, 119)
Canını Allah yolunda kurbân eden şehît 
için durum böyle olursa diğer insanların 
çiğnedikleri kul haklarını helâlleşmeden 
affettirmelerinin mümkün olmadığı açıkça 
anlaşılır.
  Yüce Rabbimiz kendisine karşı işlenen 
hatâ ve günahları affettiği hâlde kul hakkını 
bunun dışında tutmuştur. Kul hakkını 
affetmeyi, zulme uğrayan kulunun irâdesine 
bırakmıştır. Dolayısıyla, herhangi bir kul hakkı 
sebebiyle tevbe edecek olan kişinin, evvelâ 
hakkını yediği kimseden helâllik alması şart 
koşulmuştur. 
Bizlerin ataları bütün olumsuz şartlara 

rağmen bu temel hüküm ve değerleri biliyor 
ve uyguluyorlardı.
Peki şimdi bizler bunu biliyor ve 
uyguluyormuyuz.????
 Yakın zamanlarda bütün internet  sosyal 
paylaşım sitelerinde yer alan bir haber bu 
soruyu sorgulamamıza bir ışık sunuyor.
 Bir Çinli soruyor; 
’’ Müslüman iş adamları bize gelip almak 
istedikleri sahte ürünlerin üzerine uluslarası 
markaları yazmamızı istiyorlar. Ancak onları 
yemeğe götürdüğümüzde bize sorduğumuz 
yemeklerin helal olup olmadığını soruyorlar. 
Merak ediyorum İslam dininde sahtekarlık 
yapmak ve taklit ürün satmak helal mi?’’
Bir Çinlinin bu soruyu sorması aşağıdaki 
bilgileri gündemimize tekrar getiriyor.
 “Ey îmân edenler! Karşılıklı rızâya dayanan 
ticâret hâli müstesnâ, mallarınızı bâtıl (haksız 
ve haram yollar) ile aranızda yemeyin…” (en-
Nisâ, 29)
Bir gün Peygamberimiz:
“–Yalan yemin ile bir Müslümanın hakkını alan 
kimseye Allah -celle celâlühû- Cenneti harâm 
eder ve Cehennemi farz kılar.” buyurmuştu.
“–Az bir şey olsa da mı yâ Resûlallâh?” diye 
sordular. Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve 
sellem-:
“–Erak ağacından bir çubuk da olsa!” buyurdu 
ve bu sözünü üç defâ tekrarladı. (Müslim, 
Îmân, 218; Muvatta, Akdiye, 11)
Yine Peygamberimiz kul hakkı yemenin, 
Âhiretteki acıklı âkıbetini  şöyle buyurmuştur:
“Bir kısım insanlar, Allâh’ın mülkünden haksız 
bir sûrette mal elde etmeye girişirler. Hâlbuki 
bu, kıyâmet günü onlara bir ateştir, başka bir 
şey değil.” (Buhârî, Humus, 7)
“Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, nâmusu 
veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve 
gümüşün bulunmayacağı kıyâmet günü 
gelmeden evvel o kimseyle helâlleşsin. Yoksa 
kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm 
miktârınca sevaplarından alınır, (hak sâhibine 
verilir.) Şayet iyilikleri yoksa, zulüm yaptığı 
kardeşinin günahlarından alınarak onun 
üzerine yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim 10, Rikâk 
48)
   Bugün  bizler  şimdi elimizdeki bütün 
iletişim ve öğretim araçlarının çokluğuna 
ve çeşitliliğine rağmen yukarıdaki bilgileri 
bilmiyor ve büyük çoğunluğumuz  
uygulamıyoruz. 
 İşte manevi değerlerimizdeki çöküşe iki acı 
örnek. 
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YETER ARTIK!

Hakkari’de yaşanan talihsiz olay dünyayı 
ayağa kaldırdı. 
Yüksekova ilçemize 20 kilometre uzaklıkta 
bulunan Büyükçiftlik Beldesi Susak Deresi 
mevkinde akşam saatlerinde bu  olay 
meydana geldi.
Astsubay eşi Nurcan Karakaya, minik bebeği 
Mustafa ile birlikte görevde olan eşi Serkan 
Karakaya’yı ziyarete gitti. Memleketten 
henüz dönen Nurcan Karakaya ve bebeği 
eşiyle hasret gidererek kucaklaştılar. 
Bebeğini özleyen baba onu saatlerce severek 
hasret giderdi. Saat 16.00 gösteriyordu. 
Hava kararmadan eşi ve çocuğunun eve 
dönmelerini istedi. Tekrar birbirlerine 
sarılarak mutlu şekilde Astsubay görevi 
başında, eşi ve çocuğu da evin yolunu tuttu.  
Teröristlerin önceden  el yapımı patlayıcı 
infilak etti. Olay yerine akın edildi, Nurcan 
Karakaya orada şehit olmuştu ama 11 aylık 
bebeği Mustafa yaralıydı. Anne ve bebek 
Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 
Anne morga bebeği ise tedavi altına alındı. 
Ne yazık ki minik beden o acımasız bombaya 
yenik düştü.
Otluca’daki Tugay Komutanlığımızda 
tören düzenlendi. Anne ve bebeğini ölüm 
bile ayıramadı. Küçücük tabut annesinin 
hemen yanındaydı. Cenazeler Sivas’ın 
Şarkışla ilçesine gönderildi. İlimiz valisi 
Cüneyit Orhan TOPRAK, il dışında idi ama 
kınama mesajı erken geldi. Vali Toprak; 
“Huzurumuzu bozmaya kimselerin gücü 
yetmeyecektir. 35 yıldır  ülkemiz üzerinde 
hain emellerini gerçekleştirmek için gerek 
sivil vatandaşlarımıza, gerekse de güvenlik 
güçlerimize alçakça saldırmaktan imtina 
etmeyen PKK terör örgütü gerçek yüzünü 
bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir.  
Savunmasız bir annenin ve 11 aylık masum 
bir bebeğin canına kast ederek ocaklara 
kor düşüren bu gözü dönmüş canilere, acılı 
babanın “ vatana iki canımızı verdik feda 
olsun” şeklindeki cevabı bebek katili örgütün 
amaçlarına asla ulaşamayacaklarının kesin 
kanıtı ve kararlılığımızın dosta, düşmana 
en net şekilde ilanıdır. Sözümüz olsun ki 
bize bu acıyı yaşatanların yaptıkları yanında 
kalmayacaktır” dedi.
Eylül ayında Hakkari’ye Ege ve Marmara 
bölgesinden 200 kişilik bir iç turist kafilesi 
gelecekti. Bu oluşumu da ben sağlamıştım. 

Yüzlerce telefon geldi bana ve hepsi de 
üzüntülerini dile getirdiler. İlimize gelecek 
olan bu guruba başkanlık edecek olan Server 
Türk; “Biz heyecanla Hakkari’yi görmek ve 
turlamak için gelecektik. Gurubumuzun 
çoğunu kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. 
Sizin orada kadın ve çocuklar öldürülüyorsa 
biz asla ayak basmayız. Turumuzu iptal 
ediyoruz” dedi.
Yüksekova’da meydana gelen bu terör olayı 
sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yankı 
uyandırdı. Sosyal medyada herkes terörü 
lanetleyen mesajlara yer verdi. 
Toplumsal huzur ve hoşgörümüzü 
bozmaya ne hakkınız var. Biz Hakkari’yi 
Türkiye’ye tanıtmak ve sevdirmek için 
geceli ve gündüzlü çabalarken, festival 
ve fuarlarla insanları buraya çekebilmek 
için uğraşırken hiçbir insanın tasvip 
etmediği ve edemeyeceği bu olay bizi 
Türkiye’nin gözünde tekrar sabıkalı duruma 
düşürmüştür. Yüksekova’ya giriş kapısı olan 
Yeniköprü’de yine saatlerce beklemeye 
dönüş mü istiyoruz? İster kabul edin ister 
etmeyin bu olaylar Hakkari’yi yıpratıyor, 
bize olan iyimser bakışları sertleştiriyor. 
Tayin dönemine girdik, ilimize tayini çıkan 
yüzlerce öğretmen istifa edip çocuklarımız 
eğitimsiz mi kalsın. 
Adı savaş bile olsa masum bir anne ve 
bebeğini öldürmek en büyük katliam 
şeklidir.  İnsani duyguları olan vicdan sahibi 
herkes bu olaya üzülmüştür. Tüm Türkiye 
Karakaya ailesi için yas tuttu. Bu tür acıların 
yaşanmaması dileğiyle her türlü terör 
eylemini kınıyor şehitlere Allah’tan sabır 
diliyorum.
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ENERJİ TUTUMLULUĞUNUN TEMEL MEKANİZMALARI

Geçen yazımızda, enerji tutumluluğunun yakın gelecekte aslında en önemli enerji 
kaynağı olacağını vurgulamış ve ülkemiz için bir yol haritası oluşturmak üzere bu 
konuda nasıl adımlar atılabilir, bunu irdeleyeceğimizi belirtmiştik. Bu yazımızda 
söz konusu hususta temel bilgileri aktaracağız. Geçen yazımızda sayfaya eklenmesi 
unutulan şekili aşağıya eklerken enerji tutumluluğu konusunda nelerin etkin 
olduğunu tartışalım.

 

Şekil 1. Enerji açısından dünyanın 2050 perspektifi ve enerji tutumluluğunun rolü.

Öncelikle enerji tutumluluğu konusunda yapılabilecekleri ele alırken bunun 
kapsamlı bir hareket olması gereği üzerinde durulmalıdır. Yani işin boyutları, 
sosyoekonomik, politik, mali, sağlık, askeri, eğitim ve idari açıdan ele alınmalıdır. 
Dolayısıyla bir aileden başlayarak, holdinglere ve devlete kadar gerçekleştirilmesi 
gereken süreçler mevcuttur. Bunları ana başlıklar altında toplayalım:
1. Sosyoekonomik süreçler: Sağlık ve sosyal çalışmaları, Kamu bütçeleri, 
Yoksullukla mücadele, Yolsuzlukla mücadele; Yeni iş sahaları, Aşırı tüketimle 
mücadele, Farkındalık
2. Doğrudan enerji-ilişkin süreçler: Tutumluluk çalışmaları, Enerji güvenliği, 
Enerji fiyatları, Enerji-sağlayıcıların kazanımları
3. Mali süreçler: Gelişme, Ekonomik büyüme, Hammadde yönetimi, Makro 
etkiler
4. Endüstriyel süreçler: Verimlilik, Yerlilik, Karbon salımı azaltma
5. Çevresel süreçler: İklim değişikliğini önleme, Çevre kirliliğini azaltma, Yeşil 
alanların korunması

Bu süreçlerin birbirini bütünleyici olduğu ve esasında enerji tutumluluğunu, 
gerek geleneksel gerekse de yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımının 
sağlanması aracılığıyla gerçekleştireceğini vurgulamak gerekir. 

Gelecek yazımızda yukarıdaki süreçleri ayrıntılı olarak ele almaya başlayacağız 
ve enerji tutumluluğu çağını yakalamada hangi somut adımların atılması gereği 
üzerinde duracağız. İç

im
izd

en
Prof. Dr. Erol KURT
Avrupa Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri Konferansı Başkanı
Gazi Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Öğretim Üyesi

simgedergi@gmail.com
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Başkanlık Sistemini Örfi Sultani Zannedenler
Ara durakları saymazsak, 1876 yılından beri 
yaşaya geldiğimiz Parlamentarist Sistem 
artık yok. Gördüğünüz gibi dünya devleri 
dahil kimi iç siyasi anlayışlar ekonomiden 
kültüre, turizmden demokratikleşmeye binbir 
manipülasyonla yeni Sisteme engel olmaya 
çalıştılar ama, Türkiye’deki sistem değişikliğini 
engelleyemediler. 2017 Referndumu ile ülke 
Başkanlık sistemini kabullendi. 24 Haziran 
ile de sandıktan bu yeni yaşama yasallık 
kazandırıldı. Şimdi sistemi yaşatma ve içinde 
insanca nasıl yaşanılıra kafa yormak zamanı. 
Şimdi yürütmenin içte ve dışta dünya ölçeğine 
paralel demokratik ve adaletli bir duruşla 
bu yeni Sistemde istikrar parametreleri 
nasıl sağlanır. Yeni sistemin dibi her yönüyle 
nasıl doldurulur. Eksikler zamanında nasıl 
tamamlanır. Önerilerimizi oluşan ilgili kurullara 
iletmek ve yürütmeye katkı sunmak öncelikli 
duyarlılığımız olmalıdır. Bu beklentiyi, ilgiyi 
ve duyarlılığı hızla yerelde ve genelde 
oluşmuş ve oluşacak yürütme erklerine 
teorik ve pratik meleke kazandırmak gerekir. 
Bu ülkede yaşayan ve düşünen herkesin 
ve her kesimin pozitif tavrına ihtiyaç vardır. 
Yasamadan, yargıya kadar yürütmeye katkı 
için, kamuoyu kontrolleriyle halkını gören ve 
düşünen rahmani ve insani beyin gözlerine 
ihtiyaç vardır. Gergilik yaratan sosyoekonomik, 
politik bulutları dağıtmak elzemdir. “Güneşli 
güzel günlerin” önündeki karamsar perdeleri 
kaldırmak tüm siyasetlerin tabii en başta da 
Başkan’nın başat sorunu olmalıdır.
Peki, Başkanlık Sisteminden bu haliyle 
beklentilerimizin neresindeyiz? Başkanlığa 
oy vermeyenlerin genel yaşamına ve hizmet 
kalitesine nasıl pozitif bir katkı sunulabilir? 
Bu başarı ve sorumluluk, iktidar partisinin, 
oluşturulan kurulların, şimdilik tek çalışan 
yasama üyelerinin, atanmış Bakanlarının 
ve elbette Yürütmenin nihai başı Başkanın 
omuzlarındadır. Her ne kadar, bu “Türk 
tipi Başkanlık “sistemi Selçuklu,  Osmanlı 
yönetimlerinin eklektik bir toplamı, bir 
seçkisinden ibarettir, denilse de yeni 
Başkanlık sistemi ve bu meclis şüphesiz “Örfi 
Sultani”olarak oluşturulmuş ve düşünülmüş bir 
sistem değildir.
 Ülkede siyaset yapan partiler, liderler 
ve yöneticileri ve hatta sivil düşünce 
kuruluşlarındaki partnerleri  tedavülden kalkan 
Parlamenterizmin kalıtımsallaşmış alışkanlıkları 
ile hala kumdan kalelerinde oynamaktan bir 
türlü vaz geçmedikleri görülüyor.
Tüm siyasi partilerin yeni Başkanlık Sistemini 
anlaması ve anlatması için, ekonomide, 
demokrasi de ve kültürde kodlamalar yaparak 
sosyopolitik taktik ve stratejilerini gelişen 
dünya demokratik kodlarına ve iç Barış’a 
uyumlu kılmaları gerekir. Bu ülkede göreceli 

gerginlik yerini er geç yumuşak bir iklime 
bırakmalıdır.
Başkanlık Sisteminin birimleri ve yürütmesi 
yaraları gizlemeye, yok saymaya gelmiyor. 
Başkan yaraları saramaya geliyor, yeni yaralar 
açmaya değil.
Ne var ki; Meclisteki Partiler ve liderlerinin 
çoğu, yapılan seçimin ve yeni sistemin farkında 
bile değiller. Kim bilir belki de meclisten 
hükümet için güven oylamasının yapılmasını 
bekleyenler bile olabilir. Can çıkar huy çıkmaz. 
Ne diyelim. Demokrasi biraz da tahammül 
sanatı değil midir?  Partilerimiz önümüzdeki 
Başkanlık seçimine siyasi ömürleri yeterse buna 
da alışacaklar her halde.. Ama grubu olan iki 
partinin yeni Sistemi, işlevini ve demokrasinin 
gereklerinden salt parti koltuğundaki 
Liderokrasi’yi anladıkları ve bunun iç kavasında 
olduklarını… Grubu olan diğer partinin ise 
hendek-çukur harakirisinden anne ve bebeğini 
öldüren PKK psikozuna yuvarlandığı ama 
“Sol Çocukluk Hastalığı”ndan kurtulamadığı 
görülüyor.
“Türk tipi Başkanlık Sistemi” olsa da önümüzdeki 
sürecin yereldeki ve geneldeki yürütmenin 
salt  ” Örfi Sultanı” olacağı iddiasında olanlar 
şüphesiz siyasi spekülasyonlardan medet 
umanlardır. En kısa sürede yeni bir Anayasa 
ve kararnamelerle ekonomik demokratik 
eksiklikler tamamlanmaz ise; gerek İslam’ın 
ülke insanımızda yarattığı Adalet bilinci 
gerek kapitalizmin gelişmişliği gerekse de 
parlamentarist, seküllerci resmi ideolojinin 
kalıntıları ile bir kısım  Kürd siyasetinin 
demokratik yaşamımızın müdavim “eğri kılıç” ı 
olma özenti ve taşkınlık talepleri ve ihtimalleri 
gerginliklerle yaşama imkanı bulacak köşeli 
taşlarıdır.
Başkanlık sisteminde herkesin ve her kesimin 
ihtiyacını olabildiğince masaya yatırmak ve iç 
barışa kapı aralamak işlevi şüphesiz yine Sayın 
Başkana düşer.  Ha Başkan ve siyasi partiler 
buna yanaşmaz ve yeni Sistemi anlamaya 
çalışmazlarsa ne olur? Tüm partiler yaklaşan 
bu yerel seçimlerde Siyasi Gusul Abdestiyle 
ne yapabileceklerini anlamaya çalışırlar. Ama 
bu ülke de yaşayan Halklar, önümüzdeki 
ilk Başkanlık seçiminde şunu anlayacaklar; 
yüzkırkiki yıllık Parlamenterizmle yaşamın 
siyasetle yatıp siyasetle uyanmanın kendisine 
pek de yaramadığını, ancak  Başkanlık 
sisteminde herkesin ve her toplumun  kendi 
demokratik yaşam ve aidiyetine, işine 
gücüne bakacağı bir dünyanın yeniden 
dizayn edilmeye çalışıldığını, anlayacaklarını 
sanıyorum.
 Son Söz; Siyasi liderler bu Başkana, siyasi 
Partiler bu İktidara yetişmek istiyorlarsa, 
Başkanlık sistemi derslerine iyi çalışsınlar.İç

im
izd

en

Mahmut ŞİMŞEK
Siyasi Analist / Yazar

mahmut21simsek21@gmail.com
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DÜNYA / POLİTİKA

Mısır’da 678 tutukluya af

KAHİRE

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 
cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan af kararı 
kapsamında 472’si şartlı, 678 mahkumun serbest 
bırakıldığı belirtildi.
Söz konusu aftan yararlananlar arasında siyasi 
tutukluların olup olmadığı konusunda bilgi 
verilmezken, son iki haftada üçüncüsü çıkarılan 
cumhurbaşkanlığı affıyla bin 862 kişinin tahliye 
edildiği aktarıldı.
Mısır’da geçen salı günü bin 118 mahkum, 4 gün 
önce 66 mahkum cumhurbaşkanlığı kararıyla 
salıverilmişti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi benzeri 
af kararlarını, gençlik kongreleri esnasında ya da 
sonrasında almasıyla tanınıyor. Son olarak geçen 
mayısta alınan af kararıyla gençlerden oluşan 332 kişi 
serbest bırakılmıştı.

Hukukçular, Mısır’da ilk kez demokratik seçimle 
başa geçen Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin 3 Temmuz darbesiyle görevden zorla 
uzaklaştırılmasının ardından çıkan olaylarda binlerce 
kişinin tutuklandığını bildirirken, Mısır Müslüman 
Kardeşler Teşkilatı (İhvan) bu sayısının 40 bin 
olduğunu belirtiyor.

Mısır makamları ise siyasi tutukluların varlığını 
reddederek, mahkumların tüm haklarının garanti 
altında olduğunu ifade ediyor.
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KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor 
A.Ş. tarafından düzenlenen “Her Adım Bir Hayat” 
sloganlı 7 kilometrelik doğa yürüyüşü, Gesi Mahallesi 
Turan-Bağpınar parkurunda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüşün ardından, 
yürüyüş alanına kurulan çadırlarda Türk Kızılayına 
4 saat içerisinde 200 ünitenin üzerinde kan bağışı 
yapıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Çelik, şunları kaydetti:

“Spor, sağlık, doğal güzellik ve ailecek kaliteli vakit 
geçirmek burada. Bütün güzelliklerin hepsini bir 
arada yapabilmek elhamdülillah sizler sayesinde nasip 
oluyor. Geçen sene yaptığı etkinliklerle Spor A.Ş’miz 
500 bin kişiye ulaştı. Bu sene bu sayıyı geçeceğiz. 
Bu sene yaptığımız farklı bir şey daha var. O da ne 
her yaptığımız sportif faaliyete sosyal sorumluluk 

yüklüyoruz. Sayenizde bugün Kayseri’de bir rekor 
kırıyoruz. Bir etkinlikte en fazla kan bağışı yapılma 
rekorunu sizlerin sayesinde kırmış oluyoruz.”

Kızılay Kan Merkezi Organizasyon Birim Sorumlusu 
Coşkun Akgöz ise etkinliğine katılan vatandaşlara kan 
bağışı konusunda gösterdikleri hassasiyet konusunda 
teşekkür etti.

Açıklamada ayrıca 4 saat içerisinde Kızılaya 200 
ünitenin üzerinde kan bağışı yapılarak bugüne kadar 
bir etkinlikte yapılan en fazla kan bağışı rekoru kırıldığı 
kaydetti.

Türk Kızılayına 4 saat içerisinde 200 ünite kan 
bağışı yapıldı
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Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir: Hasta başına 
doktor sayısını yükseltmemiz gerekiyor
Amasya Üniversitesi Rektörlüğünce “Sigarayı bırakan öğrenciye bir yıl ücretsiz yemek” kampanyası ile 3 bin öğrencinin 
bu bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.

BURSA
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, sağlık alanında 
fiziki alanları güzelleştirmenin yeterli olmadığını, hasta 
başına doktor sayısını yükseltmek gerektiğini belirterek, 
“Sağlık Bakanlığında 2002’de çalışan doktor sayısı 80 
bin civarındayken şu anda 140 bin civarlarına ulaştı. Her 
geçen gün bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz.” dedi.
Eldemir, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatında 
incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanlığı’nın yatırımlarını incelemek üzere kente 
geldiğini belirten Eldemir, büyük sağlık yatırımlarının 
devam ettiğini vurgulayarak, “Sağlık Bakanlığı olarak, 
2002’den beri sağlık alanında yaptığımız dönüşümleri 
daha iyi hale getirmek, milletimize daha iyi hizmet 
sunabilmek için yeni yatırımlarla onların karşısındayız ve 
hizmetindeyiz.” diye konuştu.
Kentteki yatak oranlarının on binde 24 olduğunu aktaran 
Eldemir, şunları kaydetti:
“Hedefimiz, bu oranı on binde 35’e çıkarmak. Bunun 
için yatırımlarımız sürüyor. Şehrin en güzel yerinde bir 
hastane inşa ediyoruz. Burada bin 200’den fazla yatak 
kapasitesi olacak. Bütün cerrahi müdahalelerin yapıldığı, 
ameliyathaneleriyle, yoğun bakım üniteleriyle hizmete 
sunulacak. Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alan 
üzerinde 25 bin metrekare taban alanına oturan bununla 

beraber 260 bin metrekarelik devasa bir hastane olacak. 
Gayemiz, milletimizin hayatını kolaylaştırmak, onların 
yaşam kalitesini artırmak. Bu noktada bakanlık olarak 
üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.”
Eldemir, Bursa’nın her geçen büyüdüğüne işaret 
ederek, “Sağlık alanında fiziki alanları fevkalade güzel 
hale getirmemiz, yeterli değil. Bunun yanında hasta 
başına doktor sayısını yükseltmemiz gerekiyor. Bununla 
alakalı Sağlık Bakanlığında 2002’de çalışan doktor 
sayısı 80 bin civarındayken şu anda 140 bin civarlarına 
ulaştı. Her geçen gün bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz. 
Bir doktorun yetişmesi uzunca bir süre alıyor. Bununla 
alakalı da tıp fakülteleriyle koordineli bir şekilde ihtiyaç 
duyulan alanlarda öğrencilerin bir an önce eğitimlerini 
tamamlanıp sağlık ordusuna katılmaları için gerekli 
çalışmayı yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Bursa’nın Samanlı bölgesinde büyük bir hastane yatırımı 
gerçekleştirileceğine değinen Eldemir, bununla ilgili 
fizibilite çalışmalarının yapıldığını, arsayla ilgili bir sıkıntı 
bulunmadığını kaydetti.
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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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Biber salçasının sofraya zahmetli 
yolculuğu
Ev hanımı Arife Yılmaz da biber 
salçasının zahmetli bir süreçten 
geçerek sofralara geldiğini, yemeklere 
kattığı lezzet nedeniyle bu zahmete 
seve seve katlandıklarını dile getirdi.
Yağmur Temiz ise tarlalardan toplanan 
biberin, yıkanması, temizlenmesi, 
çektirilmesi, kurulması ve muhafaza 
edilmesi gibi önemli aşamalarının 
bulunduğunu anlatarak, biber salça 
haline geldiğinde yaşanılan bütün 
zorlukların unutulduğunu kaydetti. 
Çekilen biberler, evlerin damlarında 
ya da üstü açık bahçe ya da avlularda 
tuzlanarak suyunu çekmesi için 
kurumaya bırakılıyor.
Günde birkaç kez suyunu çekmesi 
için karıştırılan biberler, daha sonra 
zeytinyağı ve tuzla yoğrularak bidon 
ya da kavanozlara konulup salça haline 
getiriliyor.
“Dayanışmanın en güzel örneği”
Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
hasadı yapılan biberin zahmetli 
yolculuğun ardından mutfaklara salça 
olarak yerini aldığını söyledi.
Ev hanımlarının biber salçası hazırlama 
geleneğinin çok eskiden beri süre 
geldiğini anlatan İspir, “Çukurova 
bölgesinde salça yapımı eylül ayının 
sonlarına kadar devam eder. Bu 
dönemde evlerin çatıları ve damları, 
salça sergileriyle dolar. Biber salçası 
yapımı, Anadolu’da dayanışmanın en 
güzel örneğini teşkil eder.” diye konuştu.
İspir, yemeklerde damak tadını 
sevenlerin kırmızı biber salçasını tercih 
ettiğini vurguladı.
Ev hanımı Arife Yılmaz da biber 
salçasının zahmetli bir süreçten geçerek 
sofralara geldiğini, yemeklere kattığı 
lezzet nedeniyle bu zahmete seve seve 
katlandıklarını dile getirdi.

Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen birbirinden farklı ürünler, 
kadınların elinde binbir zahmetle sofralardaki yerini alıyor.

Tarlalarında yetişen kırmızı biberleri de sıcak havanın kavurduğu ağustos 
ayında toplayarak çuvallara koyan kadınlar, imece usulüyle bunları yıkayarak 
çekirdeklerini çıkarıyor.

Daha sonra seyyar ya da sabit biber çeken yerlere götürülen kırmızı biberler, 
kilogram başına ödenen belli bir ücret karşılığında çekiliyor.
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Bilkent Üniversitesi ve ROKETSAN iş birliğiyle mevcut roketatarlardaki kısıtlılıkları kaldırmaya yönelik, en az 3 farklı 
mühimmatı, toplamda 6 mühimmatı atabilecek Dikey Atış Sistemi geliştirildi.

Bilkent Üniversitesinde mevcut roketatar sistemlerindeki 
çeşitli kısıtlılıkları kaldıran Dikey Atış Sistemi geliştirildi.
Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ahmet Can Şuyun, 
Petek Ellialtıoğlu, Arda Karabey, Tutku Güzelcan, İlyas Kocaer, 
Damla Leblebicioğlu ve Berk İzgi Danış, Sanayi Odaklı 
Bitirme Projesi etkinliği kapsamında ROKETSAN için Dikey 
Atış Sistemi üzerinde çalıştı.
Savunma alanında Dikey Atış Sistemi gibi ürünlerin yurt 
içinde geliştirilmesi hem maliyet hem de ülkenin kendi taktik 
ihtiyaçlarına uygun çözümler üretilmesi açısından önem 
taşıyor.
Bilkent Üniversitesi bünyesinde bu ihtiyaçlardan yola 
çıkılarak, Dikey Atış Sistemi’nin prototipinin tasarlanması, 
geliştirilmesi ve üretilmesine çalışıldı. Bu konuda kapsamlı 
literatür çalışması gerçekleştirildi. Proje ekibi, mevcut 
ürünlerdeki sınırlılıkları ortadan kaldırmaya ve ROKETSAN’ın 
belirttiği gereksinimler doğrultusunda tasarımı şekillendirdi.
Proje kapsamında doğru ve hızlı konumlandırma ve 
ateşlemeyle hedefin vurulmasını sağlayacak bir sistemin 
ortaya konulmasına çalışıldı.
Öğrencilerden İlyas Kocaer’in verdiği bilgilere göre, ekip, en 
az 3 farklı mühimmatı, toplamda ise 6 mühimmatı atabilecek 
roketatar prototipi geliştirdi.

Sistem, yatay eksende 360 derece hareket edebiliyor ve çok 
sayıda tur atabiliyor. Tüm hareketler ateşlemeye gereksinim 
olmaksızın mekanik olarak gerçekleştiriliyor. Roketatarın 6 
namlusu da bağımsız olarak dikey eksende 90 derece görev 
yapabiliyor. Komutlar sisteme, araç bilgisayarından bir arayüz 
üzerinden gönderiliyor.
Mevcut ürünlerde hareket kısıtlılığı, farklı tipte mühimmatları 
atamama ya da sistemin korunmasına yönelik kısıtlılıklar 
bulunuyor. Geliştirilen Dikey Atış Sistemi, yatay ve dikey 
eksendeki geniş hareket alanı, farklı tipte mühimmatlar 
atabilmesi ve korumaya yönelik mekanizmalarıyla benzer 
ürünlerden üstünlükler taşıyor.
Sistem sayesinde aynı operasyonda farklı tipteki hedeflere 
farklı mühimmatlar kullanılması mümkün olabilecek.
Ağırlığı 60 kilogram olan sistem, yatay ve dikey eksende 
saniyede 20 derece hareket edebiliyor. Sistem, yüksek 
hareket olanaklarıyla geniş bir alanda hedeflemeye olanak 
veriyor.
Dikey Atış Sistemi, hem kara hem de deniz platformlarında 
kullanılabilecek.

ROKETSAN’a 3 farklı mühimmatlı 
roketatar
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