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BAŞKANDAN

GİTTİ PAPAZ...

Papaz Brunson...
Hani hakkında üç gizli tanık olup hem Fetöcülük, 
hem casusluk, hem PKK ya yardım ve yataklık ettiği 
söylentisiyle 22 ay içeride yatıp 35 yılla yargılanıyordu 
ya, o adam işte!

Sayın Cumhurbaşkanı Pensilvanya’daki FETÖ 
için ABD’ye “Verin papazı, alın papazı” deyince 
umutlanmıştık. Ama gördük ki umut her zaman fakirin 
ekmeği olmuyor, ABD başkanının gönderdiği özel 
uçakla pırrr.
Papaz pırrr, Papaz nooo...

Gidişin sebebi 3 gizli tanığın daha önce horozlanıp 
öttükleri ifadelerini değiştirip ilki, “ben ondan”, 
diğeri “ben öbüründen”, öteki “ben konuşulanlardan 
duydum” demeleri...

Eğer vaziyet böyle ise, gizli tanık denilen yalancıların 
dediklerine itibar etmek doğru olmaz ve bu hem 

adaleti hem ülkeyi töhmet altında bırakır ki, acilen 
bunu düzeltilme yoluna gidilmesi gerekir!!!

Sadece bunlar için değil, bunun dolu örnekleri var 
ve araştırılıp yasada öngörülen ceza uygulanmaz ise 
geçim yolu haline getirdikleri bu pis yola devam edip 
namuslu vatandaşlara attıkları iftiralarla zor durumda 
bırakma devam ederler!

Bu papazın bedeli ağır oldu dendi ve Dolar-Euro fırladı, 
altın uçtu, halkın alım gücü düşüp inim inim inledi, 
inlemeye de devam ediyor!

Eeee...
Papaz gitti düzelir mi derseniz?
Düzelir düzelir de...
Gitti papaz,  kaldı papaz!!! 

Şerafettin ŞIVKIN

simgedergi@gmail.com

YAŞAM: Biber Salçasının sofraya zahmetli yolculuğu
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Üretimde Endüstri 4.0’la dijital dönüşüme yönelik adımların atıldığı bir ortamda Türkiye’de sanayinin teknoloji karnesi 
çıkarıldı.

TÜBİTAK, akıllı üretim sistemlerine yönelik öncü ve kritik 
teknolojilerdeki mevcut durumun ve ihtiyaçların saptanması 
amacıyla, ilgili teknolojik alanlarda kurumdan Ar-Ge desteği 
alan firmalar yönelik araştırma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, yaklaşık bin özel sektör kuruluşuna kapsamlı bir 
anket uygulandı. Çalışma sırasında özel sektör kuruluşlarının 
görüşleri ve cevaplarını toplanarak analiz edildi.

Ankette, kuruluşların Ar-Ge ve akıllı üretimle alakalı ilgi ve 
entegrasyon seviyelerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşan 
bölümlerin yanı sıra, Ar-Ge ve uluslararası iş birliği ihtiyaçları, 
ilgili teknolojiler bazında ulusal yetkinlik, firma ve ulusal 
düzeyde etki potansiyelini belirlemeye yönelik kısımlar yer 
aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, firmaların yüzde 22’sinin Yeni 
Sanayi Devrimi arka planındaki akıllı üretim sistemleri 
konusunda “kapsamlı bilgiye sahip olduğu” belirlendi. 
Firmaların yüzde 59’unun “genel bilgi sahibi olduğu”, yüzde 
19’unun “bilgisinin olmadığı” sonucuna ulaşıldı.

Farkındalığı en yüksek 3 sektörü elektronik, yazılım ve 
malzeme oluşturuyor. Bilgisayar, elektronik ve optik ürünler 
alanında kapsamlı bilgi sahibi firma oranı yüzde 39’a çıkıyor. 
Yazılım ve danışmanlıkta bu oran yüzde 36, malzeme (kauçuk 
ve plastik) alanında yüzde 22 düzeyinde seyrediyor.

Firmaların yüzde 50’sinin gelecek 3-5 yıl içerisinde üretim 
hatlarına ilgili teknolojileri entegre etme stratejileri 
bulunuyor. Stratejisi bulunmayan firmaların oranı yüzde 20, 
stratejisi uzun vadeye yayılan (5-10 yıl) firmaların oranı yüzde 
30’a karşılık geliyor.

Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk seviyesi Endüstri 2.0 ile 
Endüstri 3.0 arasında yer alıyor. Olgunluk seviyesi en yüksek 
3 sektör, “malzeme”, “bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler” 
ve “otomotiv ve beyaz eşya yan sanayisi”nden oluşuyor.

Akıllı üretim sistemleri kapsamında en çok katma değer 
sağlayacağı değerlendirilen teknolojiler “otomasyon ve 
kontrol sistemleri”, “ileri robotik sistemler”, “eklemeli imalat” 
olarak öne çıkıyor.

Katma değerin en yüksek olacağı değerlendirilen 3 sektör 
ise “makine ve ekipman”, “bilgisayarlar, elektronik ve optik 
ürünler” ve “otomotiv ve beyaz eşya yan sanayisi” olarak 
gösteriliyor.

Türkiye’de sanayinin teknoloji karnesi

GÜNCEL
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Sağlık alanında yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı üzerine çalışan Google’ın Yapay Zeka (Artificial 
Intelligence/AI) biriminin, ileri seviye meme kanserinin tespiti konusunda patoloji uzmanlarından daha 
yüksek bir doğruluk oranına ulaştığını açıklandı.

Google AI ekibinin ABD’de San Diego Donanma Sağlık Merkezi ile birlikte yaptığı çalışmada araştırmacılar, 
lenf nodu biyopsilerini otonom olarak değerlendiren kanser tespit algoritmalarını kullanarak, önemli 
bir başarı oranı yakaladı. Araştırmada kullanılan Google’ın derin öğrenme aracı, iki patoloji slaytı setini 
kullanarak tümörlerin karakteristik özelliklerinin tespitini mümkün hâle getirdi. Bu sistemin kanserin 
yayılmasını çok farklı koşullarda görebildiği ifade edilen araştırma sonucuyla ilgili yapılan açıklamada, 
Google’ın derin öğrenme (deep learning) modelini temel alan yapay zeka algoritmasının kanserli ve 
kansersiz slaytlar arasındaki farkı yüzde 99.3 oranında doğru tespit edebildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, 
ayrıca geliştirilen bu sistemin insan gözünden kaçabilecek küçük yayılımları bile fark edebildiğinin altı 
çizildi.

SIÇRAMALARI DAHA KISA SÜREDE TESPİT EDECEK
Patalogların işlediği meme kanseri hastalarının lenf bezlerinden alınan doku örnekleriyle birlikte analiz 
işlemini yapan yapay zeka modülü, kanser hücresinin ne kadar agresif bir ilerleme kaydettiği ve vücuda 
ne kadar yayılmış olabileceğini de ortaya koyuyor.

Geliştirilen yöntemin patoloji uzmanları tarafından destekleyici bir araç olarak kullanılabileceğini 
belirtilirken, LYNA (LYmph Node Assistant) adı verilen bu aracın gelişim sürecinin tamamlanmasıyla 
kanserin yayılma sürecindeki küçük sıçramaların inceleme süresini de yarı yarıya indirilebileceği aktarıldı.

Google’ın kanser teşhisinde doğruluk oranı 
yüzde 99’u geçti

GÜNCEL
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İÇİMİZDEN

DENİZ TAXİ

İstanbul bogazında bebek de halkın 
sabah uyandığında bir sürpriz le 
tanıştı Deniz Taxı ler bir sola gidiyor 
bir sağa beyaz kıyafetli personel 
hizmete başlamış bu işletme herkes 
tarafından merakla karşılanmış ve 1994 
yılında İstanbul da ilk defa böyle bir 
işletmenin akıllarda yıllarca kalacağı 
kimin aklına gelirdi. İşte bu mucit ve 

yaratıcı sahip bendeniz Cengiz Evren. 
Şimdileri yıllar geçse de halen İstanbul 
bogazında bir çok kişilerin bu işi 
yaptıgı hatta İDO nun da  bu faaliyete 
iştirak ettiği görülmektedir. İş geliştirici 
ve yaratıcılığım   milletimize nasip 
etmesini dilerim.
Cengiz Evren

İç
im
izd

en

Cengiz EVREN
Gazeteci - Yazar
Simge Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni
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İÇİMİZDEN

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI İLE NEREYE KADAR?     

ORHAN SELEN  

Adnan Oktar ve kediciklerine operasyon 
düzenlenince herkesin Başkan Erdoğan’a 
destek vermesi gerekirken, farklı sesler 
çıkmaya başladı. 
En çok çıkan çatlak sesler de şöyle diyor:
“16 Yıldır neden müdahale edilmedi. Yeni 
mi akılları başlarına geldi.
Bunda mutlaka başka bir hesap var”
Adnan Oktar, Harun Yahya adıyla başladığı 
soytarılığı yaklaşık 40 yıldır sürdürmektedir.
AKP iktidarından önceki 24 yıl neden 
dokunulmadı?
Adnan Oktar ve takımına tek dokunan 
dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’dı.
19 yıl önce 12 Kasım 1999’da Adnan Oktar 
ve grubuna yönelik Operasyon düzenlendi., 
Oktar’ın Kandilli’deki evine baskın yapıldı. 
Dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın 
talimatıyla yapılan operasyonda Oktar’la 
birlikte 70 kişi gözaltına alındı. Manken 
Ebru Şimşek’in de aralarında olduğu 20 kişi 
Adnan Oktar ‘dan şikayetçi oldu. Oktar’ın 
birçok ünlü kişiye seks kasetleri yoluyla 
şantaj yaptığı öne sürüldü.
Ocak 2000’de Oktar ve 35 adamı hakkında 
16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ocak 
2007’de Adnan Oktar delil yetersizliğinden 
aklandı. 
İlginç olan ise Operasyon talimatını veren 
İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hakkında 28 
ayrı dava açıldı. 
Sadettin Tantan bu operasyonu 
yaparken hangi hükümet iş başındaydı:
28.05.1999 : Genel seçimlerden sonra, 
DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, 
Cumhurbaşkanı Demirel tarafından 3 
Mayıs 1999 tarihinde hükümeti kurmakla 
görevlendirildi.
Ecevit, DSP-MHP-ANAP koalisyonu 
hükümetini kurdu. Hükümet, 28 Mayıs 
1999 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel tarafından onaylandı. 
Hükümet, 9 Haziran 1999 tarihinde 
TBMM’den güvenoyu aldı. 536 
milletvekilinin katıldığı güven oylamasında, 
354 milletvekili kabul, 182 milletvekili ret 
oyu kullandı. 
Ecevit, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken 
genel seçimi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
kazanması sonucu 4 Kasım 2002 tarihinde 
hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer’e sundu.
AKP 16 yıldır Adnan Oktar’ a dokunmadığı 
için suçlu oluyor da, yapılmış operasyonun 
üzerine gitmeyen DSP, MHP, ANAP hesap 

dışı mı bırakılıyor.
Bunun daha da öncesi var.
Harun Yahya’nın kendisinin ve kitaplarının 
tanıtımlarının televizyonlarda yapıldığı 
günler unutuldu mu?
AKP olaya geç de olsa müdahale etmiştir.
Burada yapılması gereken Başkan Erdoğan’a 
tam destek vermektir.
Fakat Erdoğan düşmanlığı bunu engelliyor.
Yakında başta Cübbeli Ahmet hokkabazı 
olmak üzere diğer cemaat ve tarikatlara da 
operasyon düzenlenecektir.
Erdoğan ve AKP bir firavun ( fetö) tuzağına 
daha düşmek istemiyor.
Geç de olsa ülkenin tarikat cemaat 
bataklığından kurtulması konusunda 
destek vermek gerekirken, Erdoğan ve 
AKP’ye saldırmak neden? Bunu yapanlar 
yurtsever olamaz.
Erdoğan ve AKP başarısız olsun demek ve 
bu yolda çalışmak ülkeye ihanettir.
Çünkü iktidarın başarısız olması demek 
yaşamın kötüye gitmesi ve sıkıntıların 
yaygınlaşması demektir. İstenen buysa 
düşman içimizdedir.
Siyasette husumet iyi sonuçlar getirmez. 
Husumet hasımlığı ve düşmanlığı geliştirir.
Düşmanlık ise önce kavgayı sonra da iç 
savaşa kadar uzanan bir süreci başlatır.
Türkiye güçlü olmak istiyorsa önce iç barış 
gereklidir.
İktidarın doğru yaptıkları var yanlış 
yaptıkları var.
Bu ülkeyi sevenler doğru yapılanlar için 
destek vermek zorundadır.
Yanlış yapılanlar ise hakaret edilmeden 
eleştirilmelidir.
Yapılan her işe Erdoğan düşmanlığı ön 
yargısı ile karşı çıkılıyor.
Uçurumdan yuvarlanmak için bu kadar 
istekli olmayı anlayamıyorum.
Bunları yazdığım için bana AKP’li mi oldun 
diyenler çıkacaktır.
Buna iki yanıtım var:
1-Bu kimseyi ilgilendirmez, eğer bir partili 
olacaksam birilerine sormam
2-Türkiye’nin sıkıntılarını kim giderecekse 
ona destek vermek yurtseverlik görevidir,

İç
im
izd

en

Orhan SELEN
Gazeteci - Yazar
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul 

edeceği Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.

Rahip Andrew Brunson vakası, Türkiye ile ABD arasındaki 
derin ve yapısal sorunlardan yalnızca biriydi ve bu kriz ABD 
Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından iç 
politika malzemesi olarak manipüle edildi.

Trump, Evanjeliklerin desteğini kazanmak için bu konunun 
üzerine gitmemiş ve Türkiye’nin egemenliğine bu ölçüde 
müdahil olmaya çalışmasaydı, Brunson krizi daha yumuşak 
bir şekilde yönetilebilirdi. Trump, iki ülke arasındaki hem 
diplomatik teamülleri ihlal etti hem de Brunson’u riske atarak, 
bu konuyu kendi çıkarları için manipüle etti. Trump’ın bu 
diplomatik nezakete ve iki ülke ilişkilerinin düzeyine uymayan 
tavrı, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki güven bunalımını 
derinleştirmiştir. Sonuçta, Türk yargısı Brunson konusunda 
kararını vermiş, Brunson’u suçlu bulmuştur ve tutuklu 
bulunduğu süre göz önünde bulundurulduğunda tahliye 
olup ülkesine dönmüştür.Brunson krizinin çözülmüş olması, 

iki ülke ilişkilerinde normalleşmeyi doğrudan sağlamayacaktır. 
Böylesi bir normalleşme olabilmesi için Amerikan tarafının 
FETÖ ve PKK/PYD konularında adım atması, Hakan Atila ve 
Halkbank davasında adım atması ve S-400’ler konusunda 
Türkiye’ye yönelttiği tehditleri çekmesi gerekmektedir. Bahsi 
geçen dosyalarda somut adım atılacağına dair henüz bir 
işaret mevcut değildir. Aslında bütün bu konuların arkasında 
yatan en önemli gerekçe, ABD’nin Türkiye ile asimetrik bir ilişki 
kurma ısrarıdır. ABD-Türkiye ile eşit düzeyde bir ilişki kurma 
tavrına girerse ve bütün bu konularda buyurgan tavrından 
vazgeçerse, iki ülke arasındaki ilişkiler hızlı bir normalleşme 
içerisine girecektir. Suriye, Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrini 
belirleyecek önemli konu başlıklarından biridir. Bundan sonra 
ilişkilerin seyrinde Suriye dosyası ve ABD’nin Türkiye’yi tehdit 
eden örgütlerle ilişkileri belirleyici rol oynayacaktır.
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EKONOMİ

İSTANBUL 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 
işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan 
artarak yüzde 10,8 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 88 
bin kişilik artışla 3 milyon 531 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde 
işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 88 bin kişi 
artarak 3 milyon 531 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik 
oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 10,8 oldu.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 
AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, işsizlik 
oranındaki değişimin mevsimselliğin gerektirdiği hafif 
yükselişten daha sert arttığının görüldüğünü ifade etti. 
Bunun ise ikinci ve üçüncü çeyrekte büyüme hızında 
gözlenen yavaşlamanın istihdamı olumsuz etkilemeye 
devam ettiğini düşündürdüğünü aktaran Bürümcekçi, 
“Temmuz ayında istihdam aylık 49 bin azalırken, iş gücü 
167 bin ile yüksek artış göstermiş ve işsiz sayısının 216 bin 
artmasına neden olmuştur. Öte yandan, özellikle iç talebin 
seyri açısından önemli bir gösterge olarak izlediğimiz tarım-
dışı istihdamın yıllık artış hızının yüzde 3,3 ile önceki aya 
benzer seyrettiğini görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

“İşsizlik oranının mevsimsel olarak da yükseleceği 
dönemdeyiz”
İşsizlik oranının mevsimsel olarak da yükseleceği bir 
dönemde bulunulduğunu dile getiren Bürümcekçi, “Mevsim 
etkilerinden arındırılmamış verilerin tarihsel gelişimine 
bakıldığında, genellikle işsizlik oranının yılın en düşük 
noktasını mayıs ayında gördüğü, bu ayı takiben de ocak ayı 

sonuna kadar yükseliş eğilimine girdiği bilinen bir gelişmedir, 
yani mevsimsellik söz konusu oranların gelişiminde önemli 
bir belirleyici olmaktadır. Bu nedenle işsizlik oranındaki 
yükselişin, mevsim etkilerinden arındırılmış verilerde 
gözlenip gözlenmediği trend açısından daha önemli bir 
unsur olmaktadır. Buna karşılık, istihdamın ekonomilerin 
gerek genişleme gerekse daralma dönemlerinde ancak 
bu döngü belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra belirgin 
değişim gösteren bir üretim faktörü olması, bu verinin 
öncü bir gösterge olmaktan çok, ekonomik aktivitedeki 
değişimlerin hane halkı üzerindeki etkilerini gecikmeli olarak 
yansıtan bir veri olduğunu unutmamamızı da gerektiriyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bürümcekçi, şunları kaydetti:

“Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı 2005-2017 
döneminde en düşük seviyesini yüzde 8,1 ile Haziran 
2012’de görmüş, en yüksek seviyesine ise yüzde 14,8 ile 
Şubat 2009’da ulaşılmıştı. İşsizlik oranları 2016 Mayıs’tan 
itibaren çok hızlı yükseliş eğilimine girerek Aralık’ta yüzde 
11,9 ile Mart 2010’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı. 
2017 yılında alınan önlemlerle ve yılın ikinci yarısında 
büyümede gözlenen belirgin güçlenmeyle beraber de ocak 
ayında yüzde 9,9 seviyesine kadar gerileme gözlenmişti. 
Sonrasında gözlenen yatay seyri takiben ise ekonomideki 
yavaşlamayla birlikte son dört aydır yükseliş eğiliminde. 
Öte yandan, mevsimsellikten arındırılmış verilerde trend 
açısından istihdamdaki aylık değişimlerin daha fazla bilgi 
içerdiğini düşünüyoruz. ABD tarım dışı istihdam verilerinin 
izlendiği gibi, Türkiye’de de mevsimsellikten arındırılmış 
tarım-dışı istihdam aylık değişimini takip etmekteyiz.

Ekonomistler işsizlik rakamlarını değerlendirdi



10 AĞUSTOS - EYLÜL 2018 - YENİ SAYI: 3

DIŞ HABERLER

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan 
Gümüşhane’de doğa, güz renklerine büründü.

Keşfedilmeyi bekleyen bakir güzellikleri ve 
eşsiz doğasıyla ziyaretçilerine huzur vadeden 
kentin yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri 
kendini gösteriyor. Doğaseverler, ekim ayıyla 
sarı, kırmızı ve yeşilin onlarca tonuna bürünen 
yüksek kesimlerinde temiz hava, sükunet ve renk 
cümbüşünün tadını çıkarıyor.

Merkeze bağlı Yeniköy’de yaşayan 75 yaşındaki 
emekli öğretmen Hüseyin Demir, uzun yılların 
ardından döndüğü köyünde doğayla baş başa 
yaşam sürdürüyor.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 
yıllık öğretmenlik yaşamının ardından çok sevdiği 
köyüne yerleştiğini söyledi. Doğada çalışmayı 
ve gezinmeyi çok sevdiğini dile getiren Demir, 
“Sonbaharla birlikte yaprakların sararmasıyla 
dağlarımız çok güzel görüntü alıyor. Atımla 

dağlarda geziyorum. Yürüme zorluğum olduğu 
için atım da bana yardımcı oluyor. Tabiatı çok 
seviyorum.” dedi.

Demir, Gümüşhane’nin bakir bir coğrafya 
olduğuna işaret ederek, özellikle sonbaharda 
yaşanan renk cümbüşünün, seyrine doyumsuz 
görüntüler sunduğunu belirtti.

Demir, doğaseverleri Gümüşhane’ye davet etti.

Keşfedilmeyi bekleyen bakir güzellikleri ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerine huzur vadeden 
Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Gümüşhane’de güz renkleri büyülüyor
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İÇİMİZDEN

TÜRKİYE KAZANACAK…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın açıkladığı “Enflasyonla 
Topyekün Mücadele Programı” 
detaylara inildiğinde, bir ve 
beraber olunabilir ise “BAŞARILI” 
addedilebilecek satır başlarına sahip…
Türkiye’nin 2019-2021 yılları arasını 
kapsayan, ekonomide iş planını ortaya 
koyan Yeni Ekonomi Programı’nda, 
temel politikaların kurgulandığı 
alanların başında gelen enflasyon ve 
enflasyonla mücadele, kur artışıyla 
son dönemlerde ağır bir yara aldıysa 
da “kamu öncülüğünde başlatılan bu 
programla” inşallah önemli mesafeler 
alınabilecek…
Enflasyonla Topyekun Mücadele 
Programı’na katkı sağlamak isteyen 
firmaların ürün ve hizmetlerinde yıl 
sonuna kadar yüzde 10 asgari indirim 
sözü veriyor olması da oldukça önemli, 
bana göre…
Kimler mi var bunlar arasında?
İlk aklıma gelenler; TOBB, MÜSİAD, 
BOYNER, DOĞUŞ, ŞOK, ORKA GRUP, 
METRO, NETWORK, BEYMEN, BİM, ET 
VE SÜT KURUMU, TMO, ÜLKER, KOÇ, 
SABANCI, DOĞTAŞ…
Bu tablonun “artarak” tüm ülkeyi 
kapsayacağı kanaatindeyim.
Neticede kazanacak olan TÜRKİYE.
Bankaların 1 Ağustos tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere, yüksek 
faizle kullandırılmış kredilerin 
faiz oranlarında yüzde 10 indirim 
sağlayacak olması da psikolojik algı 
bağlamında bir artı, program için…
Diğer bir katkı ise, 2018’in son üç 
ayında bekleyen KDV iadelerinin 
ödenme sürecinin hızlandırılması… 
Hatta bu noktada bir de söz verildi!
“2019 yılı başından itibaren, iade 
başvuru tarihini takiben 10 iş gününde 
iade talebinin % 50’si, incelemenin 
bitmesini beklemeden mükellefe 
ödenecek”.

İyi uygulamalar ile “yaşananları” birlikte 
aşacağız…
Ben buna yürekten inanıyorum…
Katılım konusunda da bir çağrı yapıyor 
ve diyorum ki;
“Kurumunuzun antetli kağıdına, 
indirim oranınızın, iletişim bilgileriniz 
olduğu, firma yöneticiniz tarafından 
imzalanmış başvuru yazısını hiç vakit 
kaybetmeden enflasyonlamucadele@
hazine.gov.tr mail adresine gönderiniz”.
Unutmamamız gereken bir nokta ise 
şu;
Her birimizin desteği ile TÜRKİYE bu 
süreci atlatacak….
Ve, 2023 hedeflerine koşar adım 
gidebilecektir.
Hazine ve Maliye Bakanımız Berat 
Albayrak’ın program sunuşunun son 
cümleleri, benim de imza atacağım 
türden…
 “Kimsenin şüphesi olmasın. 
Büyük ve güçlü TÜRKİYE 
yolculuğunda ok yaydan çıkmıştır 
ve hedefine ulaşmasına kimse engel 
olamayacaktır”.

En kalbi sevgi ve saygılarımla…

İç
im
izd

en

Süreyya GÜNGÖR
Gazeteci - Yazar
Genel Yayın Yönetmeni
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İÇİMİZDEN

İç
im
izd

en

Ahmet GÜNDÜZ
ahmetgunduz@simgedergi.com

İÇİM ACIRKEN İSLAMİ     SENDİKAL ŞUUR İÇİN    ÇAĞRIMDIR:

İÇİM ACIRKEN İSLAMİ         SENDİKAL ŞUUR 
İÇİN         ÇAĞRIMDIR:
Memur- Sen Konferederasyonu Genel 
Başkanı Ali YALÇIN’a TÜRKİYE’nin  en 
prestijli fikir ve düşünce dergilerinin 
başında gelen SİMGE Dergisi  aracılığı ile 
ÇAĞRIMDIR:

Mağdurların ve mazlumların kısılmayan 
sesi olduğuna inandığım Başkanım.
  Sadece Türkiye de değil 
Filistin,Arakan,Somali ve Doğu 
Türkistan’daki ihtiyaç sahiplerinin 
yardımına koşma ve onların yardım 
çığlıklarını dahi geniş kitlelere duyuran 
ve de çözümleri göstererek güçlenen bir 
düşünce oluşumundan geldiğinize olan 
inanç ile şahsınız ile bir an önce paylaşmak 
zorunda olduğum hakikatler vardır.Ve bu 
hakikatler
Kendisinden bütün Osmanlı borçlarının 
ödenmesi karşılığında Kudüs 
istenince “Mekke Allah’ın haremi.
Medine Peygamberin haremi.Kudüs 
ise tüm müslümanların haremi ve 
namusudur.”diyen Cennetmekan Sultan 
Abdülhamit’i kendisine rehber bilip  
   Şimdi kimsecikler varmaz yanıma.
      Resul’den yoksunum,tek ve tenhayım.
      Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı.
    Çöllerde kayıp bir yetim vahayım
     Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde.
      Götür müslüman’a selam diyordu.
             Dayanamıyorum bu ayrılığa
      Kucaklasın beni islam diyordu.”
Diyen.Ruhunu Kudüs’leştirip çiğnenen 
adaleti hak ve hukuku hakim kılmak için 
bir ömür boyu çile çeken sendikamızın 
kurucusu merhum Mehmet Akif İNAN’ı 
rahmet ve minnet ile anarken onun 
davasını kıble davası bilmiş,yasayla 
zorunlu olduğu için değil ahiret hesabına 
inandığı için VİCDANI İLE TARTAN bir ruhla 
ifade ederim ki
   Birilerinin demokrasi dedikleri.Birilerinin 
hürriyet dedikleri,birilerinin aidiyet 
dedikleri,birilerinin barış ve hoşgörü 
dedikleri,birilerinin emek ve dayanışma 
dedikleri,birilerinin hak ve hukuk dedikleri 
ama TOPRAĞIN ALTINA GÖMÜLMÜŞ 
OLAN İLKELERİ TEKRAR GÖNÜLLERİN 
TOPRAĞINA ÇIKARTMAYA ÇALIŞAN 
KUDÜS DAVASINA SAHİP ÇIKAN KUDÜS 
ŞAİRİ MEHMET AKİF İNAN RUHU artık 
yaşanmamakta.“

İçimi acıtan ve yakan bir resim gördüm.O 
resimde Haçlılar tarafından katledilmiş ve 
param parça edilmiş islam coğrafyası Orta 
Doğu’da ki savaşta annesini kaybetmiş 
küçük bir kız çocuğunun yetimhane 
zeminine beyaz tebeşirle çizdiği bir anne 
resmî ve onun kucağına dizlerini bükmüş 
cenin şeklinde uzanışı ve sarılışı.Kendi 
çizdiği resime dahi hürmeten ayakkabıları 
ile basmamış ve ayakkabılarını tebeşirle 
çizdiği anne resminin dışında bırakışı ve 
çıplak ayakla duruşu.... 
  Eğer ki sadece ücret sendikacılığı yapıp 
islam coğrafyasındaki bu Haçlı katliamları 
ve katledilen müslümanların çığlıkları  
bir duruşa neden olmuyorsa sendika 
üyelerinde bu bir şuur olarak vicdanlarında 
yer etmiyorsa ve bu şuur verilmiyor sadece 
sayısal çoğunluk baz alınıyor görüntüsü 
artık maşeri vicdanda yer ediyorsa sendika 
yöneticileri olarak kendimizin öz eleştiri 
yapma zamanı gelmemişmidir?
 İki milyara yaklaşan bir islam alemi var 
ama Haçlıların yapmış olduğu katliamların 
vahşet boyutlarına ulaştığı bir çok islam 
ülkesinde tüm yeraltı yerüstü zenginlikler 
talan edilmiş ve halkları katledilmiş 
durumda.Güneydoğu Asya ülkesi ve 
800 bin müslümanın yaşadığı Myanmar 
da  Budistlerin müslüman halkı diri diri 
yakması ve orada yaşayan müslümanların 
cansız bedenlerinin Bangladeş kıyılarında 
sahile vurması İslami ve insani bir duruş 
oluşturmuyorsa 1917 den beri Haçlı 
işgalinin devam ettiği islamın ilk mescidi 
Mescid-i Aksa-Kudüs,Siyonist -Haçlı ittifakı 
esaretindeyken Batı Şeria da yaşayan 
3 milyona yakın Osmanlı’nın yetimleri 
Filistin’liler İsrail’in ördüğü duvar yüzünden 
Kutsal belde Kudüs’e giremezkenABD 
başkanı Donald Trump’ın burasını işgal 
etmesi karşısında bir duruşunuz yoksa..
  Suriye de dört yıldan beri süren 
savaş nedeni ile ekmek su bulmayan 
müslümanlar hayatta kalabilmek için ot 
yiyorken 400 bin kişi ölü ve kayıp iken 
yüzbinlerce müslüman kadının iffetine 
dokunulup buradaki 6 milyon Suriye’li 
mülteci durumuna düşürülüp ölüm orucu 
tutuyorken
   Mısır da Sisi cuntası seçilmiş 
Cumhurbaşkanı ve taraftarlarını 
hapishanelerde işkence iğneleri ile yavaş 
yavaş katlederken bir duruşunuz yoksa...
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seslenmeye çalışıyorum.Zira siz en yakınlarınızda 
tuttuğunuz kimseler tarafından taban tarafından ulaşılmaz 
olunca susturulmaya çalışılan vicdanlardan bir vicdan 
olarak buradan seslenmeye karar verdim.Eminim ki Cumh
urbaşkanlığı,bakanlıklar,parlemento ve çeşitli sivil toplum 
konfederasyon ve sendikalarına giden bu fikir dergisi 
sizlere de ulaşmaktadır.
  Sendikamızın kurucusu Merhum Mehmet Akif İnan’ın fikir 
hayatına yön ve istikamet veren büyük çile ve dava adamı 
Üstad Necip Fazıl
“ Kim var!”diye seslenilince,
Sağına ve soluna bakmadan “ Ben varım” cevabını verici “ 
Benim olmadığım yerde kimse yoktur” duygusuna sahip 
bir dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlikten dava adamlığı 
ruhundan ruhunu Rahman’a teslim edinceye kadar 
bahsetmişti.Can taşıma liyakatini,
Canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak 
kadar gözü kara ve o nisbette strateji ve taktik sahibi bir 
gençlik ve dava adamlığı ruhunu arzu etmiş ve kalabalıklar 
içersinde yalnızlığın hissizliğini yaşamış ve “ Vasiyet” isimli 
şiirinde
“ Son gün olmasın dostum,çelengim,top arabam;
Alıp beni götürsün,tam dört inanmış adam..”
İşte o gerçek inanmışlardan olma 
azmi ve kararlılığını özledik.
  Yine Üstad Necip Fazıl’ın ifadeleriyle “Zifiri karanlıkta ak 
sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir 
gençlik ideali ve dava adamlığı ruhu ile bu işe talip olanları 
öylesine özledik ki .
   Tek cümleyle Allah’ın kainatı yüzü suyu hürmetine 
yarattığı peygamber efendimizin peşinden gidecek ve 
Allah’tan başka hiçbir dayanak hiçbir sığınak hiçbir barınak 
aramayacak bir dava ruhuyla sendikamıza. sahip çıkma 
duyguları ile aday olacak olan  insanları o kadar çok özledik 
ki..
    Duyarsızlıklara karşı dik duran,haksızlık karşısında sesini 
en gür Seda’dan çıkaran dava adamlarının
    Merhum Mehmet Akif İnan’ın
“ Gel kurut bu çağın kargaşasını
Seninle beklenen şimdi şafaktır”
   Sessizliği seçenler,bir kenarda duranlar,bana ne diyenler 
yenilgiyi baştan kabul edenlerdir.” Çağrısına cevap olarak
bir çok kişi ile görüştüğümüzde sendikamıza olan 
kırgınlığını umutsuzluğunu dillendirdiklerini gördüm 
ve duydum.Kırgınlıklarının ve umutsuzluklarının ortak 
noktası ise emeğin ve sendikal hareketin sorunlarını istişare 
edecek ortak çözümler üretebilecek mekanizmanın tesis 
edilememiş olması ve yönetici atamalarında ilkelerin değil 
eş dost ve bir kısım yakınlıklar kurularak yılların deneyimi 
ve çilesini çekmiş olanların değil bu insanların atanmasının 
doğru bulunmadığı yönündeydi.Sendika emekçilerinin 
umutlarını kaybedip yılgınlığa düşmesi makamlarının 
değer kaybetmesinden daha önemsiz görenlerin güç 
dengelerini belirlediği bir sendikal faaliyete mahkum 
edilmek istenmeleriydi.Her şekilde birilerinin sürekli 

kollandığı diğer sendika üyelerinede sayısal istatistik 
rakamlar olarak kabul edilebiliyor olması çok ciddi bir 
talihsizlik sayılmakta.Maalesef bir çok bölgemizde sendikal 
hareket bir çok sorunlara bağlı ağır kriz yaşamakta. Çok 
uzun bir süreden beri  tüm eğitim çalışanlarını toplayacak 
onların motivasyonunu yükseltecek birbiri ile kaynaştırıp 
kardeşlik zeminini oluşturacak hiçbir şeye şahit olamıyoruz 
hem nitelik hem de nicelik olarak.Sendikal hareketimizde 
yaşanan bu olumsuzluklara cevap üretmek zorundayız.
Bu noktada dayanışmayı artıran yeni işbirlikleri yapmak 
zorundayız.Karşılıklı dayanışma ve işbirliği çerçevesinde 
eşit bir ilişki ortaya koymalıyız.Sendikal ilişkilerde  önde 
olmak yerine yan yana yürümek ve tecrübelerimizi 
paylaşmak ana ilkemiz olmalı.Bunları söyleyen sizisiniz.Bu 
çerçevede ortak eğitim ve 
paneller yapıp ortak sorunlarımızı tartışarak çözüm 
bulmamız gerekirken bunlar yapılamamıştır.Bir çok şeyi 
yerel bölgesel tarzda düşünebilirsiniz ama bir çok şeyide 
küresel bazda düşünmek zorundasınız.Sadece kendi yerel 
gündemini dahi oluşturmaktan aciz bir yapının küresel 
her türlü değişimin olduğu bir ölçekte ona göre üyelerini 
bilgilendirip geliştirmeye çalışması zaten mümkün 
olmamakta.
   Sadece ücret sendikacılığı yapmak,uzlaşmaya 
kapalı olmak ve tüm dünyadaki değişimleri ıskalamak 
sendikacılığı geriletmiyor mu? Sadece kendi yahut dar 
çevrenin aklı ile hareket edip başka akil insanlarında 
olabileceği gerçeğimden uzak durmak sendikal kimlik 
şuurumuza ne katabilmekte Sayın Başkanım.
   Gerçek sendikal anlayış üyelerinin her birine hiçbir 
adaletsiz ve önyargıya düşmeden bir bakış açısı gerektirir.
Gerçek sendikal anlayışta sosyal diyaloğu esas alan,söz 
karar ve Yetkin’in üyesinde olduğu bilinciyle hareket 
eden,yeniliklere açık olan kendi koyduğumuz şahsi 
ölçülere değil uluslararası standartların uygulanmasını 
esas alan bir sendikacılık olması gerekmez miydi?
  Halbu ki siz konuşmalarınızda “ SENDİKAMIZIN 
TEMEL MÜCADELESİ HERKES İÇİN ADİL DÜZENİNİN 
KURULMASIDIR.İNSANCA YAŞAM HAKKINI SADECE 
KENDİMİZ İÇİN TALEP ETMEK BİREYSEL KONFOR TALEBİ 
OLACAKTIR.YARININDAN KAYGI DUYAN DEĞİL GELECEĞE 
GÜVENLE BAKAN İNSANLARIN OLDUĞU BİR DÜNYA 
İÇİN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ. TEK BAŞIMIZA 
MÜCADELE ETMEK YERİNE ULUSLARARASI DAYANIŞMAYI 
ARTIRMALIYIZ.” diyorsunuz 
   İşte bu küresel noktada vizyonu olanlar kendileri için 
konfor istemeyen sendikacılığı eşe dosta yakın akrabaya 
insan kaynakları Müdürlüğü olarak görmeyen adaletten 
sapmayan  bir düşünceye sahip olanlar toplumda kalıcı iz 
bırakabilmekte.
 Kur’an- Kerim’de Şura suresinin 38.ayetinde “ Onlar işlerini 
aralarında istişare ile yaparlar.”buyurulmaktadır.lakin bu 
ana gelinceye dek istişare yapmak,tanışmak,ilişkilerimizi 
geliştirmek üye sayımızı çoğaltmak var olanlarında 
motivasyonunu yükseltebilecek hiçbir aktiviteye şahit

İÇİMİZDEN
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olmadım.Niçin emeğin sorunların istişare edildiği gerçek bir 
mekanizma bir platform yok? Niçin kardeşliğimizi ve birliğimizi 
pekiştireceğimiz geliştirebileceğimiz bir platformumuz 
yok? Kur’an-ın emrettiği gibi “ İnnemel müminune ihvetün” 
Müminler ancak kardeştir ayetinin gereğini yerine getirip 
peygamber efendimizin (S.A.V) bizlere emrettiği gibi bir elin 
parmakları gibi birbirimize kenetlenirsek işte o zaman tüm 
sorunlarımızı çözebiliriz.Bizler aynı kıbleye yönelmiş insanlar 
olarak gönül diliyle kalp diliyle konuşabilir sorunlarımıza 
karşı etkili mücadele mekanizması oluşturabiliriz.Din 
gününün sahibi “ Malik-i Yevmiddin” olan Allah bizi hesaba 
çekecektir.Bir çok yer de sendika üyelerimizin kendilerinin 
niçin bu sendikada olduklarının varlık gerekçesi hala yüksek 
bir motivasyona dönüşememişken adeta insanlar sanki 
bir hesap içerisindeymiş gibi bunun endişesini yaşarken 
kendileri ile kimsenin ilgilenmediğini bu yüzden sandığa 
oy vermeye bile gidip gitmeme konusunda tereddüt 
yaşadıklarını ifade ederken bir çok yerde sendika ve delege 
seçimlerinde yüzde elli katılım bile zor sağlanabiliyorken  
idareci atamalarında yılların emek ve tecrübelerine 
bakılmadığını ama eş dostun hep liyakatin ve vefanın önüne 
geçtiğinin eleştirilerini yaparken masumların ve mazlumların 
sadece dolgu malzemesi olarak sadece sayısal üstünlük 
olarak hesap edilmesinin vicdan sahiplerine yakışmayacağını 
haykırırken düşünmeliyiz ki Hesabımız sadece yaptıklarımız 
için olmayacak,yapmadıklarımızdanda hesaba çekileceğiz.
  Öyle bir dönemden geçiyoruz ki birlik olmak kardeş olmak ve 
dertlerimizle dertlenmek zorundayız.Peygamber edendimiz 
(S.A.V) “Müminler birbirlerini sevmekte,birbirlerine acımakta 
ve birbirlerini korumakta  bir vücuda benzerler.Vücudun 
bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlarda bu sebeple 
uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”buyurmaktadır.
Birbirimizi sevmeliyiz,kardeşlerimizin sorunlarını kendi 
sorunlarımız olarak görmeli değilmiydik?
    Fedakarlık çile ve vefa üzerine kurulan bu Sendikanın 
oluşturulmaya çalışılan etkisiz ölü ve sönük görüntüsünü 
reddediyorum.Tıpkı bir çok müslüman ülkesinin emekçilerine 
biçilen “ Zengin yeraltı ve yerüstü madenlerinin sömürüldüğü 
zengin hazinelerin fakir bekçileri” rolünü reddettiğimiz gibi.
Sadece kendim için değil herkes için adil bir düzen ve insan 
onuruna yaraşır bir hayatın ilkeleri için İçinde Mehmet Akif  
İNAN’ı. yaşanmadığı ve tanınmadığı 
Sendikamızın,doğduğu yetiştiği toprağa vefa ile bağlanmış 
bu topraktan aşk ve bilgeliği emerek büyümüş,gölgesinde 
insanlığa hizmet edecek gençler yetiştiren Mehmet Akif 
İNAN’ın bilinmediği sendikamız sadece
“Yaşasın Birliğimiz.Yaşasın Mücadelemiz.Yaşasın 
Dayanışmamız. “ demekle yüksek bir şuur kazanmış olabilir 
mi?
Ancak bir davayı inşa etmek islamın çizdiği kul hakkı 
ekseninden kayma yapmadan ama bunun yanında da olaya 
doğrudan katılmakla müdahil olmakla gerçekleşir.Hayat 
bir futbol maçı değil ve bizlerde gençlerin takımını saha 
kenarından idare eden teknik direktörler değiliz.Bizzat sahaya 
çıkıp gerçek aktörler olarak duruma el atmalı değilmiyiz ki...
  Cahiliye adetlerinin forma değiştirip kol 
gezdiği,ateizmin,deizmin
lümpenizmin,uyuşturucu,kumar ve fuhşiyatın dört koldan 

saldırdığı bir zamanda ümmetin evlatları hiçlik uçurumunda 
can çekişirken kelme-i şehadetten habersiz gençler 
sokaklarda başı boş gezinirken,vatanımızı parçalamak isteyen 
yerli ve küresel unsurların öğretmenleri itibarsızlaştırma 
algı operasyonları sonucu öğrencisi tarafından katledilen 
öğretmenler unutulmuşken İzmir’in Ödemiş ilçesinde 
Kaymakçı Çok proğramlı Anadolu Lisesi müdürünün 
öğrencisi tarafından vurulması yine İzmir de görevi başında 
öğrencisi tarafından bıçakla katledilen Sevilay Rabia Durukan 
ve arkasından çığlıklar atan bebeğinin yüreklerde açtığı 
derin yara unutulmuşken,Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı 
teröristlerin şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın 
unutulmuşken yine son yapılan referandum seçimlerinde 
sandık başkanlığını yapan Necmettin Yılmaz Şanlıurfa Siverek 
de 16 haziran da PKK’lı teröristlerce şehit edilmişken yine Ege 
Üniversitesi Tarih bölümü 4.Sınıf öğrencisi öğretmen adayı Fırat 
Yılmaz Çakıroğlu’nun PKK kamplarında yetiştirilmiş teröristler 
tarafından kampüs içersinde şehit edilmesi unutulmuşken 
yine PKK lı teröristlerin 1979 da Gaziantep de katlettiği 
ilk öğretmen Mehmet Saygıgüder unutulmuşken,yine 26 
ekim 1993 tarihinde Bismil’in Çavuşlu köyü ilkokulunda ilk 
öğretmenliğini yaparken henüz 26 günlük öğretmenken 21 
yaşındayken babası ile birlikte yaşadığı evini basan PKK lı 
katiller tarafından acımasızca katledilmesi unutulmuşken 
  Artık hiç bir bölgede bu davayı çile ve aşk ile kuran 
Mehmet Akif İNAN’lar hatırlanmıyor ve hatırlatılmıyorken 
ilçe temsilcilerinin il başkanlarının hangi kritere göre 
seçileceği ortada iken içinde Mehmet Akif İNAN ruhu yok 
iken Kudüs ile alakalı bir protesto eylemine bile çok az kişi 
gidebiliyorken bütün bu şuur ekseninde oluşan kaymalar 
neticesinde kalbi daralmayan göğsü çatlamayan bu çığlıklara 
ağız olamıyorsak bunları da hayatımızın fay hatları olarak 
göremiyorsak örgütlülüğümüzün zekatı,varlığımızın nedeni 
olarak göremiyorsak sadece sendikamıza üye öğretmenlerin 
değil bir milyon öğretmenin sesi olmaktan da habersizsek.
Sendikayı eşe dosta akrabalara insan kaynakları Müdürlüğü 
gibi fiiliyatta göstertmeye kullanmaya çalışanlara karşı 
omurgalı bir duruşumuz yoksa Makamlar mevkiler başkanlık  
olunsa ne olur olunmasa ne olur. İlçe il temsilcisi olunsa ne 
olur olunmasa ne olur?
  Birilerinin demokrasi dedikleri,birilerinin hürriyet 
dedikleri,birilerinin aidiyet dedikleri,birilerinin barış 
ve hoşgörü dedikleri birilerinin emek ve dayanışma 
dedikleri,birilerinin hak hukuk kul hakkı dedikleri 
ama TOPRAĞIN ALTINA GÖMÜLMÜŞ OLAN İLKELERİ 
TEKRAR GÖNÜLLERİN TOPRAĞINA ÇIKARTMAYA TALİP 
OLUNMADIKTAN sonra
Uygulamaları ile sadece “ ben varım” zihniyetine “ Biz Varız” 
diyemiyorsak başkan olunsa ne olur olunmasa ne olur ?
  Bizlerin korumaya çalıştığımız değerler 
 Yemen’de,Çanakkale de,Filistin de,Kırım da,Türkistan da 
korunmak istenen sancaktır.
 O ne bir dinin, ne bir ırkın,ne bir dilin,ne bir mezhebin,ne de 
bir görüşün sancağıdır. İnsanlığın tek başına insan olmasının 
temsili olan sancaktır.
   Yasayla zorunlu olduğumuz için değil ahiret hesabına 
inandığımız için vicdanımızın  sesini dinlemekte olmamız 
gerekmezmiydi?
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OLUNMADIKTAN sonra
Uygulamaları ile sadece “ ben varım” zihniyetine “ Biz Varız” 
diyemiyorsak başkan olunsa ne olur olunmasa ne olur ?
  Bizlerin korumaya çalıştığımız değerler 
 Yemen’de,Çanakkale de,Filistin de,Kırım da,Türkistan da 
korunmak istenen sancaktır.
 O ne bir dinin, ne bir ırkın,ne bir dilin,ne bir mezhebin,ne 
de bir görüşün sancağıdır. İnsanlığın tek başına insan 
olmasının temsili olan sancaktır.
   Yasayla zorunlu olduğumuz için değil ahiret hesabına 
inandığımız için vicdanımızın  sesini dinlemekte olmamız 
gerekmezmiydi?
  Adaleti hak ve hukuku sadece kendi zimmetlerindeymiş 
gibi gören davranan herkes kim olursa olsun işgalcidir.
 Hayatın tüm işgalcilerine karşı insanlığı,kardeşliği bir 
arada yaşama idealini korumak için direnen insanlar sürekli 
yalnız mı kalacaktır.
Bu idealin bu mücadelenin adı 
bir menfaatin  mücadelesi değil 
“ BİZ DE VARIZ” demek içindir.
Benim mesajım kalbinin bir köşesinde Allah’ın bir ismi 
adaletin tecelligahı “ Hak” ismini taşıyan herkesedir.
 Besmele ile bereketi şükürde afiyeti bulan işçi arı gibi bir 
yola çıkanlardan biri olarak eli toprakta.Gözü rahmette 
gözü tok gönlü tok ama karnına baksan kırk kat yere 
sereceğinden  başka bir şeyi olmayan Allah dostlarını 
ölçü yaparak okullarında sadece ders zilinin çalmasını 
bekleyen değil umudu da bekleyen öğretmenlerimin 
duasıyla size buradan sesleniyorum.Kursağında helal 
bir lokma ama yüreğinde Allah korkusu yüreğinde insan 
sevgisi yüreğinde adalet aşkı olan öğretmen kardeşlerimin 
duası ile size sesleniyorum.Taşı takıp un etmeye,unu eleyip 
ekmek etmeye,alınterimi katık etmeye “yeter ki onurumla 
yeter ki namerde muhtaç olmadan alın terimle ayakta 
durayım “ diyen bu vatanın aziz öğretmenleri için bu 
satırlar ile sesleniyorum.
   Varlığını,yüreğini herşeyini vatanına adamış
“ Vatan sana canım feda.Vatan sana canım feda.Vatan sana 
canım feda” diye and içmiş Yunus gönüllü Yusuf yüzlü 
eğitim emekçilerinin yürek burkuntusu iç sızısı için  bu 
satırları yazıyorum
   Size susturulan  vicdanları emanet etmek istedik lakin 
siz etrafınızda etten bir duvar ördürerej seslerimizin 
duyulmasını engellediniz.
        Halbuki bizlerin bulunduğu  yer: Hz.Peygamberin  
Uhud Dağı eteklerinde “Üzerimize leş kargalarının konup 
kalktığını görseniz bile terk etmeyeceğiniz” dediği ve 
okçulardan bir bölümünün ganimet hevesleriyle terk 
ettiklerinde oluşan zaafın giderilebilmesi için 70 sahabenin 
şehit olmasına neden olan tepedir.
   Yedi kandilli süreyyayı hissedemeyenlerin,ruhunun 
vahyini duyamayıp gök kubbenin yürek dehlizlerinde 
ki var oluşunu kader kabul edemeyenlerin Mehmet 
Akif İNAN ruhunu ve onun Kudüs şiirindeki manadan 
habersiz olanların ne sendikal hareketi  ne büyük TÜRKİYE 

mefkuresini anlayabilmesi ne de tüllenen mağribi 
akşamları sarsam yarana diyen ve yamalı gömlek ile 
İSTİKLAL marşını yazan ve kendisine verilen büyük ödülü 
kahraman ordumuza armağan eden ruhu ne de tüm bu 
tarihsel emaneti “Bayramlık gömleğinin altına idamlık 
gömleğini de giymiş Kudüs ruhlu Reis-i Cumhurumuzu 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ımızı  anlayabilmesi mümkün 
değildir.
    “Osmanlı’nın artığısınız dediklerinde kahroluyorum” 
diyen Kerküklü ninenin; “Bizi kimlere bırakıp gidiyorsunuz?” 
diye haykıran Şamlı dedenin; Türkiye için dua etmeden 
seccademi kaldırmam” diyen Bosnalı teyzenin; “İki patik 
ördüm, köyüme ilk gelen Türk askerlerine vereceğim” 
diyen Ahıskalı gelinin; ordumuza katılmak için ceketini 
satan Pakistanlı gencin; şahadet parmağını İsrailli askerlere 
uzatarak, “Bir gün gelecekler” diye ağlayan Gazzeli 
çocuğun... Baykal’ın, Hazar’ın,  Tuna’nın, Fırat’ın ve Nil’in... 
Aras nehrinin, Ağrı Dağının, Türkmen dağının, Apşeron’un, 
Elbruz’un ve Erciyes... Erbil’in, Halep’ın, Ahlat’ın, Urumçi’nin, 
Fergana’nın ve Tebriz’in... Velhasıl-ı kelam... Yürek 
bohçasında bize dair ağıt ve umut taşıyan her yerin, her 
sesin, herkesin duası olmak varken maneviyatı boşaltılmış 
bir durumda sadece sayısal üstünlüğe bakılarak ücret 
sendikacılığı yapılıyor görüntüsünün verilmesi kıymettar 
şahsınızın vicdanını da yaralamış olmuyor mu? 
Tevhidin ilk şehidi Yaser Ammar dan Ömer Halis Demirlere 
gelinceye kadar bayrak inmesin ezan susmasın diye can 
veren tüm şühedamızın Peygamber efendimize (s.a.v) 
bakan yürekler hasıl edemedikten sonra Kudüs şairi 
Mehmet Akif İNAN ruhu bilinmedikten sonra sendika 
üyelerinin sayısı neyi ifade eder ki başkanım.
    Yedi kandilli süreyyayı hissedip ruhunun vahyini duyup 
gök kubbenin yürek dehlizlerinde ki var oluşunu İslamın 
sendikal hareket şuuru kabul etmeniz duası ile...Allah’a 
emanet olun Sayın Başkanım.
      
 İlahiyatçı-Eğitimci-Yazar
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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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Başbakan Dancila’yı Türkiye’de ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılının iki ülke 
arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 140. yıl 
dönümü olduğunu hatırlattı.

İki ülke ilişkilerinin 2011 yılından bu yana 
stratejik ortaklık düzeyinde bulunduğunu ifade 
eden Erdoğan, ülkeler arasındaki dostluğun 
yüzyıllar boyunca toplumlar arasındaki ilişkilerin 
ve kültürel alışverişin bir sonucu olduğunu 
vurguladı.

Başbakan Dancila ile başta ekonomi, güvenlik ve 
terörle mücadele olmak üzere pek çok başlıkta 
ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirten 
Erdoğan, gelecek dönemde iş birliğini daha 
da geliştirmek için neler yapılabileceğinin ele 
alındığını aktardı.
“FETÖ konusunda temaslarımızı sürdürüyoruz”
Romanya ile yakın ilişkilerin en önemli sütununu güvenlik 
iş birliğinin oluşturduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Romen makamlarının ülkemiz aleyhine 

faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı bugüne kadar 
sürdürdükleri iş birliğinin devam etmesini özellikle 
bekliyoruz. Romanya’nın 15 Temmuz FETÖ darbe 
girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı 
unutmayacağız. Romanya’da FETÖ iltisaklı kişi ve 
kuruluşlara karşı gerekli adımların atılması için Romen 
makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz.”

“10 milyar dolarlık ticaret hedefimizi yakalamak için 
çalışacağız”
İki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu 
ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturduğunu vurgulayan 
Erdoğan, şunları söyledi:

“2017 yılında yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşen 
ticaret hacmimizin mevcut veriler ışığında bu yıl daha 
da artacağını öngörüyoruz ve yapmış olduğumuz ikili 
görüşmede bu hedefin 10 milyar dolara çıkarılması bizim 
anlaştığımız şu anda bir karardır. İnanıyorum ki taraflar, 
tüm bakanlıklar atacağımız adımlarla bunu başaracağız. 
Ticaret rakamlarında 2018’in ilk 8 ayında geçen yıl aynı 
döneme oranla yüzde 23’lük bir artış bizim hesaplarımıza 
göre söz konusudur. 10 milyar dolarlık ticaret hedefimizi 
yakalamak için çalışacağız.”  dedi.

ANKARA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdikleri heyetler arası çalışma yemeğinin ardından 
ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanya ile FETÖ konusunda 
temaslarımızı sürdürüyoruz

HABER ANALİZ
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Açıklamada, söz konusu miktarın 3,52 milyar dolarının Dışişleri Bakanlığının Dış Askeri Finansman Programı 
kapsamında silah satın alan ülkelere kredi sağlayarak karşılandığı, 4,42 milyar dolarının ise ABD Savunma 
Bakanlığı tarafından silah alan ülkelere sağlandığı bilgisi dikkati çekti.

ABD makamları, hangi ülkelere finansman sağlandığını açıklamazken, silah satışının tamamlandığı ülkeler 
raporu bir yıl geriden yayımlanıyor. Ancak Anadolu Ajansı’nın SGIA tarafından Kongre’ye onay için gönderilen 
tebligatlardan derlediği bilgilere göre en çok silah satışı Batı ve Doğu Avrupa ülkelerine yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın savunma harcamaları konusunda Avrupa ülkelerine yüklenmesine rağmen en 
çok satışın Avrupa’ya yapılmış olması Washington’un “tehdit siyaseti” ile silah satışının paralellik arz ettiğini 
ortaya koydu.

WASHINGTON 

ABD, bu yıl 55,66 milyar dolar silah ihracatı yaparken, “Rusya tehdidi” retoriğine paralel olarak 
en çok satışın Doğu Avrupa ülkelerine yapılmış olması dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (SGIA), ABD’nin 2018 mali 
yılında sonuçlandırılan silah satışlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada bu mali yılda, geçen mali yıla kıyasla yüzde 33 artışla 55,66 milyar dolarlık dış askeri 
satış yapıldığı kaydedildi.

Trump 2018’de Avrupa’ya silah yağdırdı

HABER ANALİZ
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Bekir Özer / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

YOKTAN VAR!..

Bekir Özer

Rutin sabah yürüyüşümde Mavi 
Kuş aniden omuzuma kondu...
“Hayrola Mavi kuş!”
“Sana da günaydın! Hal hatır 
sormayı unuttun galiba, neyse 
müthiş haberlerim var sana, 
bak İstanbul adayları belli ama 
gizli tutuluyor!”
“Ne gizlisi, İsmail Küçükkaya 
sabah programında açıkladı...”
“Öyle değil işte, AKP Güler 
Sabancı’yı anca ikna etti, 
CHP’de baro başkanı Metin 
Feyzioğlu, Bakırköy’den de aynı 
adam.”

AKP ve CHP’nin büyükşehir 
adaylarına kimsenin lafı 
olmaz, iyi insanlar... Ama CHP 
iyi araştırma yapmadığı için 
bekleneni veremiyor!.. Sayın 
Feyzioğlu kuvvetli aday, onu 
Ankara’dan göstermek daha 
avantajlı olmaz mı? 

İstanbul içinse en güçlü 
adayın çocukta bilir ki 
kazanma ihtimali çok fazla 
olan Türkiye’nin en başarılı 
başkanı Tunceli/Ovacık 
belediye başkanı Fatih Mehmet 
Maçoğlu!

Başarı dersen dünyaya örnek... 
Bilgi-kültür dersen üstüne yok...
Üretim dersen bütçe fazlası 
veriyor...
Eşitlik dersen makam kapısı 

yok...
Halk dersen her gün beraber!..
Makam arabası ve etrafında 
yağdanlık dersen demeyin, 
çarpılırsınız!
 
Görülüyor ki halkla iç içe 
Atatürk Cumhuriyetini 
yaşatmaya çalışan böyle 
kuvvetli bir aday varken aksini 
düşünmek, seçmenle son hayat 
bağını koparmanın hüsranla 
bitişi gibi!..     

Aha Bakırköy... Yaptığım 
araştırmada başkanın daha 
esnaf içine çıkmadığı, hal 
hatır sormadığı, şikâyet-dert 
dinlemediği, dört kez aramama 
rağmen üçünde yurt dışında, 
dördüncüde “biz sizi ararız” 
denmesine rağmen 1 yıldır hâlâ 
yok.

Ne denir ki, Yok işte!
Yoktan var olur mu?
Olmaz...
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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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TATİL BELDELERİ: ANTALYA REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT

 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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SANAT GÜNDEMİ

BİLECİK 

Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (CNRS) Arkeoloji ve 
Etnoloji Araştırma Merkezi (MAE) Müdürü İsabelle 
Sidera ile Tarih Öncesi ve Teknoloji Laboratuvarı uzmanı 
Alexandra Legrand Pineau, binlerce yıl öncesinde 
kemikten yapılmış kesici aletleri keşfetmek ve modern 
teknolojiyle tekrar üretmek amacıyla ülkeleri geziyor, 
bilgi topluyor, araştırma yapıyor.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Deneysel Arkeoloji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce düzenlenen 
“Kemik Alet Teknolojisi” semineri kapsamında kente 
gelen Sidera ve Pineau, üniversitenin arkeoloji 
bölümüne ait alanda akademisyenler ve öğrencilerle 
deneyimlerini paylaştı.
Burada öğrencilere kemik aletlerin tarihini anlatan 
Sidera, uygulamalı ders verdi.
Sidera, dersin ardından AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, kemikten yapılan aletler anlamında 
Anadolu ve Balkanlar arasındaki ilişkinin çok eskilere 
dayandığını, bu çerçevede araştırmalar yaptıklarını 
söyledi.
Bu ilişkilerin yaklaşık 10 bin yıl öncesinde başladığını 
anlatan Sidera, “Kullanılan malzeme gruplarında Orta 
Anadolu’dan Balkanlar’a kadar aynı üretim tekniklerini 
ve benzer ilişkileri görebiliyoruz. Marmara Bölgesi ve 
Balkanlar arasında tamamen aynı kemiklerden üretilen 
kesici aletler, birebir aynı geleneğin ürünü. Bunları 
aslında bütün Akdeniz boyunca görebiliyoruz.” dedi.
Sidera, yıllardır araştırdıkları aletlerin aslında basit 
nesneler olduğunu belirterek, “Hayvanın eklem 
yerlerini tutan kemiklerden üretilen aletler. Bu üretim 
geleneği birkaç bin yıl boyunca devam ediyor Orta 

Anadolu’dan Balkanlar’a. Orta Anadolu’da özel bir 
kültür var. Örneğin kemik kaşıklar, bunlar özel süslü bir 
şekilde yapılmış. Yüksek kalitedeler fakat Balkanlar’a 
gittiğimiz zaman daha basit ve sıradan.” diye konuştu.
“Binlerce yıllık kemik aletlerin teknolojisini anlıyoruz”
Sidera, 1999 yılından bu yana kemik aletlerin tarihini 
araştırdığını belirterek, şöyle devam etti:
“Deneysel arkeolojiyi tüm dünyaya tanıtmak için 
çalışıyoruz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile birlikte 
karşılıklı alışveriş çerçevesinde hem akademisyenlere 
hem de öğrencilere bir eğitim vermek için geldik. 
Modern teknikleri kullanarak eski teknikleri yeniden 
üretiyoruz. Eski insanların şekillendirdiği aletlerin ne 
şekilde yapıldığını anlayabilmek için tekrar üretmeye 
çalışıyoruz. Kazılarda ele geçirilen arkeolojik malzemeler 
var, kemik aletler var. Bunların nasıl üretildiğini tekrar 
deneyimliyoruz. Binlerce yıllık kemik aletleri tekrar 
üretmenin yanı sıra teknolojisini anlıyoruz. Sadece 
tekrar üretmek değil amacımız. Binlerce yıl önceki 
aletler, nasıl, ne kadar zamanda ve hangi teknikle 
üretildi, onu anlamak istiyoruz. Bu, bizim için önemli.”
Şili, İsrail, İsviçre, Belçika, Almanya, İspanya gibi onlarca 
ülkede çalışma yürüttüklerini vurgulayan Sidera, 
“Paris’te bir mezarlık alanında çalışıyorduk. Milattan 
önce 4. ve 7’nci yüzyıllara ait ilginç bir mezar bulduk. 
Burada mezar hediyeleri olarak vahşi evcilleştirilmemiş 
hayvan kemikleri var. Dolayısıyla bunun bir avcı mezarı 
olduğunu tespit ettik. Bu pek rastlanan bir şey değil. 
Bu bağlantıyı bulmak, bizim için heyecan verici bir şey.” 
ifadelerini kullandı.

İki Fransız araştırmacı kemik eşyaların izini sürüyor
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KÜLTÜR-SANAT

PARİS

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre 
Müzesi’nin İslam Sanat Eserleri Bölümü Direktörü 
Yannick Lintz, bölümün barındırdığı yaklaşık 17 bin 
500 eserle dünyadaki en büyük koleksiyonlardan biri 
olduğunu söyledi.
Dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alan, 
yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi’ndeki 
İslam Sanat Eserleri Bölümü 17 bin 500 civarında eseri 
bünyesinde barındırıyor.
Geçen yıl 8,1 milyon turistin ziyaret ettiği müzenin bu 
bölümündeki eserler, İslamın ilk yılları olan 7. yüzyıldan 
başlayarak 19. yüzyılın ortalarına kadar yaklaşık 12 
yüzyıllık döneme ait.
İstanbul’daki Ayasofya Müzesi’nin bahçesindeki 
Sultan II. Selim Türbesi’ne ait çini pano, Louvre Müzesi 
ile İslam Sanat Eserleri Bölümü’nde sergilenen en 
değerli parçaların başında geliyor. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, geçmişte Türkiye’den yasa dışı yollarla yurt 
dışına çıkarılan bu panonun iadesi için girişimlerini 
sürdürüyor. 
İlk kez 1905’te İslam eserleri için küçük bir bölümün 
ayrıldığı müzede, özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 
İslam eserlerinin sayısı arttı. Böylece müzede 2003’te İslam 
sanat eserlerinin sergilendiği ayrı bir bölüm açıldı. Bu 
bölümün inşaatı 2008’de başladı ve 2012’de tamamlandı 
ve aynı yıl dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François 
Hollande bölümün resmi açılışını yaptı.
İslam sanat eserleri bölümünün girişinde Suriye’nin 
başkenti Şam’daki tarihi Emevi Camisi’nin resim ve video 
gösterimiyle tanıtımı için bir bölüm ayrıldı. Bölümdeki 
Kanuni Sultan Süleyman’ın kılıcı ve İznik çinileri ilgi gören 

eserlerin arasında yer alıyor.
Bu bölümde dikkati çeken eserlerden bir diğeri de 1320-
1340 yıllarında yapılan ve Memlüklerden kaldığı belirtilen 
bir kap. Bu eserde sanatçının altı imzası bulunuyor. 
Dünyada bir eserde sanatçısının bu kadar imzasının 
bulunduğu başka bir eserin olmadığı belirtiliyor. 
“Dünyadaki en büyük koleksiyonlardan biri”
İslam Sanat Eserleri Bölümü Direktörü Yannick Lintz, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, bu eserlerin evrensel 
kültürün parçası olduğunu belirtti.
“İslam sanat eserlerine ilgi çok erken dönemlerde Fransız 
kültürün parçası oldu. 14. Louis bu eserlerin koleksiyonunu 
yapardı.” ifadelerini kullanan Lintz, müzede 2003’te İslam 
sanat eserlerinden oluşan ayrı bir bölüm açıldığını ancak 
inşaatı nedeniyle resmi açılışının 2012’de yapıldığını 
anımsattı.
Lintz, “Müzedeki İslam Sanat Eserleri Bölümü şüphesiz 
dünyadaki en büyük koleksiyonlardan biri.” dedi. Bu 
bölümün dönemin cumhurbaşkanlarının desteğiyle 
açıldığını belirten Lintz, bu bölümün özellikle terör 
saldırılarının ardından sosyal bir rol oynadığını, İslam’ın ve 
İslam sanatının gerçekte ne olduğunu gösterdiğini söyledi.
Lintz, İslam Sanat Eserleri Bölümü’nü ziyaret edenlerin 
çoğunluğundan olumlu dönüş aldıklarını kaydetti.
Paris’teki terör saldırılarından sonra müzeye gelen ziyaretçi 
sayısında düşüş olduğunu ifade eden Lintz, “Bugün İslam 
sanatıyla ilgilenmek aynı zamanda (İslam’a karşı) ön 
yargılarla mücadele etmektir.” diye konuştu.
Lintz, bu bölümdeki eserlerin arasında en çok sevdiği 
parçanın 968’de Endülüs’te yapılan 2. Hakem dönemine 
ait üzeri işlemeli fildişi kutusu olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en büyük koleksiyonlarından İslam Sanat Eserleri 
Louvre’da sergileniyor
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SANAYİ GÜNDEMİ

Merkezi yönetim bütçesi eylülde 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 56,7 milyar lira açık verdi.

ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 artarak 61,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 
23,3 yükselerek 67 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8 artışla 546,8 milyar lira, bütçe giderleri 
yüzde 23,6 yükselişle 603,5 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 56,7 milyar lira açık verdi.

Bütçe eylülde 6 milyar lira açık verdi
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KIBRIS DA DESTAN YAZAN KAHRAMAN TÜRK ASKERİNİN 
TERTEMİZ KANI

KKTC, adada 1974 öncesi Türklere 
soykırım uygulamak isteyen Rumların 
saldırıları sonrası garantörlük hakkını 
kullanan Türkiye’nin müdahalesi 
sonucu soykırımdan kurtulan Türklerin 
kurduğu bir devlettir. Kıbrıs Türk 
halkını barış ve özgürlüğe kavuşturan 
20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nım 
40. yıldönümü kutlu olsun.
1974 20 Temmuz’undan önce 
Türkler Rumlar tarafından katledilip, 
toplu mezarlara konulurken diğer 
iki garantör devletin, İngiltere ve 
Yunanistan’ın bu katliama sadece 
seyirci kalması, Müslüman Türklere 
yapılan haksızlığın ve haçlı zihniyetinin 
bir göstergesi değimlidir?
Bizim için milli bir dava haline gelmiş 
Kıbrıs’ta bize yapılanları ‘’ Tarihten 
ders çıkarmadığımız sürece tekrar 
yaşamaya mahkum oluruz’’ sözünü 
unutup ayni acıları bize tekrar 
yaşatmaya çalışanlara hatırlatmak 
istiyorum.
Bilgeliğin zirvesi bugünde yaşamak, 
geleceği planlamak ve geçmişten kar 
sağlamaktır.
21 Aralık’ta Kıbrıs’ta yaşanan 
Türklere yapılan saldırılar, Kanlı 
Noel, Küçük Kaymaklı Katliamı 
birer masal değil hepsi gerçektir. 
Gerçek üzerinden 50 yıl geçtiği 
için bazılarının hafızaları zayıflamış 
olabilir. Doktor Nihat İlhan’ın eşi ile 
iki çocuğunu saklandıkları banyo 
küveti içinde makineli tüfeklerle 
kurşunlandığı, 1972’de Geçit kale’de 
80 yaşındaki Hüseyin Kamadan ve 70 
yaşındaki karısının hasta yataklarında 
kurşunlarla delik deşik edildiği, ayni 
köyde teslim olan Türklerin kurşuna 
dizildiği ve yakıldığı nasıl unutulabilir.
21 Aralık 1963’teki saldırılardan 1965’e 
kadar geçen dönemde Rum saldırıları 
ve tehditlerinden dolayı Kıbrıslı Türk 
Milletvekilleri meclise giremediler. 
Bununla birlikte 23 Kasım 1963’te 
hukuki bir kılıfta olsa anayasayı ilga 
etmeye çalışan papaz Makarios 

olmadı mı?
Şimdi bazıları diyor ki, ’bunlar 
geçmişte yaşandı bitti. Unutuldu gitti. 
Artık biz bu psikolojiden kurtulup 
geleceğe bakalım. Peki bakalım çok 
değil Bosna’da yaşananları düşünelim. 
Avrupa’nın ortasında tam üç yıl süren 
Bosna faciasında 250.000 sivil çoluk, 
çocuk, yaşlı, kadın demeden hunharca 
katledildi.
Soralım zayıf hafızalı insanlara ve 
tıpkı mütareke dönemindeki İstanbul 
basınını andıran taraflı basınımıza. 
Bosna’da sık sık şahit olduğumuz 
sivillerin toplu mezarlara gömülmesi 
dehşetini Kıbrıs’ta daha önce yaşadık 
bir daha mı yaşayalım?
Türk milleti olarak var oluşumuzu 
anlamlandıran en önemli hassas 
iyemiz dünyanın her neresinde bir 
Türk varsa, onun varlığını kendi 
varlığımızla bir tutarız. Bu anlamda bu 
konuya herkesten çok duyarlı, inatçı 
ve kararlı olmalıyız.
Türk halkının düşünmesi gereken ilk 
soru; Türk dünyasının emperyalist 
güçlerin istediği biçimde mi, yoksa 
onun için savaşmış, can vermiş 
milletinin arzusu doğrultusunda mı 
şekillendirecektir Bizim için milli bir 
dava haline gelmiş Kıbrıs’ta Türkiye 
hem kendi onurunu ve geleceği 
için hem de Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 
Türklerin geleceği için taviz veremez. 
Ada’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin bu 
günkü özgürlüğünü ve rahatlığını 
sağlayan Kıbrıs da destan yazan 
kahraman Türk askerinin tertemiz 
kanıdır.
Bedeli kanla ödenmiş Kıbrıs’ta yer 
edinmeye çalışan hain odaklar gün 
gelecek ayni bedeli ödeyip def 
olacaklardır.
Çünkü biz bu milletin vicdanı olarak 
bütün bu olup bitenlere müsamaha 
göstermeyeceğiz, çünkü müsamaha 
şuuru bir gaflettir ve şuurlu olduğu 
içinde gafletten çok ihanettir.İç

im
izd

en

Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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ŞEHRİN RANTI...
Öncelikle bir belediye başkanını 
görevi, şehri her anlamda yaşanabilir 
bir merkez haline getirmek ve 
bunu yaparken şehrin kendine has 
yapısından hareket etmektir.

Belediye başkanı hizmet verdiği şehrin 
değerini arttırmakla yükümlüdür. Şehri 
ucuz kılmak gibi bir anlayışla hareket 
edemez ...

Şimdi şöyle bir baktığımızda bunu 
uygulayan veya uygulamaya çalışan 
Manisa da veya bırakalım Manisa’yı 
Türkiye geneline bir bakalım. Ne yazık 
ki bir elin beş parmağını geçmez.  O beş 
parmak içine girenler de yaptıklarını 
anlatamamanın sıkıntısını çekiyorlar. 
İsterseniz Manisamızın birkaç profili 
ele alalım. Alaşehir MHP,  Yunusemre 
ve Şehzadeler Ak Parti Bu üç başkan’a 
şöyle enine boyuna bir bakalım bana 
göre öncelikle haklarını teslim etmek 
gerekiyor üçü de başarılı şehirlerinin 
değerlerini arttıran başkanlar. Ama 
yaptıklarını halkları ile paylaşıyorlar 
mı? elbette hayır, paylaşamıyorlar o 
zaman da çok başarılı görünemiyorlar. 
İmkanları çok kısıtlı olmasına rağmen 
bireysel becerileri ile hizmet veriyorlar. 
Göreve gelir gelmez kolları sıvayarak işe 
başladılar ve gecelerini gündüzlerine 
katarak çalışıyorlar. Mehmet çerçi 
Yunusemre ilçesini yeniden inşa 
etmeye çalışıyor şehrin merkezi yavaş 
yavaş batıya kayıyor. Manisada her 
geçen gün eksikliği hissedilen konut 
ihtiycını bizzat kendi becerileri ile 
çözmeye çalışıyor. Yaşanabilir bir kent 
oluşturmak adına Ankara da çalmadık 
kapı bırakmıyor. Belediye gelirleri 
çok az da olsa Büyükşehir paylarını 
geç veya hiç de almazssa bile şehrin 
değerini devamlı arttırma peşinde 
koşuyor. Yapılan eleştirilere bakıyorum 
ve bana çok ilginç geliyor. “Çerçi 
hiç gülmüyor” diyorlar ancak önce 
şehrin yüzünü güldüreceksin Çerçi 
hem bunu yapıyor hem de iki dönem 
Milletvekiliği yaparak edindiği devlet 
tevcrübesini icraatlarına yansıtarak 
güzel şeyler yapıyor ve aslında hiçte 
öyle gülmeyen bir yüze sahip değil çok 
espiritüel, mütevazi ve de adam gibi 
adamdır Çerçi. o aslında farklı mizaçlara 
sahip çocukları çok seven, insanlara 

gereken değeri veren herkesle görüşen 
bir yapıya sahip. Ben Çerçi gülmüyor 
diyenlerin kendisi ile birkaç dakika 
sohbet etmelerini öneririm.  Alaşehir 
Belediye Başkanı sayın Gökhan 
Karaçoban da öyle çalışkan Alaşehirde 
önemli hizmetlere imza koyan başarılı 
bir başkan. Şehzadelere gelince o artık 
halkın sevgilisi insanları biz ve onlar 
diye ayırmayan, demokrat ve insan 
haklarına saygılı insanıyla bütünleşen 
tam bir halk adamı profili çizmesinin 
yanında çalışkanlığı ile de göz dolduran 
bir yapıya sahip. Elbette bu üç ismi 
örnekleme adına gündeme taşıdık 
ancak iki dönem üç dönem seçilen 
sevilen başkanlarımız da var onları da 
değerlendirmek gerekiyor. Gelecek 
günler de inşallah bunlara değineceğiz. 
Burada önemli olan iyi niyet değil, 
herkes iyi niyetli olmak zorundadır, 
dürüst olmak zorundadır.Bana göre 
dünyanın en dürüst adamı babamdır 
ama Belediye başkanlığı yapabilir mi 
diye sorsalardı , cevabım hayır olurdu 
çünkü geçmişinde büyük ve başarılı 
organizasyonlar yoktu yapmamıştı, 
yapamamıştı...

Söylenen sözlerin arkasında durmayan 
başkanlara da dikkat etmek zorundayız 
ve biz köşe yazarlarının asli görevleri 
başında bunları takip etmek ve hem 
verdikleri sözleri hemde muhalefette 
iken yaptıkları eleştirileri kendileri 
iktidara gelince eleştirdikleri konuları 
icra etmesi durumunda eleştirilerimizi 
çekinmeden yapabilmemizdir.

Gelecek günlerde de bu konulara 
değinmeye devam edeceğim.

Ne dediler, ne yaptılar tek, tek seçim 
vaatleri ile birlikte izleyelim ve görelim...

Şehrin rantı şehirde kalması için 
gerekli yasal düzenlemelerin bir an 
önce yapılması  gerektiği kınusunda 
önümüzdeki dönem Milletvekillerine 
büyük iş düşmektedir...

İç
im
izd

en

İsmail Aydın
ismail.aydin@simgedergi.com
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BU KÖPRÜLER KARDEŞLİĞE KURULDU

Terörle mücadele noktasında 
devletimizin gösterdiği kararlılık her 
kesimden büyük destek ve takdir 
toplarken özellikle yöre halkının 
güvenini ve huzurunu temini 
noktasında bir çok sosyal proje de 
hayata geçiyor. İşte bu projelerden 
en önemlisi de Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi 
arasında kurulan kardeş şehirler gönül 
köprüleri. Önyargıların kalkması, 
bölgesel farkındalığın oluşması, iç 
turizmin hareketliliği ve kardeşliğin 
pekişmesi için yaşamın her alanında 
gündeme gelen bu projeler çok anlamlı 
ve önemli.
Karşılıklı ziyaretler gerçekleşiyor, 
tarihi yerler keşfediliyor, birlikte 
spor karşılaşmaları izleniyor, oyunlar 
oynanıyor ve sohbetler ediliyor. 
Güneydoğu ile Karadeniz illerinin 
güzellikleri birlikte paylaşılıyor. İşte 
bu paylaşıma ön ayak olan isimlerden 
biri de meslektaşımız gazeteci 
Ahmet Külekçi. Külekçi aynı zamanda 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde devam 
eden şehirlerin buluşması ve gönül 
köprülerinin kurulması projelerin 
de koordinatörü olarak görev 
yapıyor. Son 1,5 yıl içinde Mardin’den 
Bitlis’ten Muş’tan, Batman’dan, 
Bingöl’den, Tunceli’den, Şanlıurfa’dan 
Adıyaman’dan, Van’dan ve son olarak 
ta Siirt’ten öğrenci, muhtar, taraftar, 
gazeteci ve sivil toplum kuruşları 
temsilcilerinden olmak üzere toplum 
her katmanından bir çok insan bölgeye 
taşıdı.
Peki bu projelerde ne amaçlanıyor? 
Bu gidiş-gelişlerin nasıl bir katkısı var? 
Bundan sonraki beklentiler neler? 
Kardeş şehirler buluşmasına başta 
yerel yönetimler olmak üzere gereği 
kadar destek veriliyor mu? Bütün bu 
soruların cevabını Külekçi’den dinledik. 
İşte kendisinin dilinden Güneydoğu ve 
Karadeniz buluşmasının perde arkası

BİZ ANADOLUYUZ

Cumhurbaşkanımız sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çok büyük önem 
verdiği projelerin başını milli birlik ve 
kardeşlik üzerine yapılan çalışmalar 
çekmekte. Kıymetli eşi Emine 
Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ve 
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun 
himayesinde kısa bir zaman dilimi 
öncesi tamamlaman “Biz Anadolu’yuz” 
projesi işte tam bu noktada hedefine 
ulaşan çok anlamlı bir projeydi. 22 ilden 
50 bine yakın öğrenci kardeşlerimizin 
buluşması gerçekleşti. Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu Bölgemizden 
çocuklarımızı yurdun dört bir tarafı ile 
buluşturduk. Gezdikleri illerde yeni 
arkadaşlıklar ve aileler kazandılar. 
Müthiş bir kaynaşma ortamı oluştu. 
Terör örgütlerinin tuzağına düşürmek 
için pusu kurduğu bölgedeki 
çocuklarımızın okuması daha iyi 
şartlarda büyümesi ve geleceklerini 
kazanması için ülke olarak her türlü 
gayreti göstermeye devam edeceğiz 
.Bu tür sosyal projeler gerek devlet 
destekli, gerek özel firmalar gerek se de 
yerel yönetimlerin desteği ile devam 
edecek
SOYLU BAKANIN GÖZÜ KULAĞI HEP 
BÖLGEDE
İçişleri Bakanımız Süleyman 
Soylu’nun gözü-kulağı-aklı-yüreği hep 
Güneydoğu’da. Her fırsatta bölgeye 
ziyaretler yapan sayın bakanımız bir 
bakmışsınız Hakkari’de askerle kahvaltı 
yapıyor, bir bakmışsınız Mardin’de 
yer sofrasında, bir bakmışsınız 
Diyarbakır’da sokaklarda, bir 
bakmışsınız Cizre’de cami avlusunda, 
bir bakmışsınız Siirt’te çocukların 
yanında. .İnanılmaz bir temposu var. 
Allah onunla birlikte çalışanlara güç 
kuvvet versin. Çünkü onun temposuna 
kavuşmak her babayiğidin işi değil. 
Bugün eğer Karadeniz’den Güneydoğu 
ve Doğu’ya geziler düzenleniyor, 
buluşmalar gerçekleşiyor,

İç
im
izd

en

Ahmet KÜLEKÇİ
Yazar
info@simgedergi.com
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün

İÇİMİZDEN

etkinlikler düzenleniyorsa yine aynı şekilde oradan Karadeniz’e çok rahat ve güvenli bir şekilde insanlar gelebiliyorsa bunun 
baş mimarı sayın bakanımızdır. Terörle ve uyuşturucu ile mücadele noktasında göreve geldiği günden bu yana ki emeği, 
hırsı, başarısı, azmi asla ama asla tartışma götürmez. Yiğidin hakkını teslim etmek gerek. Çünkü ben şahsen bire-bir şahidim. 
Bakın hayatta her şeyin öyle veya böyle bir çaresi var. Açlık, yokluk, sefalet.. Tek bir şeyin çaresi yok.” Vatansızlık”. Vatan elden 
gitti mi, bayrak gönderden indi mi konuşacak tek bir şeyimiz de kalmaz. Onun için hepimizin daha dikkatli ve sağduyulu 
olması gerek.

**

BİR TARAFTA HALAY BİR TARAFTA HORON

Kardeş şehirler buluşmasında bugüne kadar Trabzon-Mardin, Artvin-Bitlis, Giresun-Muş ve Gümüşhane-Bingöl arasında 
karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdik. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinden son dönemde bir çok vatandaşımız Karadeniz 
Bölgesine gelmeye başladı. Hem bizim sosyal projelerimiz hem de tur şirketlerinin düzenlediği geziler sayesinde bölgeye 
gelenlerin sayısındaki artış çok sevindirici. Aynı şekilde Karadeniz Bölgesi illerinden doğunun gizemli kadim şehirlerine 
geziler düzenleniyor. Sadece geziler değil bir çok etkinlikler de hayata geçiyor. Geçen yıl Aralık ayında Mardin’in Kızıltepe 
ilçesinde gerçekleşen “Hamsi Festivaline” 30 bin kişi katılım göstermişti. Bir tarafta halay çekildi, bir tarafta horon oynandı. 
Türk bayrakları altında muhteşem bir buluşma gerçekleşti. İnşallah bu festivalin devamı gelecek. Trabzon’da ise Ekim 
yada Kasım ayı içinde “Bulgur Festivali” gerçekleşecek. Mardin Trabzon’un meydanında her yönüyle tanıtılacak. Kardeşlik 
hukukunu sonuna kadar diri tutacak, alçak hain terör örgütlerine aman vermeyeceğiz Allah’ın izniyle. Hayata geçirdiğimiz 
her proje, her ziyaret ve her buluşmanın hedefi birlik ve beraberliğimizi korumaya yöneliktir. Dosta-düşmana bu birlikteliği 
göstermeye devam edeceğiz.

**

TRABZONSPOR SEVDASI KARDEŞLİĞE KATKI SAĞLIYOR

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde Trabzonspor sevdası insanı hayrete düşürecek kadar büyük ve değerli. Gittiğimiz 
her yerde her ilde bunu görüyoruz. Şırnak’tan Muş’a Mardin’den Gaziantep’e kadar Trabzonspor sevdası almış başını gidiyor. 
Bir çok ilde ise Trabzonspor dernekleri var. Mardin’de Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın ve 
ekibinin de hakkını teslim etmek gerek. Kardeşliğimizin pekişmesindeki projelerde onlarında çok ciddi gayretler. Van’da 
Muş’ta Diyarbakır’da Trabzonspor taraftar dernekleri mevcut. Bir çok ilden talepler var Trabzonspor’un karşılaşmasını 
Akyazı’da izlemek ve destek olmak için. Bir çok taraftar zaten kendi imkanları ile Trabzon’a gelip bu desteği gönülden 
veriyor. Son olarak ta Siirt Valimiz Trabzonlu hemşerimiz Ali Fuat Atik’in desteği ile Siirt’ten 150 taraftar Trabzon’a gelerek 
Kasımpaşa maçında statta yerini aldı. Trabzonlu taraftar grupları ile birlikte maçı izleyen Siirtsporlu taraftarların coşkusu ve 
heyecanı görülmeye değerdi. Trabzonspor Kulübü de sağ-olsun bu tür organizasyonlarda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.
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EPDK Başkanı Yılmaz: Türkiye’nin yatırım kültürünü değiştirdik

İSTANBUL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) 
Mustafa Yılmaz, farklı iş kollarından birçok insanın 
enerjiye yatırım yapmaya başladığını belirterek, 
“Son 15 senede Türkiye’nin yatırım kültürünü 
değiştirdik. Lisanssız güneş enerjisinde 6 bin 
megavatlık kapasite kuruldu, bu 6 milyar dolarlık 
yatırım demek. Çatılarda güneş enerjisi santrali 
kurulumları için de gerekli düzenlemeleri yaptık ve 
artık Türkiye’de enerji üretmeyen ev kalmayacak.” 
dedi.

Yılmaz, İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen 
Türkiye 2023 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin sıfır seviyesindeki güneş ve biyokütle 
enerjisi ile rüzgar enerjisi kapasitesinde ciddi 
mesafeler aldığını anlattı.

Türkiye’nin yerli kaynaklarının ekonomiye hızlı ve 
cesur bir şekilde kazandırılması gerektiğinin altını 
çizen Yılmaz, “Enerjiyi sürekli dışarıdan enjekte 
etmek ne kadar sağlıklı? Dolayısıyla bu enerjiyi 
yerinde üretmek lazım.” diye konuştu.

Yılmaz, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 
ihaleleri ve bu ihalelerde çıkan fiyatların rekabetçi 
olduğuna dikkati çekti. Bu kapsamda gelecekte 
enerjideki teşvik sisteminin mevcut durumdan çok 
farklı olacağının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

“Türkiye’de farklı iş kollarından birçok insan enerjiye 
yatırım yapıyor. Son 15 senede Türkiye’nin yatırım 
kültürünü değiştirdik. Lisanssız güneş enerjisinde 
6 bin megavatlık kapasite kuruldu, bu 6 milyar 
dolarlık yatırım demek. Çatılarda güneş enerjisi 
santrali kurulumları için de gerekli düzenlemeleri 
yaptık ve artık Türkiye’de enerji üretmeyen ev 
kalmayacak. Belki ileride çatıdan ürettiğimiz 
enerjiyi ısınmada da kullanacağız ama tabii 
bunun için daha zamana ihtiyacımız var. 2023’te 
üretiminizin yüzde 70’ini kendiniz sağlıyorsanız, 
enerjide bağımsızsınız ve hedefiniz gerçekleşmiş 
demektir.” 

EKONOMİ / SANAYİ
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Son hazan gönlümde uçup gidiyor
Felek bu çok zalim acımasızca vuruyor
Yüzümde gülüşler artık soluyor
Uyusam bu dertler geçermi anne

Sabrettim ömrümce acıya derde
Benimde bahtım gülermi sence
Bu dünya yalanmış kalleşmiş bence
Uyusam dertlerim geçer mi anne

Gülen yüzüm artık hep gülmez oldu
Gamzeler yüzümde soldukça soldu
Gözüme yaşların kanlısı doldu
Ağlasam bu çilem bitermi anne

Yaşamak bu kadar zormuydu sanki
Herkesin bu kadar derdimi varki
İçimde kar boran esiyor sanki
Uyusam bu çilem bitermi anne

Bekledim bir gün kader banada gülsün
Mutluluk bir ömür sürdükçe sürsün
Dünyada alem gülen gözümü görsün
Ölünce çilem bitermi anne

Gözümde uyku yok inan ki benim
Hayallerim boşuna boşuna benim
Acıyor bedenim sızlıyor tenim
Vedayı etsem acılar bitermi anne

Dedim ki gülecek benimde yüzüm
Durmadı ağladı kör oldu gözüm
Geçmiyor artık kadere sözüm
Ölürsem dertlerim bitermi anne

Son veda koydum ben bunun adını
Tutmayın hiçbir an sakın yasımı
Almadım ömrümce dünya tadını
Acılar böylece bitiyor anne

Serap Evren

Serap EVREN



40 AĞUSTOS - EYLÜL 2018 - YENİ SAYI: 3

İSTANBUL Fakat bu “pakt” anayasal anlamda bir anlaşma 
değil: Kamu fonlarının sağlanması, dini nikahların 
hukuken tanınması ve Müslümanlara dini bayramlarında 
tatil verilmesi gibi avantajlar sağlamıyor. Bunun yerine 
devlet, İtalyan İslamı’nın temsilcilerinden, devletin 
imamları yetiştirmesine, İslam merkezlerinin şeffaf bir 
şekilde yönetilmesine ve hutbelerin İtalyanca verilmesine 
razı olmanın bulunduğu da aralarında bulunduğu bir dizi 
taahhüt talep ediyor. Böyle taahhütlerin ülkedeki diğer 
hiçbir dini gruptan şimdiye kadar talep edilmediğini 
de fark etmek gerekiyor. Bu belge şu şartı da ekliyor: 
Bu taahhütlere gösterilen saygı, devletle Müslüman 
topluluklar arasında yapılacak resmi bir anlaşmanın 
kapılarını aralayabilecektir.

Müslümanların ibadet ve yaşam tarzını şekillendirme 
çabası, başta özellikle üniversiteler ve belediyeler olmak 
üzere, adem-i merkeziyetçi kurumların bir gerçeği. 
Ekim 2017’de bu anlaşmayı takiben Bari Üniversitesi 
(Apulia Bölgesi), resmi tanımı “dinler ve kültürler arası 
entegrasyon politikalarına destek verme maksadıyla 
radikalleşme ve terörizmi engelleme” olan bir yıllık bir 
yüksek lisans programı açtığını duyurdu. Bu programın 
diğer bir amacı polis gücü, silahlı kuvvetler ve yargı 
mensuplarına, ayrıca araştırmacılara, ulusal güvenlik 
uzmanlarına, avukatlara, gazetecilere ve hukuk, ekonomi 
ve beşeri bilimler mezunlarına eğitim vermek. Program 
İslam özelinde hukuki, siyasi ve stratejik konuları ele 
alıyor. Terör hadisesinin sosyolojik boyutlarını ve medya 
profillerini incelerken aynı zamanda anket yapma ve risk 
önleme teknikleri de öğretiyor.

İtalyan belediyeler de Müslümanların gündelik hayatını 

çeşitli açılardan şekillendirebilmek için çabalar sarf 
etmekte. 2016 yılında Veneto ve Liguirya bölge konseyleri 
cami yapımını zorlaştıran ve İtalyancanın kullanılmasını 
mecburi hale getiren yasalar geçirdiler. Bu yasaların 
neticesi olarak, yeni Müslüman ibadethanelerinin inşa 
edilmesi yerel düzeyde yapılacak halkoylamalarına tabi 
kılındı. Aynı yıl Floransa Belediyesi Floransa’nın Müslüman 
topluluğuyla, imamların Cuma hutbelerini İtalyanca 
vermesi, camilerin bütün kamuya açık tutulması ve yerli 
nüfusun dini ve kültürel olaylarla ilgili bilgilendirilmesi 
için bir tür anlaşma bile imzaladı.

Sonuç olarak, hem koalisyon hükumetine mensup olup 
İtalyan siyasetine yön verenler hem de yerel düzeylerdeki 
idareciler, Müslümanların gündelik hayatlarını ve 
ibadetlerini şekillendirme eğiliminde. Bu işi yaparken 
takip ettikleri yaklaşım ise tamamen “güvenlik endişesi” 
ve “terörle mücadele gayretlerine” dayalı. Ayrıca devletle 
Müslüman topluluklar arasında resmi bir anlaşma 
yapılmasını da süresiz olarak erteleyip duruyorlar. 
Devletin ortaya koyduğu çabalar, İtalyan Müslüman 
vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate almıyor, bunun yerine 
onlara öncelikler, söylemler ve yöntemler dayatıyor. 
Mevcut İçişleri Bakanı, aynı zamanda Kuzey Ligi’nin lideri 
olan Matteo Salvini “İtalyan kültürü ve toplumu (göçmen 
istilası yüzünden) İslam tarafından yok edilme tehlikesiyle 
yüz yüzedir” iddiasını dillendirip durmakta. Koalisyonun 
diğer partisi olan Beş Yıldız Hareketi ise yeni koalisyon 
ortağının İslamofobik söylemlerine ters düşecek bir şey 
yapmamakla kalmıyor, aynı zamanda onun popülist 
gündemini de destekliyor.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

HABER ANALİZ
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murat.altun@simgedergi.com

Bu maç öncesi tepkilerin nasıl olacağını 
merak ediyordum aslında. Emre Akbaba’nın 
attığı goller ile İsveç’te müthiş bir son dakika 
galibiyeti yaşamıştık ve özlenen duygulardı 
bunlar. Ne yazık ki maça bir saat kala dâhi, 
Volkan Demirel Arda Turan konuşuyordu 
herkes. İsterdim Hakan Çalhanoğlu neden 
ısrarla kanatta oynatılıyor diye tartışsın 
herkes. 

Maça gelmeden, öncesinde Milli maç 
heyecanı yaşamamış şehirlerde maç 
yapılmasını takdir ediyorum. Lakin resmi 
müsabakalar başlayınca Eskişehir tercih 
edilmeli. O şehrin her fırsatta hakkını veririm. 
Gerçekten kazanma atmosferini yaratıyorlar. 

İlk dakikalar rakibi kendi yarı sahamızda kabul 
ederek başladık. Bizlere yabancı olmayan 
Visca ile tehlikeli geldiler. Sürekli onunla 
hareketlendiler. İyi ki kötü günündeydi. Enes 
Ünal uzun zamandır beklentilerimiz olan 
bir ‘’yıldız adayı’’. Rotasyon dahilinde başladı 
maça. Nitekim fazla konsantre olmadığı belli 
oluyordu. Çok net fırsatı kolayca harcadı. 
Biraz takım oyununa da adapte olması 
gerek. Golcüsün, pas vermeyeceksin gibi bir 
kural yok! 

Tam bir dostluk maçı. İkili mücadelelerde 
birbirini incitmemeye çalıştı iki takım 
oyuncuları. Aman sakatlık olmasın düşüncesi 
vardı belki. Takımımızın en iyileri Sinan Bolat 
ve Ömer Bayram’dı. Sinan çok net fırsatların 
gol olmasına müsaade etmedi. Karşılıklı 
uzaktan şutlar da oldu. Hakan çok denedi. 
Sanki kendini ispat etme derdindeydi. O da 
tıpkı Enes gibi daha uygun bölgelere pas 
çıkaracağına uzaktan gol denedi. Cengiz’in 
gayreti de diğer tanıdık Sehic’e takıldı. 

İlk yarı rakibin atakları daha net olsa da ikinci 
yarının başından itibaren oyunu rakip yarı 
sahaya yıkmamız olumlu gelişme. Olumsuz 
durum, bire bir mücadeleye girmememiz. 
Sürekli paslar ile araya oynamaya çalıştık 
ve bu başarısız olmasına rağmen devam 
etti millilerimiz. Halbuki bire birde etkili 
oyunculara sahibiz. Plansız gelişigüzel 
atakları kolay savuşturdular. Hadi Enes’i 

anladık, o kadar üst düzey maça çıkmış Hakan 
Çalhanoğlu, Cengiz’den gelen ortaya plase 
yapmak yerine ayağının üstü ile vurmamalı! 
Cenk Tosun da müsait pozisyonda alıştığımız 
vuruşlardan birini yapamadı. Genel olarak 
bitiricilik problemi vardı takımımızda.

Sergilediğimiz performans geçer not alır. 
Hücum varyasyonları üzerinde durulmalı. 
Bosna Hersek boş takım değil. İkinci yarıda 
bunalttık onları. Son saniyelerde bir kardeşlik 
yapıyorlardı az kalsın ama Begovic müsaade 
etmedi. Pazar günü Uluslar ligi maçına bu 
kadro ile çıkmayacağız tabii ki. Umarım 
en az bu maçtaki oyun sahaya yansır ve 
pozisyonları gol yapma sıkıntısı yaşamayız. 

Bu takımın en büyük artısı, kadroda saha dışı 
veya içi etkenleri baz alınarak, taraftarların 
tepki göstereceği isimlerin olmaması. En 
başta iki oyuncudan bahsettim mesela. 
Büyük bir topluluktan tepki alan karakterler. 
Gel gelelim burada sadece işlerini yapmaya 
çalışan bir grup var. Yine de sezon 
performansı dahilinde olması veya olmaması 
gerekenleri iyi ayarlamak gerek! Lucescu’nun 
tam güven kazanacağını hiç sanmıyorum. 
O yüzden halkın nötr kalacağı seçimler ve 
sonuçlar almalı. Çünkü kaybedince saçma 
sapan bahaneler üreterek, tabiri caizse 
hepimizin asabını bozuyor...
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Uğultular doluyor yalnızlığıma. Sessizliğim 
haykırıyor ama duyan yok. Avuçlarımda 
dost bir sıcaklığı hissinde aminler… Sadece 
dualarım kalıyor dudaklarımda. Içimde; hep 
gelecek yarınlara ertelediğim umudum 
körelmeye başladığında; teslimiyetin 
rahlesini açıyor, huzura bağdaş kuruyorum. 
Biliyorum ki göğün àh makamı her daim 
açık. Beni gören, suskunluğumu duyan biri 
var...
Hayat imtihanlarla dolu uzun bir yolculuk. 
İmtihan; bende yanıt bekleyen bir soru. 
Soruya doğru cevabı vermem gerekir ki 
imtihanı geçeyim. Bir tek ben mi imtihan 
ediliyorum  yoksa çevremdekiler de 
nasipleniyor mu sorudan? Soruya muhatap 
olan ben, imtihana giren tüm çevrem. Ben 
imtihan edilirken etrafımdakilerin bana bakış 
açıları, davranış biçimleri ile aynı imtihanın 
içindeler . Bir soru ile birçok kişi aynı anda 
imtihan oluyor. 
Isyan yok, tevekkül var. Yine olmuyorsa 
tevekkülde tekerrür var ama asla isyan yok. 
Dert sıkıntı çekmeden rahat yatağımda 
yatayım ama göğün yedi kat üstüne de talip 
olayım.  Mümkün mü? Merdiven nerede 
peki çıkmak için?... Sabır merdiveninin 
basamaklarını çıkmak gerekir kurtuluşa 
ermek için. Bizi bizden daha iyi bilen 
Rabbimiz taşıyamayacağımız yük yüklemez 
biliriz.
Farkındalık bir ışık. Hayatta ki farkındalıklarım 
arttikça aydınlanıyor, aydınlandıkça hayattan 
aldığım huzurum da artıyor. Tesadüflerden 
arınmış bir bakış açısı bana çok şeyler 
katıyor. Nefret duygusunu darağacına 
asıyorum. Ne yaşarsam: bir hikmet arayışı 
içinde oluyorum. Çünkü hiçbirşey öylesine 
hayatıma girmiyor. Yaşadığım her sevinç 
ve üzüntü bana birer ders niteliğinde. Yeter 
ki bunu farkedebileyim, üzerinde derin 
düşünebileyim. Bana bahşedilen güzellikler, 
yaşadığım mutluluklara sükretmek, 
üzüntülere sabretmek… Ömür sermayemizi 
`ah` ederek ziyan etmek niye. 
Sözlerimiz, davranışlarımız neye layıksa 
bizi oraya taşır. Cehenneme layık olanlar 
cehenneme, cennete layık olanlar cennete. 
Allah`a layık olanlar ise Allah`a…
İyiyi-kötüyü, hayrı-şerri herzaman bilemem. 

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

Gülsemin Konca
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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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İNSANOĞLU GERÇEKTEN AKILLI MI?
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M. Tuğtigin ŞEN
sentugtigin@gmail.com

       İnsanın doğumundan ölümüne kadar 
geçen sınırlı zaman dilimine ÖMÜR denir. 
Ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana 
da ECEL denir. Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonunun 2017 yılı verilerine göre dünyada 
ortalama yaşam süresi erkeklerde 70 
yıl, kadınlarda 74 yıldır. Türkiye İstatistik 
Kurumu 2018 verilerine göre ise Türkiye’de 
doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıl olarak 
hesaplanırken, bu süre erkeklerde 75,3 yıl, 
kadınlarda 80,7 yıl olarak hesaplanmıştır.
     Allah’ımızın biz insanlara verdiği en 
önemli iki servet ömrümüz ve aklımızdır. 
Geçen gün bir daha geri gelmiyor. 
Ömrümüzün tükendiğini hiç fark etmiyoruz. 
Peygamberimiz Hz.Muhammet bu zaafımızı  
‘’İnsanoğlunun arzusu ve ihtirasları 
ihtiyarlamaz’’ diyerek tespit etmiştir. 
     İnsanlık ömrünü nerelerde ve ne 
amaçlarla tüketiyor.  Aziz vatanımızın 
etrafının cehenneme döndüğü, ülkelerin 
ve  milletlerin parçalanarak mahvedildiği 
bir coğrafyada senaryosu güçlü devletler 
tarafından cephane ve silah sektörüne 
hizmet için yazılan büyük bir oyun içinde, her 
gün kendi kutsal vatanımızda ve etrafında 
iç çekişme olaylarını  ve  her dönemde 
değişik ikilikler yaratarak, masum insanların 
birbirine vurdurularak öldürülmelerini 
yakinen görmekteyiz.
   Bütün dünyada, 1945’ten 2000 yılına 
kadar olan çatışma ve savaşlarda yaklaşık 41 
milyon kişinin öldüğü tespit edilmiş. Sadece 
son 10 yıldaki savaşlarda 2 milyon çocuk 
ölmüş. 6 milyon çocuk sakat kalmış. 12 
milyon çocuk evsiz, 1 milyondan fazla çocuk 
öksüz veya yetim kalmış. 10 milyon çocuk 
psikolojik sarsıntı geçirmiş ve on binlerce 
çocuk tecavüz ve işkenceye uğramış.
     Ah Emperyalizm kıskacında öz değerlerini 
yitirmiş insanlık sen ne kötüsün!...diyerek 
Allah’ımıza dualar ederken, aşağıdaki iki 
soruyu Yaradan’ımızın bizlere sorduğunu  
hissediyoruz.
  Birinci soru: Acımasızca akıtılan insan 
kanlarının hesabını hangi  insanlık 
verecek.? Öldürülen insanların, geriye kalan  
yetimlerin, çocukların, eşlerin, kardeşlerin 
ve diğerlerinin haklarını bu insanlık nasıl 
ödeyecek???
  İkinci soru: Bütün dünya insanlığının 
birbirinden korunmak ve birbirini yenmek 
için  silahlara, ordulara, gerillalara ve de 
askerlere  harcadığı para ve de sarf ettiği 
zaman bütün insanlığın kardeşliği için  
kullanılsa idi insanlığın şu andaki durumu 

acaba nasıl olurdu???
  Ve Allah’ımız bu iki sorunun cevabını 
bulabilmek ve bizlere tekrar aklımızı 
kullanabilmemiz bazı ipuçlarını verdiğini 
hissediyoruz.
 Birinci ipucu: Bugün dünyada 2000 yılı 
verilerine göre, sadece bir dakikalık askeri 
harcamaya 1,9 milyon dolar ayrılıyor. Yani 
herhangi bir yerde 2 saatlik zamanda 230 
milyon dolar silahlanmaya gidiyor.. Küresel 
şiddetin bir yıllık bedeli ise tam 13,8 trilyon 
dolar.
 İkinci ipucu: Eğer tüm dünya sadece 8 gün 
askeri harcama yapmayı bırakırsa dünyadaki 
tüm çocuklara 12 yıl boyunca eşit ve kaliteli 
eğitim sağlanabilir.  
  Bu iki küçük ipucu tekrar kalan ömrümüzü 
insanoğlu olarak akıllıca kullanmak için 
bizlere ışıklar saçıyor. 
    Haydi, artık insanoğlu olarak akıllanma 
zamanı gelmiştir. 
   Haydi, Peygamberimiz Hz.Muhammed’in  
bizlere söylediği 4 nimetin mutlaka  kıyamet 
günü  Allah’ımız tarafından bizlere hesabının  
sorulacağını tekrar hatırlayalım.
- Ömrümüzü nerelerde tükettik?

- Vücudumuzun sıhhatini nerede 
yıprattık ve harcadık?

- İlmimiz ile ne gibi ameller yaptık?

- Mallarımızı nerede, nasıl kazanıp 
harcadık?  

Haydi artık kalan ömrümüzde  Büyük Atamız 
Atatürk’ün aşağıdaki ilkesini kendimize 
rehber yapalım.
          Yurtta Sulh, Dünyada Sulh….
  Haydi Allah’ımıza  bütün dünya insanlığının 
tekrar akıl sahibi olabilmesi için hep beraber 
dualar edelim.  Allah’ım ne olur………

 İnsanlar el ele tutuşsa
Birlik olsa
Dünya Bayram Olsa
Hep Beraber 
Uzansak sonsuza

 Tuğtigin Şen   
Araştırmacı
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Ali MUGAN
Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi

simgedergi@gmail.com
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Hakan TAŞ
Hakkari Bölge Temsilcisi

simgedergi@gmail.com

        BİR YUDUM BARIŞ !
                 Türkiye’ye vatan bekçiliği yapan 
Hakkari’de yaşıyorum. Fabrikası olmayan, 
şehir stadı olmayan, duble yolu olmayan, 
Üniversitesi olmayan, sağlık ve eğitim kalitesi 
düşük olan, siyasi tercih ve kararından dolayı 
hizmetlerden mahrum bırakılan, haftada bir 
kepenklerin kapalı olduğu, her tarafı savaş 
kokan, onurlu insanların yaşadığı acının 
başkenti Hakkari’de…
        Şehir merkezi ve köylerde bir gezinti 
yaptım. Halk ile röportaj gerçekleştirdim. 
        Ne isterdiniz, en büyük arzunuz nedir?
        En küçüğünden en yaşlısına kadar sanki 
ağız birliği yapmışlar gibi tek yanıt aldım; 
“BARIŞ İSTİYORUZ”…
        Yaşlı bir teyzenin Kürtçe anlattıkları 
düşündürücüydü; “Ben 91 yaşındayım. Bu 
ömrüme kadar bu hayattan her şeyi gördüm. 
Göremediğim tek şey barış oldu. Her insan 
ölüm şerbetini tadacaktır, ben ölüyorum 
ve bir yudum barış tadamadan, insanların 
kucaklaştığını ve silahların gömüldüğünü 
görmeden ben gömülüp gideceğim diye 
çok üzülüyorum.
         Yaşanan olumsuzlukları haberlerde 
izlemek, gazetede okumak çok farklı, 
içinde yaşamak çok farklıdır. Çukurca 
ilçemizde yüzlerce çeşit farklı ve çok şirin 
kuşlar vardı. Hepsi orada yuva kurmuş, 
renkleri ve cıvıltılarıyla o yerleşim birimine 
ayrı bir güzellik katıyorlardı. Bu anlamsız 
savaş onları tüketti, vurdu, yok etti. Meyve 
ağaçları, ormanlarımız sulama yerine atılan 
bombalar ile yok edildiler. Adımız sürgün 
yeri, terör bölgesine çıktı. Her adımda birer 
karakol ve kontrol noktaları oluşturuldu. 
Giriş çıkışlarımızda başka ülkeye giriş 
yapar gibi, pasaport ister gibi kimlik 
kontrollerinden geçirildik. Köyler boşaltıldı, 
üretken durumunda olan insanımız bu göç 
sonucu işsiz kalarak çaresizlik içinde yaşam 
mücadelesi verdi. Hepimize potansiyel suçlu 
gözüyle bakıldı. Dayak yedik, hırpalandık, 
gözaltına alındık, tutuklandık, dışlandık.
           Oysa Hakkari’ye ağlayarak gelen 
tayinciler görev sürelerini doldurduktan 
sonra yine ağlayarak gittiler. Savaş ortamı 
ve olumsuzluklara rağmen insanlık, 
misafirperverlik, dayanışma, sevgi ve saygı 
kavramı  kirlenmedi bizde. 
         Tüm yaşanan ve yaşatılanlara sünger 
çekiyor, resetliyor geleceğe umutla bakmak 

adına BİR YUDUM BARIŞ istiyoruz. Tam olarak 
gelmez ise de bir rüzgar misali yüzümüzü 
okşasın. Davetsiz bir misafir gibi kapımızı 
aralasın. Bomba kokan dağlarımızda çiçekler 
yeşersin. Polis-Asker-Halk aynı halayda 
buluşsun. Panzer ve tomaların geçtiği 
köprülerden gelin arabaları geçsin. Hiç kimse 
çocuğuna SAVAŞ ismini vermesin. Analar 
dokuz ay karnında taşıdığı çocuğunu dokuz 
günde toprağa vermesin. Ne şehidimiz ne 
de gazimiz olsun. İnsanca bir yaşam olsun. 
İnsanların dilinden, dininden, renginden, 
düşüncesinden dolayı yargılanmadıkları bir 
dünya olsun. 
    Çözüm ve barış sürecini desteklemeliyiz. 
Adı ne olursa olsun, silah yerine kalem 
tutacaksa eller, yas tutmayacaksa gönüller, 
ağlatılmayacaksa gözler bu oluşuma 
hepimiz katkı sunmalıyız. 
          Şimdi sevmek zamanı, kucaklaşma 
zamanı. Birlik ve beraberlik zamanı. 
Gençlerimiz yerine silahları gömme 
zamanı. Analar artık seviçten ağlasınlar. 
İzmir’li Hakkari dağlarında piknik yapsın. 
Şırnak’lı Trabzon’da horon tepsin. Yozgat’lı 
Yüksekova’da şemmame oynasın. Ben Kürt, 
sen Türk, O Alevi ayrımına girmeyelim. 
Farklı bölgelerde yaşıyoruz ama misafir 
olduğumuz bu fani dünyada gideceğimiz 
yer aynıdır. 
          Sokaklarda tansiyon düşmüyor, her 
yer kan ve şiddet. Bu anlamsız şiddete en 
çok maruz kalan da kadınlar ve çocuklardır. 
Sevmek için dokunmaya kıyamadığımız bu 
bedenlere kurşunu kim yakıştırabilir ki?
          En çok acı çeken ülkeyiz. Yas, ağıt ve 
öldürülme limitimiz doldu. Bırakalım bari 
yeni dünyaya gelen çocuklarımız insanca 
yaşasınlar. 
           Yağdır Mevlam su misali “BİR YUDUM 
BARIŞ” istiyoruz…

                                      HAKAN TAŞ
                           GAZETECİ-YAZAR
              HAKKARİ HABER GENEL YAYIN 
YÖNETMENİ
ULUSAL BASIN YAYIN BİRLİĞİ HAKKARİ ŞUBE 
BAŞKANI
   0546.6062036
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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

İÇİMİZDEN
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“Ben Ağa, Sen Ağa, İnekleri Kim Sağa...” 
Birinci Paylaşım savaşında Osmanlıyı batıda 
denizsiz, doğuda Erzurumsuz ve Kars’sız bir 
Anadolu’ya sıkıştırmak isteyen Batılı devletler şu 
iki yerel sosyokültürel ve genel politik  gelişmeyi 
hesaplayamadılar. Birincisi, Kürdün Türkü terk 
etmeyen inanç kaynaklı tarihi vefası ve kader 
birliğiydi. İkincisi ise, 1917 de Rusya’da meydana 
gelen Oktovber devrimi ile Rusların kendi 
sınırlarına hızla çekilmesiydi.
Türk ve Kürd halkları toparlanmak için, önce 
Amasya (1918), Erzurum(1919)  ve Sivas(1919)  
kongrelerini toplayarak, yol haritasını çizdi. 
Doğu sınırlarını güvence altına alarak halklarını 
topyekûn Çanakkale ve Ege’ye doğru taarruza 
yöneltti. Osmanlı’nın küllerinden genç Türkiye’yi 
kurmanın ilk adımı böyle adıldı.
Bu bildik tarihi yol işaretlerini neden hatırladık ve 
hatırlatıyoruz? Bugünkü hata ve çıkmazlarımız, 
o günkü doğrularımızda gizlidir de ondan. 
Bugünü anlamak için yüzyıl öncesine, o güne, 
dönüp doğru okumalar yapmak gerekir, diye 
düşünüyorum. Maalesef o gün sağlanan ortak 
mutabakatın başarısında kanıyla, canıyla bu 
devletin kurulmasında payı olan Kürdler, önce 
devletçe sonra iş başındaki iktidarlarca unutuldu. 
Cami- cephe ve şehit mezarlıklarından başka 
ya hatırlanmadı ya da kendini her hatırlatmada 
kanatıldı. Evet, hemen tekrarında yarar var; 
”Bugünkü hata ve çıkmazlarımız o günkü 
doğrularımızda gizlidir. Bugünü anlamak için o 
güne dönüp doğru okumalar yapmak gerekir. 
Kürdler, Osmanlının iranla 1639 yılında yapılan 
Kasr-ı Şirin(Kirmanşah) anlaşmasıyla hem 
Türkler’de hem de Farslar’da bitmeyen resmi 
korkulu rüya olmaya başlamış. Oysa tarihte 
Kürdler Türklere asla ve hiç ihanet etmemiş. Lakin 
korkularını gizlemeyen İran ve yeni kurulan genç 
Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin korkularına 
devlet sınırları ve temelleri 1. Skeys-Picot ile 
belirlenen Irak ve Suriye Arap Cumhuriyeti de 
ilave olunca coğrafi Kürdistan’da devlet sayısı 
dörtleşmiş.
1915 de İngiltere, Fransa ve Rusya üçlüsünün 
yaptığı Sykes-Picot  gizli sözleşmesi aynı zamanda 
Ortadoğu isminde bir hinterland yarattı. Ve 
bugünkü Ortadoğu da; sırasıyla 1923 Türkiye- 
1932 Irak- 1943 Lübnan -1946 Ürdün - 1946 
Suriye Arap Cumhuriyeti-1948 de de İsrail devlete 
dönüştü.
Genç Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 
çok partili döneme kadar kapalı rejimde 
Kürdlerin uğradığı baskılar, idamlar, tarihteki 
yerini alırken, çok partili yaşamda dahi Kürdlere 
yurttaşlık hakları çerçevesinde, insani ve rahmani 
davranılmadığı bilinendir. Ancak bugünkü devlet 
Başkanımız sayın Erdoğan’ın “2005 Diyarbakır 
konuşması”, “2009 Demokratik Açılım” ve “2013 
Çözüm Süreci” ile  Kürd demokratik hakları için 
göreceli olarak önce fiili sonra yasal iyileştirmelere 
öncülük etti. Başkan Erdoğan’ın Kürd gövdesinin 
parlamentodaki “frensiz “ unsurlarına ve hem 
ona ve hem de Kürd’e karşı olan herkese 
adeta “Sağır Kurbağa” gibi davranarak Kürd 
demokratik haklarını iyileştirmeye yöneldi. Ne 

var ki, Dolmabahçe mutabakatında her şey 
kopma noktasına getirildi. Pkk ve yandaşları 
hep yapıla gelinen yanlışları tekrarlanmaya ve 
hızlandırmaya başladılar. Maalesef sayın Devlet 
Başkanı da bu sırada, tüm Kürdleri adeta pkk ile 
eşitleyenlerin yanlış politikalarına yöneltildi. Sayın 
Erdoğan’ın Kürdlerle kardeşleşme planlarına 
çomak sokanlar, Başkanın ulusal ve uluslar arası 
birlikler ile iç ve dış politikada da sertleşmesine 
sebep oldular. Ak partili Kürdleri ya küstürmek 
ya da susturmak istediler. Bu satırların yazarı bir 
röportajında “Dünyanın en büyük Kürd partisi 
Ak partidir.” (08.12.2014-Güncel Gzt.) derken, 
ülke olarak güçlenmede ve demokratikleşmede 
Pkk dışındaki Kürdlerle işbirliğini demokrasi ve 
barış için zorunlu bir ihtiyaç gördüğündendi. Pkk 
hendek-çukur siyasi intiharı ile gerçek yüzünü 
gösterdi. Fetö 15 Temmuz ihaneti ile ülkeyi 
kuşatma altına almak istedi. ABD patentli küresel 
konomik saldırılar şu sıralar devrede. Tüm bunlar 
sanki 2. Sykes-Picot’ın yaşama geçirilmesinin 
Türkiye versiyonu idi. Türkiye,  Suriye politikasında 
yalnızlaştırılarak Anti Kürd (Rus-Fars ve Arap) 
politik ve ideolojik savaş platformuna çekilmesi 
sağlanarak, aynı zamanda iç barışını sağlaması 
engellendi. İçte ve dışta Pkk’eye karşı sertleşen 
devlet mücadelesi, Belediyelere kayyumların 
atanması bile iktidarın kendince haklı ve zorunlu 
Mhp ile ittifakının gölgesinde kalsa da 24 Haziran 
seçimlerinin bölge de siyasi reçetesinden 
anlaşıldı ki; Kürdlere hizmet için gönderilenler evi 
temizleseler de sanki hane halkının yüreğindeki 
özleme henüz dokunamamışlar. Her şey Kürd 
insanı için yapıldıysa, 24 Haziran seçiminde 
sandıkta  istenilen sonuçlar neden alınamadı? 
Sorusu hala havada duruyor.
Belediye seçimleri geliyor. Bölgeye gelen siyasi 
kurmaylarımız “Türkün Türke propagandası”nı 
anımsatırcasına “Ak Partililerin Ak Partililere 
propagandası” gibi Valilik–Parti ve bizden denilen 
STK ve DKK’larla formel programlarını adeta 
doldur-boşalt anlayışını ve rutinleşmeyi maalesef 
aşamıyoruz. Mesela Diyarbakır’da “oylarımızı nasıl 
artıracağız” gayreti, ya da tüm bölge de şöyle bir 
cümlenin iç doldurularak” kapıları nasıl çalmak ve 
Halka gitmek gerekir” kimsenin aklına mı gelmiyor.  
Kimse, biz “nasıl kazanırız?” sorularını kendine 
sormaya bile cesaret edemiyor. Sayın Devlet 
Başkanı ve Genel Merkezden önce naçizane bölge 
seçilmişlerimize bir önerimdir ve derim ki;” Ülkede 
ve Bölgede, yerel ve yerinde bir Demokrasi için, 
Sine-i Kürde dönmek zamanıdır. Bizler, Pkk’nin 
dışındaki Kürdlerle, neler yapılabilirin teori ve 
pratiğine nelerle, nasıl hareketlenmeliyiz?” sorusu 
akıllara gelmiyor mu?
Partinin dinamiklerinin harekete geçirilmesi 
yerine, sadece kayyumların rahat peyzaj 
çalışmalarına umut bağlanmış ise, kazanılması 
imkansız olmayan kimi yerlerin bu seçimlerde de 
ıskalanacağı ortadadır. Diyarbakırlıların bir sözünü 
hatırlatarak yazımı noktalayayım;
“Ben ağa, sen ağa, inekleri kim sağa.”İç

im
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Mahmut ŞİMŞEK
Siyasi Analist / Yazar

mahmut21simsek21@gmail.com
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İÇİMİZDEN
KADINI RENCİDE ETTİ…

Elveda Tanık

elvedatan@gmail.com

Akay kavşağından Kızılay yönüne doğru 
sağ taraftan yaya olarak ilerlerken; eskiden 
Orman Bakanlığına ait olan binanın tam 
önünden geçerken avaz avaz bir bağırma, 
azarlama sesi duyunca sesin geldiği yöne 
doğru baktım… Ne gibi sözler sarf ettiğini 
gürültüden ve dikkatsizliğimden duyamasam 
da normal bir insanın yapabileceği bir 
davranış değildi…Resmi devlet binasının 
önündeki merdivenlerde bir adam bir kadına 
bağırıyordu…

Söz konusu bina şu an Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ek binası olarak kullanılmakta. 
2 Ekim 2018 günü öğleden sonra 16.45 
sıralarında bu binanın merdivenlerinde 
bir adamın bir kadına aşağılayıcı ve sinirli 
bir şekilde bağırmasına şahit oldum ve bu 
olaya gerçekten çok şaşırdım. Bir Devlet 
dairesinin merdivenlerden hızlı adımlarla 
binaya girmeye çalışan uzun boylu, zayıf, başı 
açık, saçları küt kesim, kahverenginin değişik 
tonlarında kırçıllı pantolon ile koyu renkli 
gömlek giymiş bir kadına, merdivenlerden 
yanında iki kişiyle inmekte olan 1.60 
boylarında, esmer, koyu turkuaz mavisi parlak 
takım elbiseli ve göbekli adam kavga eder 
gibi avaz avaz bağırarak milletin ortasında 
aşağıladı.  Kadın başını önüne eğmiş bir 
şekilde hiç karşılık vermeden hızla binaya 
girdi… Kadın binaya girmesine rağmen adam 
hala bağırarak ağızında lafları yuvalıyor kasıla 
kasıla da dünyaları ben yarattım havasında 
merdivenlerden indi…

Ben bu olayı görünce “ niye bağırıyorsun?” 
diye sordum… Hiç cevap vermeden hızla 
kasıla kasıla arkasını döndü… Karşı tarafında 
da sekiz on kişi çömelmiş sigara içiyordu. 
Onlarda sigara içmek için dışarı çıkmış o 
binada çalışan elemanlar olmalıydı. Onlarda 
bu olayı mutlaka benden daha iyi görmüşler 
ve duymuşlardır…

“Bu adam ne hakla bu kadına bağırıyor” 
diye söylenirken;  merdivenlerden inerken 
yanında olan uzun boylu, hafif öne doğru 
eğilmiş gibi gözüken, ağzında birkaç iri dişi 
olduğu göze çarpan, beyaz gömlekli, siyah 
pantolonlu, beyaz saçlı adam “adamlar 
dinamit gibi, her kes bunalımda,  bağırdıysa 
ne olmuş, ne var bunda olur böyle şeyler” 

diye cevap verdi…

Bende “devlet dairesinde nasıl insanlar 
çalışıyor” diye söylenerek yoluma devam 
ederken; bu uzun boylu adamla yanındaki 
garson kıyafetli orta boylu genç olan 
adamında arkamdan geldiğini gördüm. 10 
adım kadar sonra dönüp durdum ve 

“ bu kadına bağıran adam amir falan mı? 
Amir bile olsa bağırma yetkisi var mı? ” diye 
sordum.  Yine uzun boylu adam “ hayır ikisi 
de memurdur. Amir falan değil. Memurlar 
arasında böyle tartışmalar olur” dedi. Ben de 
“ya kadın ağızını bile açmadı başını önüne 
eğmiş bir şekilde hızla binaya girdi. Bu adam 
nasıl bu şekilde mahalle kavgası yapar gibi 
el kol sallayarak kadına bas bas bağırır. 
Hele devlet kurumunda çalışanın diğer 
çalışana bunu yapması olamaz. Bu suçtur 
memurluktan çıkarma cezası verilir” dedim.

Mahallede kavga eder gibi; güçlü olanın 
bağırdığı, azarladığı, aşağıladığı, güçsüz 
olanın ise çaresizlik ve ezilmişlik içerisinde 
sesini hiç çıkarmadan ortalıktan kaybolması 
gibi bir durumdu… Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında çalışan bir adamın bir 
kadına bağırdığı, azarlandığı, aşağılandığı 
bu olay karşısında bir kadın olarak duyarsız 
kalamadım ve olayı şahit olduğum kadarıyla 
anlatmaya çalıştım… Kamera görüntüleri 
incelendiğinde bu olayın anlattığımda daha 
da fazlasının olduğu görülecektir… Bakalım 
yetkililerde bu olaya gerekli duyarlılığı 
gösterecekler mi?

Hiçbir olay o adamın o kadını azarlamasının 
ve bağırmasının nedeni olamaz. Bu bir 
şiddettir. Diliyle ve davranışlarıyla ağır bir 
şiddet uygulanmıştır… TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım bunu inceleterek gereğinin 
yapılmasını sağlamalıdır. Bu olayın takipçisi 
olacağım. Hiç tanımadığım bir kadının 
böyle bir muameleye maruz kalması benim 
vicdanımı rahatsız etti… O bağıran kişinin bu 
hiddeti ve nedeni de araştırılmalıdır… Belki 
psikolojik bir sorunu vardır...

İç
im
izd

en

Elveda TANIK
Yazar

simgedergi@gmail.com
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SAĞLIK

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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Bayan değil kadın

1) “Bay”ın anlamı eski Türkçede 
“zenginlik, egemenlik, üstünlük, 
bozuk varlık”tır.

2)”An” ekinin anlamı hem eksikliktir 
hem de günümüz Türkçesinde -dan, 
-den ekleri ile eşdeğerdir.

3) Bayan eski Türkçede Uygur 
kağanlarının unvanlarından biridir.

4) Bayan “baymak” fiilini 
çağrıştırmaktadır (bayan kişi)

5) Bayan cinsiyet değil unvandır 
kadınların soyadı ile birlikte kullanılır. 
Fakat bizim için hanım efendi daha 
yerindedir çünkü bayan unvanı artık 
dilimizde asıl anlamını kaybetmiştir.

6) İki cinsiyet vardır, kadın ve erkek. 
Kız ve oğlan ise cinsiyetlerin küçük 
halleri, çocuklarıdır.

7) Bayan sözcüğü baydan türetilmiştir 
ve onun altı anlamına gelmektedir.

8) Eril zihniyet için kadın 
kelimesi bakire olmayan kadını 
çağrıştırmaktadır. (Artık bekaret her 
neyse...) Örnek olarak ; “Kız mıdır 
kadın mıdır bilemem...”

9) Bayan kelimesi kadının cinselliğini 
yok saymak için bulunmuştur. Çünkü 
kadın kelimesi ataerkil zihniyet için 
cinselliği çağrıştırır.

10) Kadın - erkek olarak iki cinsiyet 
olduğuna göre bayan tuvaleti, bayan 
kabini, bayan giyim, gibi sözler 
yanlıştır.

11) Bazı insanlar bayan kelimesini 
kibarlık olarak kullanır. Peki ya neden?
Çünkü kadın olmak ayıptır. Hayır, biz 
kadın olmaktan o utanmıyoruz, eril 
zihniyetteki kadınları bilemem ama 
biz utanmıyoruz ve doğduğumuz 
günden beri kadınız.
12) “Oğlan mıdır, erkek midir 
bilemem...” Cümlesini duyamazsınız 
ama “Kız mıdır kadın mıdır 
bilemem...” Cümlesini duyabilirsiniz.

13) Ayıp olan kadın demek değil 
kadına farklı Çağrışımlar yüklemektir. 
Bayan kadınlıktan utanan kadındır, 
korkak tutucu zihniyetin kelimesidir.

14) Bayan kelimesi Kadın-kız ayrımını 
cinsellikle yapan ataerkil zihniyeti 
tarafından  kadın kelimesi yerine 
kullanılıyor. 

15) Biz kadınlar doğduğumuz 
günden itibaren kadınız ve ölene dek 
kadın olacağız. Kadın olmaktan asla 
utanmadık, utanmayacağız da. Cinsel 
kimliğimizin de arka plana atılmasına 
da izin vermeyeceğiz. “Amma da 
abarttınız” diye düşünenler vardır 
elbet ama bayan kelimesi silinene 
kadar kadınlıktan utanılmaya 
vazgeçinceye kadar abartacağız. Bu 
ülkede oyle bir duruma geldik ki bize 
kadın diyen insanları duydukça mutlu 
oluyor. Oysa kadın kelimesi günlük, 
kullanılması basit ve tereddütsüz 
olmalı. 

bayan değil kadın.
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Nevzat SONER
Yazar

nevsoner@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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