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BAŞKANDAN

TARAFSIZ...

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Sevgili okuyucularım…

Siyaset iyice ısındı ve bu ısı zarar 
veriyor. Neye zarar veriyor derseniz 
hem ülkeye hem Cumhurbaşkanlığı 
makamına.

Bu makamın partili bir Genel 
Başkan tarafından temsil edilmesi 
şikâyetlere sebebiyet veriyor.

Çünkü meydanlarda partili olarak 
karşı partililere Zillet İttifakı gibi laf 
atılması doğal olarak karşı tepkiye 
neden olup, atışmalara neden 
oluyor. 

Normalde bu makam siyaset yapma 
makamı değil, ülkeyi partiler üstü 
tarafsız temsil etme makamıdır... 
Kanun değişikliği ile bu hale getirildi 
ama önüne geçilemeyen karşılıklı 
ağır yıpratmalara neden oldu/oluyor.

Bu durum ülkenin başı olan 
Cumhurbaşkanının tarafsız olma
hükümlerine ister istemez ters 
düşüp, bazen hakarete varan 
mahkemelik durumlara sebebiyet 
veriyor.

Bu makam öyle bir makam mı? 
Değil.

Meydanlarda birbirine bağırıp çağırmanın 
ülkeye zarar verdiği, illa bu yapılacaksa bir 
açık oturum düzenlenip karşılıklı görüşlerin 
halkın onayına sunulması demokratik ülke 
olmanın gereği ve gelişmiş ülkelerdeki durum 
böyle.

Buda yok!

O zaman birlik ve beraberlik içinde 
hareket edilip Sayın Cumhurbaşkanının da 
girişimiyle bu yönde adım atılması ve partisiz 
Cumhurbaşkanının daha faydalı olacağı 
yönünde anlaşılması.
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Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı 
gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı’nda milli deniz ve hava platformlarının yanında yazılım 
tabanlı sistemler de kritik görevler üstleniyor.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen 
üç denizde eş zamanlı düzenlenen Mavi Vatan 2019 
Tatbikatı’nda milli deniz ve hava platformlarının yanı 
sıra yazılım tabanlı sistemler de başarıyla görev 
yapıyor.

Türk savunma sanayisi şirketlerinden HAVELSAN, 
savunma ve güvenlik alanlarında stratejik, taktiksel 
ve operasyonel seviyelerde komuta-kontrol, 
haberleşme, bilgi işlem, istihbarat, gözetleme ve 
keşif ihtiyaçlarına yönelik özgün ve milli çözümler 
sunuyor.

Şirket, havadan erken ihbar ve deniz karakol 
uçaklarının, su üstü ve su altı deniz platformlarının, 
stratejik, taktik ve operasyonel seviyede karada 
konuşlu karargah ve birliklerin görev sistemi 
yazılımları, savaş yönetim sistemleri ve komuta 
kontrol ihtiyaçlarını karşılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonu ve 
iş birliğiyle deniz platformları ile komutanlıklara 
entegre edilen sistemler, Cumhuriyet tarihinde ilk 
defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin 
katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 
2019 Tatbikatı’nda başarıyla görev yapıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının karada konuşlu 
Deniz Gözetleme Radar komutanlıklarına entegre 
çalışan Uzun Ufuk Sistemi, Türkiye’nin denizdeki 
hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında 
tüm kıyıları kapsayacak şekilde konuşlandırılan 
radar, elektronik destek ve muhabere cihazlarıyla 
birlikte çevre denizleri tarıyor, burada seyir yapan 
tüm yabancı ticari gemileri ve savaş gemilerini 
kimliklendirerek Tanımlanmış Deniz Resmi 
oluşturuyor. Tanımlanmış Deniz Resmi, havada ve 
denizde görev yapan uçak ve gemilerle paylaşılıyor.

HAVELSAN, Uzun Ufuk Sistemi’nin 7 gün 24 saat 
esasına göre savaş şartlarına hazır olacak şekilde 
faal tutulmasını sağlayarak, sistem dahilindeki tüm 
radar, elektronik destek ve muhabere cihazları 
ile bunların arasındaki veri akış algoritmalarını 
millileştirerek geliştiriyor.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı’nda GENESİS kullanılarak 
hava savunma harbi, su üstü harbi, denizaltı harbi, 
kara bombardımanı, hava unsurlarının kontrolü 
ve yönlendirmesi, çıkartma planlaması ve icrası 
görevleri gerçekleştiriliyor.

Mavi Vatan’da milli sistemler görevde

GÜNCEL
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TÜLOMSAŞ ile TCDD Taşımacılık AŞ ve ASELSAN iş birliğiyle üretilen hibrit lokomotif, yüzde 40 
yakıt tasarrufu avantajıyla TCDD’ye daha düşük işletme maliyeti sağlayacak.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ’de (TÜLOMSAŞ) üretilen ve geçen 
yıl sergilendiği Almanya’nın başkenti Berlin’deki demir yolu fuarı InnoTrans’ta büyük ilgi gören hibrit 
lokomotif, yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayacak.

TÜLOMSAŞ, TCDD Taşımacılık AŞ ve ASELSAN iş birliğiyle Eskişehir’de üretilen hibrit lokomotif, TCDD 
Taşımacılık için hizmet verecek.

Herhangi bir lisans altında olmadan üretilen dizel hibrit motora sahip ilk yerli lokomotif, yüzde 40 yakıt 
tasarrufu avantajıyla TCDD Taşımacılık’a daha düşük işletme maliyeti imkanı sağlayacak.

Düşük emisyonu ve akustik gürültü seviyesi sayesinde Marmaray gibi tüp/tünel geçitlerinde kurtarma aracı 
olarak güvenle kullanılabilecek lokomotifle Türkiye, milli olarak bir hibrit manevra lokomotifinin tasarım-
üretimini gerçekleştiren ve dünyada bu teknolojiye sahip 4. ülke olma özelliğine kavuşurken, TCDD 
Taşımacılık AŞ de verimli ve çevre dostu hibrit manevra lokomotiflerini kullanan nadir tren işletmecilerinden 
biri olacak.

Yüzde 60 yerlilik oranına sahip olan ve seri üretime geçildiğinde bu oranı yüzde 80’e çıkacak hibrit lokomotif, 
300 kW dizel jenset ve 400 kW lityum-iyon batarya güç kaynağına sahip.

Lokomotifin saatte 80 kilometre azami işletme hızı ve 220 kilonewton (kN) azami çekiş kuvveti özelliği 
bulunuyor.

Bo-Bo dingil tertibatına sahip lokomotif, toplam ağırlığı 68 ton ve aks başına binen yük 17 ton olacak şekilde 
tasarlandı.

Berlin Fuar Merkezi’nde geçen yıl eylül ayında 61 ülkeden 3 bin 62 katılımcıyla düzenlenen fuarda, mobilite 
endüstrisinin tüm ürün ve hizmetlerinin sunulduğunu ifade eden yetkililer, 400’ün üzerinde yenilik, 155 dünya 
prömiyeri ve 155 aracın yer aldığı organizasyonda hibrit lokomotifi çok sayıda ülkeden yaklaşık 160 bin kişinin 
gördüğünü bildirdi.

Hibrit lokomotif TCDD’nin gücüne güç katacak

GÜNCEL
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İÇİMİZDEN

HARMANI YEL DÖNDÜRÜR...

Okuyucular çevirip soruyor:
Refah ülkesi miyiz?

Bu soruya başı kapalı 
teyzenin verdiği cevap gibi, 
“Hayat pahalılığı ve ülkenin 
bu durumda olmasının tek 
sorumlusu CHP’dir” demesini 
biliriz de, “eyvah yazar kafayı 
üşüttü” denilmesinden 
korkarız. 

Sayın Bahçeli ve Tayyip Bey 
“Beka Sorunu” diyor, Binali 
bey aldırmadan “Beka sorunu 
yok” diyor!

Sayın Cumhurbaşkanı 
“Anketlere güvenmiyorum” 
diyor, Binali bey “En güvenilir 
anket sokak anketidir” diyor.

Sayın Cumhurbaşkanı 
meydanlarda Çay dağıtıyor, 
Ankara adayı Özhaseki, “Çay 
dağıtmakla bu iş olmaz” 
diyor.

Tüm bunlar gösteriyor ki AKP 
de büyük bir boşluğun ve 
seçimden sonra hâkimiyetin 
kaybolma aşaması gibi. 

Zira...

Bir aday çıkıp camide kahvaltı 
veriyor... Diğeri utanmadan 
hırsız bizim hırsızımız diyor...  

Öbürü AKP ye oy vermeyeni 
kâfir olmakla suçluyor... 
Öteki Şeker fabrikasına 
biz belirlediğimiz işçileri 
alırız diyor... Bir diğeri yüzü 
kızarmadan Uğur Mumcu, 
Türkan Saylan, Bahriye Üçok, 
Nazım Hikmet’e hakaretler 
yağdırıyor!

Bilinmez mi ki bunlar 
ülkenin yurtseverleri ve 
genel başkanlar/başkanları 
meydanlarda Nazım 
Hikmet’in şiirlerini dile 
getiriyor.
 
Eğer... Bilimin yol gösterici 
olduğuna düşmanlık besleyip 
ters yola giren bu cehalet 
temizlenmezse!

Ülkeye yerleşen 5 milyonu 
geçen niteliksiz insan 
acilen ülkelerine gönderilip 
mutluluk mutsuzluğa galebe 
çalmazsa!

2019’un bitimine 10 ay kala 
2,5 milyon kişiye iş buluruz 
meselesi ve Binali Beyin 
Tarımda Avrupa birincisi 
olmamız söylemine halk 
güldü/güler!

Harmanı yel döndürür, deliyi 
el döndürür misali gülmeye 
de devam eder.İç

im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com
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GÜNCEL

Türkiye’nin Antarktika’daki ilk meteoroloji 
istasyonu kuruldu

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye’nin kıtadaki ilk otomatik meteoroloji gözlem istasyonu 
oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM), 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 
Türkiye’nin “beyaz kıta”daki ilk otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kuruluşu gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim 
Seferi’nde meteorolojik çalışmalar da yapılıyor.

Sefer kapsamında MGM tarafından Türkiye’nin kıtadaki ilk otomatik meteorolojik gözlem istasyonu kuruldu.

Türk Bilim Kampı’nın yer aldığı Horsehoe Adası’nda kurulan istasyon için 4 gün süren zorlu bir çalışma 
gerçekleştirildi. Kimi zaman şiddetli rüzgarın engel olduğu çalışmalar, bilim insanlarının da desteğiyle tamamlandı.

Söz konusu istasyondan iki yıl boyunca rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı, global 
güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik veriler elde edilecek.

Bu istasyondan alınacak veriler uydu modem haberleşmesi aracılığıyla merkez sunucuya aktarılarak veri tabanına 
kaydedilecek.
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DÜNYA

‘ABD, Pakistan ile Hindistan geriliminin azaltılması için çok çalışıyor’
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, Pakistan ile Hindistan 

arasındaki gerilimin azaltılması için “çok çalıştığını” söyledi.

India Today’ın haberine göre, Filipinler’i ziyaret 
eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 
burada Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin 
değerlendirmede bulundu. 

İki ülke arasında son günlerde yaşanan gerilimin 
azaltılması ve diyalog süreci için “çok çalıştıklarını” 
ifade eden Pompeo, “Hindistan ile Pakistan 
arasındaki meseleyle çok yakından ilgileniyoruz ve 
ilgilenmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Pompeo, Hindistan ve Pakistan liderleriyle telefon 
görüşmeleri yaptığını, her iki ülkeye, riski arttıracak 
herhangi bir eylemden kaçınma ve sükunet 
çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Hindistan-Pakistan gerilimi
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, 
Keşmir’in Hindistan idaresindeki kısmında 14 
Şubat’ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne 
yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla 
başlamıştı. 

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan’ı saldırıyı düzenleyen 
teröristleri kollamakla suçlamıştı.

Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı 
reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat’ta Keşmir Kontrol Hattı’nın 
Pakistan tarafında bulunan terör örgütü 
hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini 
duyurmuştu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle 
Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü 
bildirmişti.

Hindistan, Pakistan’a ait bir savaş uçağını 
düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi 
bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin 
tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan’ı 
ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve 
Rusya, taraflara itidal telkin etmişti.
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EKONOMİ

Merkezi yönetim bütçesi, ocakta 5,1 milyar lira fazla 
verdi, faiz dışı fazla ise 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 97 milyar 
lira, giderleri 91,9 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2019’a ilişkin bütçe 
uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 66,6 artarak 97 milyar lira, bütçe giderleri 
yüzde 62,5 artışla 91,9 milyar lira olarak kaydedildi.

Bütçe ocakta 5,1 milyar lira fazla verirken,12,4 milyar 
lira faiz dışı fazla gerçekleşti.

2019 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için 
öngörülen 960 milyar 976 milyon lira ödenekten, 
ocakta 91 milyar 860 milyon lira gider gerçekleştirildi. 
Geçen yılın aynı ayında ise 56 milyar 531 milyon lira 
harcama yapılmıştı. 

Geçen ay, faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 843 
milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 10’u kullanılarak 
84 milyar 581 milyon lira harcandı. Ocakta personel 

giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artarak 
23 milyar 877 milyon lira olurken, personel giderleri 
için bütçede öngörülen 247 milyar 303 milyon lira 
ödeneğin yüzde 9,7’si kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 
ocakta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 
artışla 4 milyar 354 milyon liraya yükseldi ve bütçede 
öngörülen 43 milyar 375 milyon lira ödeneğin yüzde 
10’u kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için 
bütçede öngörülen 67 milyar 551 milyon lira ödeneğin 
yüzde 5’i harcandı. Bu ayda yüzde 23,8 artışla 3 milyar 
398 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler ocakta, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 63,7 artarak 31 milyar 389 milyon lira oldu. 
Bütçede öngörülen 391 milyar 337 milyon lira 
ödeneğin yüzde 8’i kullanıldı. Geçen ay sağlık, emeklilik 
ve sosyal yardım giderleri için 17 milyar 32 milyon lira 
transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 
5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi 
amacıyla yapılan transfer tutarı 2 milyar 989 milyon lira 
oldu.

Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi
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Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi 
Başkanlığına bağlı müze-fabrika olarak varlığını 
devam ettiren Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, 
hediyelik porselen eşya üretmenin yanı sıra, 128 
yıldır Türk porselenini dünyaya tanıtıyor.

Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Türk porselen 
ve çini sanatını canlandırmak amacıyla 1891’de 
Sultan II. Abdülhamid Han tarafından Yıldız Sarayı 
bahçesinde Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu adıyla 
kuruldu.

İtalyan Mimar Raimondo d’Aronco’nun imzasını 
taşıyan fabrikanın kuruluşunda gerekli olan 
teknoloji, malzeme ve kalıp, Fransa’daki Sevres 
ve Limoges fabrikalarından getirildi.

Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası’nda üretilen 
eserlerin tümünde, fabrikanın orijinal amblemi 
olan ay-yıldız damgası yer alıyor. Damganın 
hemen altında, eserin hangi yıl üretildiği yazılıyor. 

Bazı ürünlerin bir köşesinde veya eserin altında 
sanatçının adı not olarak düşülüyor.

Birinci Dünya Savaşı’nda ülkenin ihtiyaç duyduğu 
telefon ve telgraf izolatörleri için porselen fincan 
üreten fabrika, Cumhuriyet döneminde bir süre 
Sümerbank çatısı altında üretimini sürdürdü. 
1994’te Milli Saraylar Dairesi Başkanlığına bağlanan 
fabrika, şu anda Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar 
İdaresi Başkanlığına bağlı olarak varlığını devam 
ettiriyor.

Birinci Dünya Savaşı’nda ülkenin ihtiyaç duyduğu 
telefon ve telgraf izolatörleri için porselen fincan 
üreten fabrika, Cumhuriyet döneminde bir süre 
Sümerbank çatısı altında üretimini sürdürdü. 
1994’te Milli Saraylar Dairesi Başkanlığına bağlanan 
fabrika, şu anda Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar 
İdaresi Başkanlığına bağlı olarak varlığını devam 
ettiriyor.

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

Türk porselenini 128 yıldır dünyaya tanıtıyor
Türk porselen ve çini sanatını canlandırmak amacıyla 1891’de kurulan Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, 
müze-fabrika olarak varlığını devam ettiriyor.
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Türk yayımcılarla dünya yayımcılarının iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline 
getirilmesi amacıyla düzenlenen İstanbul Fellowship başladı.

Türk yayımcılarla dünya yayımcılarının iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline 
getirilmesi amacıyla düzenlenen Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul 
Fellowship) başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) ev sahipliğinde bu yıl ilk kez 
düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Avrasya Kitap Festivali 
kapsamında gerçekleştirilen programın açılışı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde yapıldı.

Etkinliğe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu’nun yanı sıra STK temsilcileriyle yerli ve 
yabancı pek çok yayımcı katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından ortaklaşa 
düzenlenen programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü 
Dr. Ziya Taşkent, 2016’da düzenlenen ilk İstanbul Fellowship programına 14 ülkeden 17 kuruluşun 
katılım gösterdiğini anlattı.

Taşkent, gelişim göstererek 2019’a gelen programın, çok sayıda ülkeden sektör profesyonelini 
buluşturması ve İstanbul’un telif marketi olmasına katkısı yönünden önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul Fellowship’in, Türk ve dünya yayımcılarının buluşabileceği Türkiye’deki en büyük 
organizasyon olduğunu, Bu yıl 103 ülkeden 575 yayımcıdan başvuru aldıklarını ve Türkiye dahil 72 
ülkeden 286 yayımcının programa katılım gösterdiğini aktaran Doğru, 3 gün boyunca yaklaşık 3 bin 
telif görüşmesinin yapılacağını sözlerine ekledi..

İstanbul Fellowship başladı
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ULU HAKAN ABDÜLHAMİD HAN

Son günlerde yollarda, toplu 
taşıma araçlarında kara çarşaflı 
kişilere sıkça rastlamaya 
başladık.

Herkes istediği giysiyi seçmekte 
özgürdür gibi içi tümüyle 
boş sözleri bir yana bırakıp 
bu konuda önlem almak 
gerekmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir 
ki çarşaf’ın aynı türban gibi 
İslam’la hiç ilgisi yoktur.

Çarşaf sözcüğü dilimize Farsça 
“gece örtüsü” anlamına gelen 
çâder-şeb sözcüğünden 
geçmiştir. Peçe sözcüğünün ise 
Türkçe mi yoksa Farsça kaynaklı 
mı olduğu kesin değildir. 
Günümüzde birçok Müslüman, 
çarşaf ve peçenin İslamiyet’le 
birlikte ortaya çıkan ve Ahzap 
suresi 59. ayetinde sözü edilen 
“cilbab” olduğunu düşünürler. 
Oysa Arap toplumunda ne 
Cahiliye döneminde ne de Hz. 
Muhammed döneminde çarşaf 
giyildiğine ilişkin hiçbir tarihsel 
belge yoktur.

Yine aynı şekilde fıkıh 
kitaplarında kadına nafaka 
olarak verilecek elbiseler teker 
teker belirtilirken hiçbirinde 
çarşafa rastlanmaz. Örtünme 
daha çok ferace adı verilen 
giysi ile yapılır. Kara çarşaf, 
Endülüs Emevileri döneminde 
İspanyol rahibelerinin giydiği 

bir elbise olarak Emeviler 
aracılığı ile İslam coğrafyasında 
görünmeye başlamıştır. 
Örtünme elbette İslamiyet 
öncesi Arap toplumlarında 
da vardı. Örneğin antik 
dönemlerin en önemli dini 
ve ticari merkezlerinden biri 
olan ve günümüzde Suriye 
sınırları içinde bulunan 
Palmira’da yapılan kazılarda 
bulunan tabletlerde, örtünmüş 
kadınların görüntüleri 
bulunur. Fakat bu örtünme 
biçimleri günümüzdeki çarşafa 
benzemekten oldukça uzaktır.

Çarşaf Türkiye’ye Tanzimat 
döneminde hacca gidenler 
tarafından, İranlılardan alınmak 
suretiyle getirilmiştir.

Önceleri pek tutulmayan, hatta 
bid’at denilen çarşaf, 1870’te 
yaygınlaşmıştır. Daha sonra 
II. Abdülhamit , 4 Ramazan 
1309 (2 Nisan 1892) tarihli bir 
emirname ile çarşaf giyilmesini 
yasaklamıştır.

Ulu Hakan II Abdülhamit Han’ın 
çarşafı yasaklayan buyruğunu 
günümüz Türkçesine çevrilmiş 
hali şöyledir:

“Padişah hazretleri bugün 
yüce cuma selamlığı töreninin 
ardından Teşvikiye’de 
bulunan devlet silahhanesini 
onurlandırdıktan sonra saraya 
dönerken geçtiği yol üzerindeİç

im
izd

en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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acayip bir biçimde bellerinden bağlı siyah çarşaflara bürünmüş ve yüzlerini bile siyah renkte 
ve oldukça ince peçelerle örtmüş bazı kadınlar gözüne çarpmıştır. Bunların neredeyse çıplak 
denilecek derecede açık saçık bulunmalarına ve adeta matem elbisesi giyinmiş Hıristiyan 
kadınlarına benzemiş olmalarına bakarak birdenbire Müslüman olup olmadıklarında kuşkuya 
düşmüştür.

Kanıt ve açıklama gerektirmez ki, Yüce İslam Devleti’nin devamı ve yükselişi, devlet kurumunun 
fertlerini oluşturan bütün erkek ve kadın Müslümanların hal, durum ve hareketlerinde 
şeriatın faydalı ve kurtarıcı buyruklarına eksiksiz bir özenle uymalarına bağlıdır. Aksi durum, 
gerek ümmetin fertleri, gerekse devletin devamı için maddi ve manevi olarak sonsuz zararlar 
verecektir. İşbu çarşaflar ise Müslüman kadınlarca tesettür emrine  uygun gibi, kötü bir amaçla 
şuraya buraya girmek için bazı münasebetsiz erkekler tarafından bir yerde fesat aracı olarak 
kullanılmaktadır. Dini açıdan ve toplumun iyiliği için açık olan çok sayıdaki zarar ve sakıncaya 
dayanarak bu konuda gereken kişilere yumuşakça ve uygun bir dille anlatılmak ve gerekli 
öğütler verilmek suretiyle kadınlarca çarşaf giyilmesinin yasaklanması padişahın emir ve fermanı 
gereğidir.”

II.Abdülhamit dünyadaki son büyük imparatordur.

Ne yazık ki iyi anlatılamadığı için anlaşılamamıştır.

II.Abdülhamit çarşafı yasaklayan buyruğunda iki konuya dikkat çekmiştir.

1- Bu örtünmenin İslam ile ilgisi bulunmadığına

2- Çarşaf giyen kişilerin kimlikleri belli olmadığı için güvenliği tehlikeye attığına.

Türkiye’de son yıllarda çarşaf giyen teröristlere rastlanıldı ama ölenler halktan olduğu için 
üzerinde durulmadı.

Çarşaf giymiş bir terörist bakan falan öldürürse anında önlem alınır.

Oysa bakanlar da insandır, yazık olur. Ölmelerini beklemeden çarşaf yasaklanmalıdır.

Zaman zaman abartılarak övülen II.Abdülhamit kadar duyarlı olmak yeterlidir.

İşte tam burada bir sorum olacak.

Çarşaf diye tutturanlar Ulu Hakan Abdülhamid Han diye  yırtınıyorlar.

Bu kadar büyük sahtekar olmak için ne ile beslendiklerini merak ettim.

Hormonlu sebze ve meyvenin etkisi olabilir mi?
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İsmail Aydın
ismail.aydin@simgedergi.com

Yerel Basının Sorunları
Türkiye’de ilk örneklerine rastladığımız yerel basın o gün bugün tartışma 
konusu konumundadır. Yerel gazetelerimizin tarihine baktığımızda ilk 
1860’lı yıllarda resmi olarak çıkartılan gazeteler genelde devlet desteği 
ile hayatlarını sürdürmüşlerdir. Bu sıkıntılı dönem 1980’lere kadar 
sürmüş daha sonra 24 Ocak kararları sonrası ekonomide liberalleşme 
hareketleri sonrasında yerel basınımızda çok güçlü örnekler ortaya 
çıkmaya başladı. Yerel basın, resmi ilanlarla ayakta kalmayı ve hayatını 
idame ettirmeyi başaran yerel gazetelerimiz birçok sorunla karşı 
karşıyadır. Yerel basın ile ilgili yasal düzenlemelere acil ihtiyaçlar 
vardır. Bulundurulması zorunlu elemanların belirlenmesinde bile 
devletin müdahalesinin olması yetmiyormuş gibi kamusal hizmetleri 
en seri şekilde veren ve yerel halkı en hızlı bilgilendirme becerisi 
gösteren bu kurumlar çalışanları ile birlikte çok zor süreçlerden 
geçmektedir. Öncelikle kira, çalışan elemanın ücretleri, genel - gider, 
dağıtım masraflarının yükselmesi yayıncılarımızın ve çalışan gazeteci 
emekçilerimizin zor durumlarda olduğunu görmek bizi derinden 
üzmektedir. Yetmiyormuş gibi bu gazetelerde kazanmadıkları halde 
vergi alınması düşündürücüdür. Yetişmiş eleman eksikliği çeken yerel 
basınımızın sorunu kendiliğinden değil, sorunlarına çözüm getirecek 
yasal düzenlemelerin yapılmaması ve bu sorunların tespit edilip çözüm 
önerilerinin sunulmamasında yatan nedenlerde gizlidir.

Öncelikle reklam gelirleri hemen hemen yok denilecek kadar az olan 
yerel basınımızdan kaliteli ve güçlü bir yerel basından söz etmemiz 
mümkün değildir. 
O nedenle; acil önlemler alınmalı ve yerel basınımızın öncelikle 
tüm vergilerden muaf kılınması yönünde çalışmalar yapılmalı yerel 
basınımızı güçlü kılmak için yetişmiş eleman eksikliğinin giderilmesi 
için çalışanlarına mutlaka devlet veya yerel yönetim desteği eşit şekilde 
sağlanmalıdır. 

Tarafsızlık ilkesinden hareket etmelerini sağlamak için de gereken yasal 
düzenlemeler hemen yapılmalıdır. 

Artan kağıt ve matbaa giderleri karşısında yok olmaya yüz tutan yerel 
basınımızda ucuz kağıt temini yönünde adımlar atılmalıdır. Baskı 
giderlerinin minimize edilmesi sağlanmalıdır. İnsanların çevresinde olup 
bitenleri gözlemleyecek, toplumu ilgilendiren gelişmeleri okuyucuya 
anlaşılır çerçeve sunabilmesi için acil önlemler alınmalıdır. Bu durumun 
aslında insanların kendisini etkileyen olayları öğrenme arzusundan 
kaynaklıdır. O halde bu kamusal alanda emek sarf eden gerek, basın 
emekçilerimiz gerek tüm yayıncılarımız şehrinde, ilçesinde, bölgesinde 
bu görevi en iyi şekilde yapabilmelerinin kriterlerini belirlemeli ve 
gereken önlem ve destekler sağlanmalıdır. Gazeteciler ve yayıncılar 
derneği olarak bu konunun hem takipçisi hem de çözüm öneren 
görevimizi sonunda kadar sürdüreceğiz. 
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Türkiye’nin AB ile ticaret açığı kapanıyor

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ticaret açığı 2018 yılında 1,1 milyar avroya indi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar avro seviyesinden 2018 yılında 1,2 
milyar avroya geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesinin 2018 yılı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye’nin AB’den ithalatı 2017 yılında 84,8 milyar avrodan 2018 yılında 77,2 milyar avroya 
düştü.

Türkiye’nin AB’ye ihracatı ise 2017 yılındaki 69,8 milyar avro seviyesinden 2018’de 76,1 milyar avroya 
yükseldi. Böylece, Türkiye’nin AB ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar avro seviyesinden 2018 yılında 1,2 
milyar avroya kadar indi.

Avro Bölgesi ticaret fazlası verdi

Avro Bölgesi’nin 2018 yılında toplam ihracatı 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 2 trilyon 
276,3 milyar avro, ithalatı ise yüzde 6,2 yükselerek 2 trilyon 82,1 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. 
Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde 194,2 milyar avroluk ticaret fazlası verdi.

Aynı dönemde AB’nin toplam ihracatı önceki yılın ocak-aralık dönemine göre yüzde 4 yükselerek 1 
trilyon 954,9 milyar avroya, ithalatı da yüzde 6,5 artarak 1 trilyon 977,5 milyar avroya ulaştı. AB, ocak-aralık 
döneminde 22,6 milyar avro ticaret açığı verdi.
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Türkiye’de, 100 yıl boyunca sistematik olarak devam etmekte olan Türk Milletinin milli kimliğini, kitle kültürü 
üzerinden zehirleme çabaları oldukça etkili olmuştur. 

Bu dönüştürme sürecinde, başlangıçta jakoben-Batıcı bürokratik sınıfın, daha sonrada kozmopolit sol 
siyasetçilerin yoğun çabaları söz konusudur. Bu çerçevede, modernleşme ve Batılılaşma çabalarına başvuran 
bütün toplumlarda kaçınılmaz olarak görülen kısmi ve yerel “popüler kültür”, Türkiye’deki bilimsel zihniyetten ve 
entellektüel tavırdan yoksun olan jakoben ve popülist siyasiler ile demogoji ustası solcu liderler sayesinde, büyük 
ölçüde bütün yaygınlık kazanarak bir kitle kültürüne ve toplumuna dönüşmüştür.

Kitle toplumu olmak, sosyolojik olarak millet olma bilincini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Türk 
kimliği üzerinde, başta Batıcı resmi yöneticiler ve ideolojiler olmak üzere çok sayıdaki Batıcı medya mensuplarının 
yürüttüğü polemik ve demagoji, ne yazık ki toplumdaki kitleleşme yüzünden kendine uygun bir kültür zemini 
bulmuştur.

Bu çerçevede, Türk kimliği ile ilgili yürütülen psikolojik savaş ve kimliksizleştirme, özellikle Türkiye’yi 
Türksüzleştirme aşamasına ulaşmış bulunmaktadır. Kitle kültürü taşıyıcısı kitlenin, kendi milli kimliğine yönelik 
kimliksizleştirme ve dönüştürme çabaları karşısında, son derece aldırmaz ve kayıtsız kalması durumu yüzünden, 
Hakk’a, hakikate, imana, akla, ahlaka ve vicdana uymayan hakaretler, ülkenin üzerinde kara bulutlar gibi 
dolaşmaktadır.

Kitle insanları, büyük ölçüde “güçlü ve egemen olanların” güdümündeki medyanın büyüsüne kapılmış olmaları, 
sadece “içinde yaşadığı anın” basit çıkarlarına bağımlı olmaları ve çeşitli rant beklentilerine olan mahkumiyetleri 
nedeniyle milli kimlik gibi manevi değerler konusunda ilgisiz ve kayıtsız kalmaktadırlar. Kitle insanlarındaki bu tür 
bir aymazlık ve kayıtsızlık Türk Kimliği üzerinde yürütülen “hayâsızca akınları” daha fazla cesaretlendirmektedir.

Ünlü Modernist düşünür EmilDurkheim, bir dizi araştırma ve incelemelerinin sonucunda, sanayileşme 
sonrasındaki hızlı değişimlere ve yeni hayat biçimine uyum sağlayamayan kişilerden bir kısmının, büyük bir 
yalnızlık ve yabancılaşma yaşamaları nedeniyle “intihar” ederek, kendi hayatlarına son verdiklerini gözlemlemiştir. 
Bu bağlamda, Durkheim, kitle içindeki yalnızlık duygularını telafi edemeyerek içerisinde bulundukları 
kalabalıklara yabancılaşan kişilerin bir süre sonra fiziki varlıklarını ortadan kaldırdıklarını tespit etmiştir. Tıpkı 
buna benzer ve hatta çok daha vahim bir şekilde,

Türkiye’de kitle kültürü taşıyıcısı belirli bir kitle insanı da, aşırı kentleşme ile popülist neo-muhafazakâr siyaset 
ve medya üzerinden yürütülen psikolojik savaş sonucunda, kendi öz milli kimliğine karşı son derece travma tik 
bir aymazlık içerisinde bulunmaktadır. Bir anlamda, Türkiye’de, özellikle modernlik ile geleneksellik arasında 
sıkışıp kalan kent çevrelerindeki yığınların, kent varoşlarında bir süredir oluşturdukları kitleler, Türk milli kimliği 
konusunda çok ciddi bir aymazlık ve kayıtsızlık yaşamaktadırlar.

Bu kesimin milli kimlik konusundaki ilgisizlikleri, muhtemeldir ki geçmişte aristokrat kent kökenli laikçi yönetici 
sınıf yüzünden yaşamış oldukları ezikliğe bağlı olarak bastırılmış bulunan kolektif bilinçaltlarındaki kızgınlık ve 
öfkeyi, adeta Türk milli kimliğinden çıkarmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Bir anlamda Durkheim’in 20. 
Yüzyılda Batıdaki “bireysel intiharları” incelerken tespit ettiği patolojik durum, 21.yüzyılın başında, Türkiye’deki 
kitle toplumunda Türk milli kimliğine yapılan hayâsız saldırılar karşısındaki aymazlık şeklinde yaşanmaktadır. 
Başka bir deyişle, Türkiye’deki yığınlaşmış insanlar adeta topluca “milli kimlik intiharı” yapmaktadırlar.

Sonuç olarak, bugün Türk toplumsal varlığı, tarihi süreç içerisinde çoğunlukla Batı’dan kaynaklanan sayısız fiziki 
saldırılara göre çok daha ağır bir psikolojik savaş ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu saldırıların, hiç şüphesiz 
merkez üssü Hristiyan –Yahudi inanç sistemlerinin güdümündeki emperyal-kapitalist sistemdir. Ancak, bu 
emperyalist saldırılarda,hem Orta-Doğu hem de Türk coğrafyasında, oryantalist zihniyetli ve yerli sosyalistler çok 
güçlü bir işbirlikçi siyasetin ve grupların, büyük bir taşeronluk rolü oynadıkları da açık seçik ortadadır

.Kitlelerin, kırılmadan ve incinmeden uyandırılması görevi, yine zor zamanların insanları olma mecburiyetinde 
kalan Türk Milliyetçilerine düşmektedir. Türk milliyetçileri, Batıcı-kapitalist bilgi teorileriyle ve Batıcı-siyasi 
sosyalistlerin enformasyonlarıyla kirletilmiş olan kitlelerin zihinlerini, başta vahiy bilgisi olmak üzere, hakiki 
bilimsel bilgi ve geleneksel Türk bilgi sistemi aracılığıyla yeniden arındırmalıdır.

Bugün, Türkiye’deki Türk kimliği üzerinde yapılan Batıcı operasyonlar karşısında büyük bir aldırmazlık ve aymazlık 
içerisinde bulunan kitlenin uyandırılması ve bilinçlendirilmesi ancak yeni bir Türk bilgi sisteminin inşa edilmesiyle 
mümkündür. Bu bağlamda, biçimsel bir sosyalizm gösterisi, yaygın bir algılama yönetimi teknikleri ve dünyevi 
bazı çıkar beklentileri üzerinden aldatılan kitlelerin, ancak Allah’a kul olma imanlarının tazelenmesi üzerinden, 
hakiki İslâmiyet’in ”Tevhit İlkesi’ ile sosyolojinin bilimsel verilerini merkeze alan yeni bir “Türk Milleti” inşasında 
buluşması zorunluluğu vardır.

Her şeye rağmen, ezeli ve ebedi olan Hak-Bâtıl kavgasında, bütün zamanlarda daima Hakk’ın savaşçısı ve 
savunucusu olmuş “Türk Milleti”, Batı’nın ve Bâtılın tezgâhladığı, ama yerli emperyalist sollu batıcı işbirlikçilerin 
rol aldıkları bu lanetli belayı da, Bu sebeple... Türk milleti olarak ihanet şebekelerine, çetelere, hainlere karşı 
dik duruşumuz ile tarihin hak hakikati olarak benimsediğimiz değerlerin ve mirasın sonuna kadar savunucusu 
olduğumuzun bilinmesi gerekir.

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

MİLLİ KİMLİK İNTİHARI
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Suriye’de geçen ay 246 sivil öldürüldü
Suriye’de geçen ay 54’ü çocuk, 50’si kadın 246 sivil öldürüldü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de geçen ay 246 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü açıkladı.

SNHR, yayımladığı raporunda, iç savaşın 8 yıldır sürdüğü Suriye’de Şubat 2019’da 54’ü çocuk, 50’si kadın 246 sivilin 
ülkede çatışan gruplarca öldürüldüğünü belirtti.

Ağın raporunda Beşşar Esed rejiminin geçen ay 31’i çocuk, 17’si kadın 108 sivili öldürdüğü kaydedilirken, SDG adını 
kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın 4’ü kadın, 4’ü çocuk 18 sivili katlettiği bilgisine yer verildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle 4’ü çocuk, 4’ü kadın 17 sivilin 
yaşamını yitirdiği bildirilirken, terör örgütü DEAŞ’ın ise 2’si çocuk, 3’ü kadın 21 sivili öldürdüğü kaydedildi.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların ise 2’si çocuk, 5 sivilin ölümüne neden olduğu aktarılırken, kimliği 
belirsiz tarafların ise söz konusu sürede 11’i çocuk, 22’si kadın 77 sivili öldürdüğü ifade edildi.

Ölenler arasında 5 sağlık çalışanının da yer aldığı bilgisine yer verilirken, rejimin 3, koalisyon güçleri ve kimliği 
belirsiz tarafların da birer sağlık çalışanını öldürdüğü bildirildi.

İşkenceden 29 kişi öldü

Ağın raporunda geçen ay 29 kişinin işkence edilerek öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Buna göre rejim güçleri 26, askeri muhalifler, terör örgütü YPG/PKK ve kimliği belirsiz gruplar birer kişiyi işkence 
ederek öldürdü.
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KOCAMAZ MESELESİ… NE OLACAK?
Hani şu Burhanettin Kocamaz meselesi… 
Güler misin, ağlar mısın? Mersin gibi bir 
yerde seçilmesine kesin gözle bakılan 
Kocamaz’ın adaylığının geçersiz sayılmasına 
şaşırmak akıl işi değiş… Bunun olacağı 
belliydi…Kendi işini kendi yapmalıydı…  
 
İyi parti böyle bir durumla karşılaşacağını 
bilmiyor muydu? Neden önlemlerini 
almadı? Akşener ne çabuk unuttu kendisine 
yapılanları… Parti kurmayla kurtulduğunu 
falan mı sandı? Dilimizin döndüğü kadar 
defalarca etrafındakilere dikkat etmesi 
yönünde uyarılarda bulunduk… Ama 
düşman dışarıda olsa da; ihanetin içeride 
olduğunu açıkladı…
 
Bu kumpasın olacağını göz önüne 
almaları gerekirdi… Burhanettin Kocamaz 
adaylık başvurusunun aşamalarını bizzat 
kendisi takip etmeliydi… Ama olmuş 
bir kere… Bundan sonra ne yapılır ona 
bakmak gerekir… Sonucun değişeceğini 
sanmıyorum… Ama buna neden 
olanların bu durumdan iyi partinin değil 
de kendilerinin olumsuz etkileneceğini 
gördüklerinde belki bir çıkar yol 
önerebilirler…
 
İsmail Küçükkaya’nın programına konuk 
olan Meral Akşener’in yaptığı açıklamalarda 
elle tutulur birkaç şeyin dışında hiçbir 
şey yoktu…Özellikle YSK dan  ve ihmali 
olanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunduklarından falan da bahsetti…
Buralardan sonuç çıkar mı hiç?...Asla çıkmaz! 
Akşener haklı olduğu hangi davayı kazandı 
da bu davaları kazanacak… Kılıçdaroğlu 
soyadını yakıştıran, Müdür gibi alay edici 
çirkin ifadeleri kullananlar beraat ettirilmedi 
mi? Hala hukuk diyor… Dediği gibi hukuk 
mukuk olmuş…
 
Yasada mühürsüz oyların geçersiz olacağına 
dair açık hüküm bulunmasına rağmen; YSK 
Başkanı Sadi Güven, bu yasayı yok sayarak 
son dakika bir açıklamayla mühürsüz oyları 
geçerli saymıştır… Hukuka aykırı bir karar 
vermiştir… Burhanettin Kocamaz’ın, İyi 
partinin Mersin adayı olduğunu sağır sultan 
bile duydu. Meral Akşener aday gösterdiğini 
defalarca açıkladı. En iddialı adaydı… Bütün 
bunlar kamuoyu tarafından bilinirken, ille 
de aday olduğuna dair bir belgenin kasıtlı 
olarak YSK’ya zamanında verilmemesi 

adaylığının geçersiz sayılması gerçekten 
hayret edilecek bir durumdur…
 
Kanuna rağmen mühürsüz oylarda inisiyatif 
kullanarak geçerli sayan YSK Başkanı, yazılı, 
sözlü ve görsel basında defalarca aday 
olduğu açıklanan Kocamaz’ın adaylığı için 
de inisiyatif kullanarak aday olabileceğini 
açıklayabilirdi… Ama olmadı… Olmazda. 
Amaç zaten onun seçime katılmasına engel 
olmak… Fakat seçim kazanma hesabı 
yapanların karşısında Allah’ında bir hesabı 
vardır…
 
İşin garip tarafı Millet ittifakını “zillet 
ittifakı, illet ittifakı” diye suçlayanlara 
“Oslo’yu, Habur’da davullu zurnalı 
karşılamayı, açılımları, akil adamları, 
kaldırdıkları andımızın mahkeme 
kararı olmasına rağmen okullarda hala 
okutulmamasını, Ankara ve İstanbul’daki 
tanzim satışlarındaki yokluk kuyruklarını, 
yeşil soğanın 20 Tl olduğunu, fetö haini 
ile beraber yürüdüklerini, Barzani’yi 
kürdistan bayrağı ile karşıladıklarını” 
bunların hatırlatılmamasıdır… Bunlar 
hatırlatılmalıdır.    
 
İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde 
pkk terör örgütüyle mücadele eden 
Akşener’in kandilden talimat aldığını 
halka inandırmaya çalışıyorlar. Aklı olanlar 
inanmasa da, sormayan, sorgulamayan, 
araştırmayan, kişiliği gelişmemiş itaatkâr 
bir kesim ne yazık ki buna körü körüne 
inanıyor… En vahim olan da bu zaten… 
Hani Kandile operasyon yapılmıştı.
 
24 Şubat günü yolum Bala’dan geçti… 
Cadde boyu AKP’nin bayraklarıyla 
doluydu. Hani çevreye kirlilik ve maliyet 
nedeniyle yasaklanmıştı… İktidar olunca 
her şey serbest mi oluyor? Gölbaşı’nda 
da Cumhurbaşkanı ve Özhaseki’nin dev 
posterleri göze çarparken, MHP’nin adayı 
Ramazan Şimşek’in ismi bu dev posterlerin 
alt sıralarında dikkatlice bakmayınca 
görülmeyecek şekilde yer aldığını 
gördüm… Her ne kadar provokatörler 
devrede olsa da; vatandaşlar la bir araya 
gelen adaylarla vatandaşlar arasındaki 
diyalogdan tercih edilip edilmediklerini 
anlamak zor değil…İç

im
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Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Sberbank, Denizbank’taki hisselerinin Emirates NBD’ye satışının bu yılın ilk yarısında 
tamamlanacağını bildirdi.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank’ın satışının 2019’un 
ilk yarısında tamamlanacağını duyurdu.

Sberbank’ın yayımladığı yıllık faaliyet raporunda, bankanın Türkiye’deki iştiraki 
Denizbank’ın satışına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Denizbank’ın satışı için Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki düzenleyici 
kurumların onayının gerektiği bildirilen raporda, “Satış işleminin 2019’un ilk 
yarısında tamamlanması bekleniyor.” ifadeleri yer aldı.

Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, satış işleminin 2019’un ilk 
çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirilmişti.

Denizbank’ın, Sberbank’a ait hisselerinin Emirates NBD’ye 14,6 milyar liraya satıldığı 
geçen yıl açıklanmıştı.

Denizbank’ın satışı yılın ilk yarısında 
tamamlanacak
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Küresel piyasalar üzerinde etkili olan jeopolitik, 
ekonomik ve siyasi risk kıskacı, yurt içinde dolar 
kurunu da körüklüyor.

2018’de ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük 
tarifelerini artırmaya başlaması ile gündeme gelen 
“ticaret savaşı” endişeleri, haber ve veri akışına 
göre zaman zaman azalsa da halen yatırımcıların 
başının üzerinde “Demokles’in Kılıcı” gibi 
sallanmaya devam ediyor.

Üstelik devam eden ticaret savaşı endişelerine, 
Çin ve Avrupa başta olmak üzere yavaşlayan 
ekonomi, Hindistan ile Pakistan arasında artan 
gerilim, Brexit sürecindeki belirsizliklerin halen 
çözülememesi ve ABD ile Kuzey Kore arasında 
başkanlar düzeyinde yapılan görüşmeden 
anlaşma çıkmaması gibi negatif gelişmeler de 
eklendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) “güvercin” duruşa 
geçmesi ile aralıkta uluslararası piyasada düşüşe 
geçen dolar endeksi, artan küresel risklerle 

şubatta toparlanırken, buna bağlı olarak bu yıl 
5,1613’e kadar gerileyen dolar/TL de şubatta 
bir önceki ay kapanışına göre yüzde 3,4 artarak 
5,3386’ya çıktı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi bilek 
güreşinde

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD ve Çin, 
ticaret savaşına verilen ateşkes arasında başladıkları 
müzakerelerde halen bir anlaşmaya varamadı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi 
Cinping’in G20 Zirvesi’nde anlaşması sonucu ticaret 
savaşlarında yapılan 90 günlük ateşkes bugün 
itibarıyla sona erse de taraflar arasındaki “bilek 
güreşi”nin sonuçlanmaması nedeniyle müzakere 
sürecinin devam etmesi bekleniyor.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada 
müzakerelerde yol katedildiğini ve Çin lideri Şi 
Cinping ile Florida’da bir zirve planladıklarını 
belirterek,

Küresel piyasalar üzerinde etkili olan jeopolitik, ekonomik ve siyasi risk kıskacı, yurt içinde 
dolar kurunu da körüklüyor.

Doları körükleyen küresel kıskaç

HABER ANALİZ
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1 Mart’ta dolacak ateşkesin süresini uzatacağını açıklamasına karşın, müzakerelere katılan yetkililerden 
gelen açıklamaların, kapsamlı bir anlaşmaya halen uzak olunduğuna işaret etmesi yatırımcılarda 
tedirginliğe neden oluyor.

Devam eden müzakerelerde anlaşmaya varılmazsa, ABD’nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına 
uygulanan vergiyi yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarması, Çin’in de buna karşı hamlede bulunması 
bekleniyor.

Yatırımcılardaki tedirginliğin artması piyasalarda görece riskli olarak değerlendirilen varlıklara ilgiyi 
azaltırken, gelişmiş ülke tahvilleri gibi güvenli liman olarak görülen enstrümanların değer kazanmasını 
sağlıyor.

Brexit süreci kördüğüme dönüştü

Ticaret savaşı endişelerinin yanı sıra yatırımcıların odağında yer alan Brexit süreci, Hindistan-Pakistan 
gerilimi, küresel ekonomideki yavaşlama ve Avrupa’da başta İtalya olmak üzere finansal sisteme ilişkin 
riskler de doların değer kaybetmesini sınırlayan faktörler arasında yer aldı. 

Brexit konusunda halen taraflar arasında anlaşma sağlanamazken, normal sürecin işlemesi halinde 
İngiltere, AB ile bir anlaşmaya varsa da varmasa da 29 Mart’ta birlikten resmen ayrılacak. Anlaşmasız 
ayrılığın ise hem ekonomi hem de finansal sistem üzerinde çok fazla olumsuz etkisinin olması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bu hafta başında revize edilmiş Brexit anlaşmasının parlamentoda 
reddedilmesi durumunda milletvekillerine “anlaşmasız ayrılık” ve “Brexit’in ertelenmesi’’ seçeneklerini 
oylama imkanı verileceğini açıkladı. May, AB ile devam eden görüşmelerle revize edilecek anlaşmayı 
12 Mart’ta parlamentoya sunacağını, anlaşmanın reddedilmesi halinde 13 Mart’ta “anlaşmasız ayrılık” 
seçeneğinin parlamentoya getirileceğini bildirdi.

Anlaşma ya da erteleme olmazsa, İngiltere AB’den 29 Mart’ta anlaşmasız olarak ayrılacak. Analistler, 
finans piyasaları için en kötü seçeneğin anlaşmasız ayrılık olacağının altını çizerek, bu nedenle sterlin ve 
avronun dolar karşısında güçlenemediğini dile getiriyor.

Brexit belirsizliği devam ederken, Avrupa ve avro üzerinde oluşturduğu baskı ile dolardaki değer kaybını 
sınırlayan bir diğer gelişme ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi (GKRY) ekonomilerinin aşırı dengesizlik yaşadığını açıklaması oldu.

AB Komisyonu raporunda, aralarında Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda’nın da yer aldığı 13 AB 
ülkesinde makroekonomik dengesizlikler yaşandığının altı çizildi. İtalya, Yunanistan ve GKRY ile ilgili 
yüksek kamu borçları ve bankacılık sektörlerindeki karşılıksız kredi miktarlarını azaltacak tedbirlerin hızla 
alınmasının tavsiye edildiği rapor, yoğun gündemde unutulan İtalya’nın bankacılık sistemi riskinin tekrar 
hatırlanmasını sağladı.

Hindistan-Pakistan geriliminin etkisi şimdilik sınırlı

Pakistan ile Hindistan arasında Cammu Keşmir’deki bombalı saldırı nedeniyle iki haftadır süren gerginlik, 
27 Şubat’ta iki ülkenin karşılıklı savaş uçaklarını düşürmesiyle zirveye çıktı.



22 ŞUBAT  2019 - YENİ SAYI: 7

HABER ANALİZ

Piyasalarda şimdilik çok fazla fiyatlanmayan Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin riskler, iki ülkenin de nükleer silaha sahip 
olması nedeniyle endişe kaynağı olarak yatırımcıların gündemini meşgul ediyor.

Nükleer silah denince akla gelen ve risk faktörü olarak piyasaların gündeminden düşmeyen bir başka ülke de Kuzey 
Kore. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam’da gerçekleştirilen zirvede anlaşma 
sağlanamaması piyasalardaki iyimserliği törpüledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Kore Yarımadasının nükleer silahlardan 
arındırılması konusunda anlaşma sağlanamadığı ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceği bildirildi. 
Beyaz Saray ayrıca iki lider arasındaki görüşmeyi “çok iyi ve yapıcı” olarak nitelendirdi.

Ekonomik aktivite Avrupa ve Çin başta olmak üzere alarm veriyor

Politik risklerin yanı sıra Avrupa ve Çin başta olmak üzere açıklanan öncü veriler de küresel ekonomik aktiviteye ilişkin 
olumsuz sinyal üretmeye devam ediyor. Öncü veriler ışığında ekonomideki yavaşlamanın yıl boyunca finans piyasalarının 
gündemini meşgul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sanayi üretimi ve büyümeye yönelik öncü göstergeler arasında 
yer alan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Çin’de üst üste 3 aydır 50’nin altında kalarak daralmaya işaret 
ederken, aynı veri Avrupa’da başta Almanya olmak üzere beklentilerin belirgin bir şekilde altında seyrediyor.

Global ticarete ilişkin belirsizliklerin Trump’ın adımları ve Brexit belirsizliği nedeniyle artması sonrası, ekonomide söz 
sahibi kurumlar da büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Dünya Bankası 8 Ocak’ta yayımladığı raporda, 2019 
için küresel büyüme tahminini yüzde 3’ten 2,9’a çekti. Dünya Bankası raporunda, tahmindeki aşağı yönlü revizeye ticari 
faaliyetlerdeki yavaşlamanın öncülük ettiği belirtilirken, dış talepteki azalış, artan borçlanma maliyetleri ve devam eden 
politik belirsizliklere de işaret edildi. IMF de 21 Ocak’ta yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, küresel büyüme 
öngörüsünü 0,2 puan azaltarak yüzde 3,5’e düşürdü.

ECB ve Fed’in odağı da değişti

Küresel ekonomiye ilişkin yavaşlama sinyalleri, para politikasında normalleşme adımlarına öncülük eden dünyanın en 
önemli iki merkez bankasının da politikalarını değiştirmesine neden oldu.

Fed, 2018’in kasım ayında bu yıl için 3 kez 25 baz puanlık faiz artırımı planlandığı iletişimi yaparken, aralıktan itibaren 
aldığı karar ve sözle yönlendirmelerle, piyasalarda Fed’in bu yıl faiz artırımına gitmeyeceği, hatta faiz indirimlerinin tekrar 
başlayabileceği yorumlarına neden oldu. Bu yönlendirme ile dolar endeksi aralık ve ocak ayında son 1 yılın ardından ilk kez 
2 ay üst üste düşüş kaydetti.

Dolar endeksi, Fed ile aralıkta başlayan ve ocakta devam eden azalışı ile 95 sınırına kadar gerilese de şubatta düşüşün 
devam etmesini, çeşitlenerek artan jeopolitik riskler, Brexit süreci ve ECB’nin yeni yönlendirmesi engelledi.

ECB, para politikasında normalleşme adımlarını bir kenara bırakıp genişlemeci politikalara geri döneceği sinyalini 
şubatta vermeye başladı. ECB yetkililerinin geçen hafta başlattığı yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) ile ilgili 
yönlendirme, ECB Başkanı Mario Draghi’nin söylemleri ile resmiyet kazandı.

Küresel riskler Türk lirası varlıkları da etkiliyor

Türkiye’de ekonomi yönetiminin Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile başlattığı yeniden dengelenme sürecinin yanı sıra Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyonla mücadele ve öngörülebilirlik konusunda uyguladığı iletişimin başarılı 
olması sonrası Türk lirası varlıklarda görülen değerlenme trensi küresel riskler nedeniyle şubatta sona erdi.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 2018’in son çeyreğinde yüzde 21’den başlayan düşüşünü bu yılın ocak ayına kadar 
sürdürerek yüzde 14,27’ye kadar inmesi sonrası şubatta yüzde 15,00 seviyelerinde dengelendi.
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Forbes Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı.

119 kişiden oluşan Forbes 100’ün toplam serveti 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 40’a ulaşan 
milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayıtlara geçti. Listede yer alan dolar milyarderleri Forbes 
Amerika tarafından gelecek hafta açıklanacak global milyarderler listesinde de yer alacaklar.

Listenin ilk sırasında 3,8 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak yer alıyor. Son 
beş yılın “en zengini” Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise 3,7 milyar dolarlık 
servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Fiba Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüsnü Özyeğin ve biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar paylaştı. 

Bu yıl 11 isim FORBES 100’de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isim bu yıl geri döndü. 
Toplam servetten 6,1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Enka İnşaat ve 
Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara ve Erdoğan Demirören’in varisleri ile 2016’da hayatını 
kaybeden Mustafa Koç’un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç’un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç 
Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman FORBES 
100 tarihinin en genç isimleri olarak yer alıyor. 29 dolar milyarderin altısı (Osman Kibar, Comodo’nun 
Kurucusu Melih Abdulhayoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel, Chobani Kurucusu 
Hamdi Ulukaya, ABD’de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan 
Eren-Fatih Özmen) servetini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edinen isimler 
arasında bulunuyor.

Forbes Türkiye ‘En Zengin 100 Türk’ listesini açıkladı
Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 3,8 milyar dolarlık servetiyle Forbes’in “En Zengin 100 Türk” 
listesinde birinci sırada yer aldı.
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Pakistan ile Hindistan arasında kriz devam ederken, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Türkiye’nin, Pakistan ve 
Hindistan’ın bölgede yaşadığı krizin çözümünde ara bulucu olmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi, “dost ve kardeş ülke” olarak gördükleri Türkiye’nin, Pakistan 
ve Hindistan’ın bölgede yaşadığı krizin çözümünde ara bulucu olmasından memnuniyet duyacaklarını 
belirtti.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Gazi, ülkesi ile Hindistan arasında Cammu Keşmir’deki bombalı saldırı 
nedeniyle iki haftadır süren ve iki ülkenin karşılıklı savaş uçaklarını düşürmesiyle zirveye çıkan gerilimi 
AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye’nin, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin azaltılmasında oynayabileceği rolü değerlendiren 
Büyükelçi Gazi, şunları kaydetti:

“Türkiye, Pakistan için büyük bir dost ve kardeş ülkedir. Türkiye, dünya çevrelerinde ağırlığı olan bir ülke. 
Türkiye’nin sadece mevcut gerilimi ortadan kaldırmak için değil, aynı zamanda Pakistan ve Hindistan’ın 
bir araya gelip Güney Asya’yı etkileyen ana mesele olan Keşmir konusunda sonuç odaklı bir görüşme 
yapmasını teşvik ederek bölgeye kalıcı barış ve istikrarın gelmesine yardım etme konusundaki ara 
buluculuk tekliflerini de memnuniyetle karşılıyoruz.”

Pakistan ile Hindistan arasında
Arabulucu TÜRKİYE
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Pakistan Başbakanı İmran Han’ın tarafların bir araya gelip konuşarak gerilimi düşürmesinden yana 
olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Gazi, “Aksi halde durum kontrolden çıkar ve iki ülke arasındaki herhangi 
bir yanlış hesap bölgeye pahalıya mal olur.” dedi.

Ülkesi ile Hindistan arasındaki gerilimin Hindistan’ın hava saldırılarıyla daha da tırmandığını ve sonuç 
olarak bugünkü duruma gelindiğini anlatan Gazi, “İki tarafın konuşması gerek. Anlamlı bir görüşme ile tüm 
sorunlar çözülebilir.” diye konuştu.

“Biz gerilimi artırmayacağız ama gerekirse misilleme yaparız”

Pakistan’ın gerilimi artırmayacağını söyleyen Büyükelçi Gazi, gelişmelerin iki ülke arasında bir savaşa yol 
açmayacağı görüşünü dile getirdi.

Gazi, “Gerilimi artırmayacağız. Ancak, eğer bize yönelik gerilimi artıran bir tutum söz konusu olursa, 
maalesef o zaman son çare olarak misilleme yapmaktan başka seçeneğimiz olmayacaktır. Sürecin böyle 
bir yola girmesini istemeyiz. Umarım sınırın öbür tarafındaki Hindistanlı ortaklarımız da aynı duyarlılığı 
gösterir.” ifadesini kullandı.

Aklıselim uluslar için her zaman bir diplomatik çözüm yolu olduğunu vurgulayan Gazi, “Şuna kesinlikle 
inanıyorum ki, samimiyetle yaklaşıldığı zaman çözülemeyecek sorun yoktur.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Çözümden yana bir yol izlenmesi gerektiğine işaret eden Gazi, “Biz buna hazırız. Umarız Hindistan tarafı da 
hazırdır.” dedi.

Hindistan-Pakistan gerilimi
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir’in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat’ta polis 
teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan’ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan 
Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat’ta Keşmir Kontrol Hattı’nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava 
saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan’a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu 
doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan’ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal telkin etmişti.
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Nevin BALTA
Gazeteci - Yazar

Romanya-Dobruca’nın 
Babadağ kasabası, 
Armutlu (Turda) köyünde 
bir Kırım Tatar ailesinin 
çocuğu olarak dünyaya 
gelen Kemal Karpat, 
Romanya’daki eğitimine 
Üniversiteye kadar devam 
etti. Lisans derecesini 
İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Bölümü’nden 1947’de 
alan Kemal Karpat, yüksek 
lisansını Washington 
Üniversitesi Siyasi Bilimler, 
doktorasını ise New York 
Üniversitesi Siyasal ve 
Sosyal Bilimlerde 1957’de 
tamamladı.

1970 yılında University 
of Wisconsin-Madison’da 
profesör oldu. Aynı 
üniversite bünyesinde 
“International Journal of 
Turkish Studies” başlıklı 
6 ayda bir yayımlanan 
akademik derginin yayın 
yönetmenliğini yaptı. 
Burada Middle Eastern 
Studies/ Ortadoğu 
Araştırmaları Merkezi’nin 
yöneticiliğini yapan Kemal 
Karpat, Central Asian 
Studies Society/Ortaasya 
Araştırmaları Cemiyeti’nin 
de kuruculuğunu yapmıştır.

Prof. Karpat, Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve 
Sosyal Konseyi için çalıştı. 
Aralarında New York 
Universitesi, Montana 
State University-Bozeman, 
Princeton University, Bilkent 
Üniversitesi, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, Harvard 
University, Johns Hopkins 
University, Columbia 
University, École des Hautes 
Études en Sciences Sociales 
(EHESS) ve University of 
Washington olmak üzere 
birçok önemli okulda ders 
verdi. Karpat, Ottoman and 
Turkish Studies Association/
Osmanlı ve Türkçe 
Araştırmaları Birliği’nin 
ve Türkiye Araştırmaları 
Enstitüsü’nün de üyesidir.

20 ülkede yayımlanmış 
130 makalesi ve 16 
kitabı bulunmaktadır. 
Amerika’daki Türk 
Araştırmaları Cemiyeti’nin 
kurucusu ve başkanı, Orta 
Asya Cemiyeti’nin (ACAS) 
kurucusudur. İstanbul 
Şehir Üniversitesi tarih 
bölümünde profesör 
unvanıyla ders vermiştir.

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat Vefat Etti
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Kemal Karpat, TBMM Onur Ödülü sahibi 
ve Türk Tarih Kurumu şeref üyesidir.

Sosyal bilimler ve tarih alanında 
“Cumhurbaşkanlığı 2016 Yılı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülü”nü kazanan Prof. Dr. 
Kemal Karpat’ın rahatsızlığı nedeniyle 
katılamadığı törende, asistanı Prof. Dr. 
Hakan Kırımlı,  “Kemal hoca sadece bir 
tarihçi değil. Tarihi yazan bir tarihçi değil, 
onu en iyi yazanlardan biri olmakla 
birlikte; aslında tarihi yaşayan, tarihin 
yapılmasına katkıda bulunan, hatta 
tarihi yapan tarihçiler neslimizin en son 
örneği diyebiliriz” demişti.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde tedavi 
gördüğü hastanede 20 Şubat Çarşamba 
günü hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. 
Kemal Karpat’ın cenaze namazı 25 Şubat 

Pazartesi günü Fatih Camii’nde öğle 
namazını müteakip kılınacak. Devlet 
töreniyle de Zincirlikuyu Mezarlığı’nda 
toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatı 
dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, 
“Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği 
saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. 
Dr. Kemal Karpat’ın vefatını derin bir 
teessürle öğrendim. Tarih alanında 
gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, 
bizlere miras bıraktığı eserler ve 
yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize 
değerli katkılarda bulunan Kıymetli 
Hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle 
her zaman saygıyla yad edilecektir.” 
ifadelerine yer verdi.
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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, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer fiyatlar yerine gelirse 
sahadan çekiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarıyla ilgili “Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama 
fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince PTT Kavşağı’nda düzenlenen mitinge katılarak 
vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarıyla ilgili “Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar 
yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız.” dedi.

Konuşmasına, tüm Ardahanlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, “Arayı bu sefer biraz uzattık, farkındayım. 
3,5 yıllık hasretin ardından bizi Ardahan’a, sizlere kavuşturan Rabb’ime hamdediyorum. Ardahan’ı özledik, 
Ardahan’ın siz güzel insanlarını özledik. Ardahan’ın vefalı, mert, vatanperver insanlarını çok özledik. Rabb’im, 
maşallah, şu muhabbeti, şu aşkı, şu dayanışmayı daim eylesin diyorum.” ifadelerini kullandı.

Alandaki coşkuyu ve katılımı işaret ederek “Ardahan bugün bambaşka, bir başka güzel” diyen Erdoğan, 
1 Kasım ve 24 Haziran seçimlerindeki desteği için Ardahan’a teşekkür etti. Erdoğan, “Ülkemizin çukur 
terörüyle esir alınmak istendiği o zorlu günlerde sizler ‘istikrar’ dediniz, teröre ‘hayır’ dediniz. Türkiye’nin 
yeni bir yönetim sistemine geçtiği 24 Haziran’da siz Ardahanlı kardeşlerim ‘Güçlü demokrasi, güçlü iktidar’ 
dediniz. Bu kardeşinizi ikinci kez cumhurbaşkanlığı makamına layık gördünüz. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı 
Ardahan’da açık ara birinci yaptınız. Ahde vefanızı, kadirşinaslığınızı bir kez daha ortaya koydunuz.” dedi.

Destekleri için vatandaşlara tek tek şükranlarını sunan Erdoğan, “Ardahan’ın bizi 31 Mart’ta da yalnız 
bırakmayacağını biliyorum. İnşallah bu sefer Ardahan’dan çok daha güçlü bir destek bekliyorum. 
Ardahan’dan tüm bölgeye örnek olacak, rekor düzeyde bir oy bekliyorum.” diye konuştu.
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“Sizlerden bir söz daha almak istiyorum. Ardahan, 31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun? Ardahan, 31 
Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor musun? Ardahan, 31 Mart’ta sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor musun? 
Ardahan, 31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle ‘memleket işi, gönül işi’ diyor musun? Ardahan, 31 
Mart’ta gönül belediyeciliğine ‘Evet’ diyor musun?” diye soran ve “Evet” yanıtını alan Erdoğan, “Rabb’im 
sizlerden razı olsun. Siz ne güzel insanlarsınız, onun için sizleri Allah için seviyorum. Rabb’im sizlere 
hizmetten bizleri alıkoymasın, sizlere efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik, böyle de devam 
edeceğiz.” dedi.

Ardahan’ın milli uyanışın sembol şehri olduğunu, bu yıl 100. yılı kutlanan Ardahan kongrelerinin daha 
sonra yapılacak Erzurum ve Sivas kongrelerine öncülük ettiğini söyleyen Erdoğan, dün Erzurum’da eksi 7 
derecede miting yaptıklarını ve Erzurumluların selamlarını getirdiğini ifade etti.

Ardahan’dan da Artvin’e geçeceğini ve oraya da buradan selam götüreceğini dile getiren Erdoğan, “İstiklal 
Harbi’mizin temelleri bu kongrelerde atıldı. Kars Milli İslam Şurası, Oltu İslam Şurası, 1. ve 2. Ardahan 
kongreleriyle hürriyet meşalesi ilk önce burada, bu topraklarda yakılmıştır. Bu Ardahan bu sebeple 
bağımsızlığın kıymetini bilir, Ardahan hür yaşamanın, kendi toprağında özgür yaşamanın değerini iyi bilir.” 
diye konuştu.

Ardahan’ın, istikrar ve güven ortamının değerini de çok iyi bildiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: 

“Son bir asırda yaşadıklarımız bize şu gerçeği defalarca göstermiştir, birlik olmadan dirlik olmaz, barış 
olmadan huzur olmaz, beraberlik olmadan zafer olmaz, kenetlenme olmadan başarı olmaz, dayanışma 
olmadan refah, kalkınma, gelişme olmaz. Öyleyse şu ana kadar sizler burada AK Parti belediyeciliğini 
gördünüz. Şimdi diyorum ki 31 Mart’tan sonra da hazır mısınız? ‘Devam inşallah’ diyor muyuz? Ekonomik 
kalkınmanın da sosyal kalkınmanın da anahtarı birlik siyasetidir. Bir tarafta cumhurbaşkanı, bir tarafta 
inşallah Ardahan’da belediyemiz, meclis üyelerimiz ve bu dayanışma içerisinde ne yapacağız, kabinemizle 
birlikte Ardahan’ı çok daha farklı bir yere taşıyacağız.”

İstiklal şairi merhum Mehmet Akif’in “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; toplu vurdukça 
yürekler, onu top sindiremez” dizelerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

“Toplu vuran yürekleri, hiçbir fani güç sindiremez, esir alamaz. Aynı ideal etrafında kenetlenen, aynı hedefe 
yürüyen toplumların önünde hiçbir engel duramaz. Türkiye’nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların 
sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir. Kimi zaman sağ-sol denilerek, kimi zaman 
Alevi-Sünni denilerek, son 30 yıldır da Türk-Kürt denilerek milletimizin kardeş kavgasına sürüklenmek 
istenmesinin sebebi budur. Bizde böyle bir şey var mı? Yok. Biz Yunus diliyle konuşuruz, yaratılanı severiz 
yaratandan ötürü. Ne Arap’ın beyaza, ne beyazın Arap’a üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece ve sadece ittika 
iledir. Kim Allah’a daha yakınsa en üstün odur.”

“Bu kuyruklar varlık kuyruğu varlık”

Türkiye’nin kavgalar yüzünden 1970, 1980 ve 1990’larda ciddi bedeller ödediğini belirten Erdoğan, kardeşi 
kardeşe kırdırma politikasının Türkiye’ye maddi, manevi büyük faturaları olduğunu söyledi.

Milli iradenin üstündeki darbe gölgesinin senelerce eksilmediğini dile getiren Erdoğan, medya 
patronlarının bakan, başbakan tayin ettiği, istedikleri gibi siyaseti dizayn ettiği dönemlerin şimdi geride 
kaldığını vurguladı.
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Türkiye’nin faili meçhullerin sıradanlaştığı, sokaklarda terör, ölüm ve şiddetin kol gezdiği acı günlere şahit 
olduğunu, gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500’lere ulaştığı, yıllık enflasyonun yüzde 100’leri aştığı, en basit 
ihtiyaç maddelerinin bile aranıp da bulunmadığı zamanlar yaşandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Kim vardı iktidarda? CHP. Bay Kemal’in o işte önündeki izinden gittiği kişiler vardı. Hatırlayın o günleri. 
Burada aramızda öyle insanlar var ki hatırlarlar, gaz kuyruklarını, yağ kuyruklarını, benzin kuyruklarını 
hatırlarlar. Bunları biz CHP döneminde yaşamadık mı? Şimdi çıkmış Bay Kemal konuşuyor, ‘kuyruklar’ 
diyor. Bay Kemal, bu kuyruklar senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman hastane kapılarında kıvranan 
insanların kuyrukları değil. Bay Kemal, bunlar CHP’nin iktidarları döneminde yokluk kuyrukları değil. Bu 
kuyruklar varlık kuyruğu varlık. Şimdi benim vatandaşım elhamdülillah simsarların elinden alındı bunlar. 
Fiyatlar bir anda ne oldu, tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor.” 

Isparta’da 400 bin ton elmanın, fiyatların düşük olmasına karşın satılamadığını öğrendiğini, hemen Hazine 
ve Maliye Bakanını arayarak, bunların alınmasını ve ucuz fiyata satılmasını istediğini anlatan Erdoğan, “Bu 
elmalar şu anda tarafımızdan alınıyor, alındı ve halkımıza da 3 liraya da satılıyor. Nerelere çıkmıştı fiyatlar 
biliyor musunuz? 8-10 buralara çıkmıştı. Şimdi biz böyle bir adımı attık diye Bay Kemal rahatsız oluyor. Bay 
Kemal, rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. Onun için de 
domates, biber, soğan, patates, aklınıza ne gelirse, en ucuz şekilde bunları şu anda halkımıza ulaştırıyoruz. 
Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz 
daha da farklı adımlar atacağız.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye’nin, ayağına vurulan prangalardan kendi dönemlerinde kurtulduğunu, milletin yıllardır 
hasretini çektiği birlik, hizmet ve eser siyasetine AK Parti iktidarları döneminde kavuştuğunu belirtti.

Son 17 yılda demokrasinin güçlendiğini, vesayetin gerilediğini, kardeşliğin hiç olmadığı kadar 
perçinlendiğini vurgulayan Erdoğan, milleti birbirine düşürmeyi, kırdırmayı hedefleyen hiçbir girişimin 
ve provokasyonun amacına ulaşamadığını, gizli, açık darbe teşebbüslerinin milli iradenin çelikten zırhını 
delemediğini kaydetti.

AK Parti’nin birlik siyasetiyle sadece kurulan tuzakları bozmadığını, aynı zamanda ülkenin ekonomik 
kaynaklarını çok daha verimli ve etkin bir şekilde kullanmayı başardığını anlatan Erdoğan, uzun yıllar 
sonra başta doğu illeri olmak üzere, 81 vilayetin tamamının layık olduğu hizmetlere ilk defa, kendi 
dönemlerinde kavuştuğunu vurguladı.
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Avusturya’da “aşırıcılık ve siyasal İslam ile 
mücadele” gerekçesiyle aralarında “Bozkurt” 
sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait 
işaret ve sembollerin kullanımını yasaklayan 
“Sembol Yasası” yürürlüğe girdi.

Avusturya’da “aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele” 
gerekçesiyle aralarında “Bozkurt” sembolünün de 
bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin 
kamuya açık yerlerde kullanımını yasaklayan “Sembol 
Yasası” yürürlüğe girdi.

Avusturya’da Aralık 2018’de Meclis’te kabul edilen 
sembol yasası, geçen ay yasalaşma sürecini 
tamamlayarak, 1 Mart 2019 itibariyle yürürlüğe girdi.

Ülkede 2015’te DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin 
propagandalarını önlemek amacıyla hayata geçirilen 
sembol yasası, Müslüman Kardeşler, HAMAS, 
Lübnan’daki Hizbullah’ın askeri kanadı, terör örgütü 
PKK, Hırvat milliyetçi USTAŞA gibi gruplara ait sembol 
ve işaretler de dahil edilerek genişletildi.

Yasa kapsamında bu gruplara ait yaklaşık 13 flama, 
sembol ve işaret yasaklanırken, yasaya aykırı 
davrananlara 4 bin avroya kadar para veya bir ay hapis 

cezası verilebilecek. Yasağın tekrar edilmesi durumunda 
10 bin avro veya 6 hafta hapis cezası öngörülüyor.

Bulundukları ülkelerde yasal çerçevede faaliyetlerini 
yürüten Müslüman Kardeşler’e ait amblem ve MHP 
ve Ülkü Ocaklarının kullandığı Bozkurt işaretinin 
yasaklanması, PKK terör örgütüyle aynı kefeye 
konulması tepkilere neden olmuştu.

Türkiye’nin sert tepki gösterdiği yasada, hangi sembol, 
amblem ve flamaların kullanılmayacağı resimli şekilde 
anlatıldı. Buna göre Bozkurt işareti, hilal içinde Bozkurt 
sembollerinin çeşitli versiyonları yasak listesine girdi.

Öte yandan terör örgütü PKK’nın kullandığı çok sayıda 
sembol, amblem ve flama yerine yalnız bir sembolün 
yasak listesine alınması, aşırı sağcı hükümetin terör 
ve aşırıcılıkla mücadele söyleminde samimi olmadığı 
yorumlarına yol açtı.

Yasa metninde dini sembol ve işaretlerin yasak listesine 
alınmadığı belirtilmiş olmasına rağmen, HAMAS’a ait 
semboller arasında Kelime-i Tevhid’in de yasaklanmış 
olması ülkedeki Müslümanların tepkisine neden oldu.

Avusturya’da ‘Bozkurt’ işareti artık yasak



32 ŞUBAT  2019 - YENİ SAYI: 7

SEÇİM 2019

Gaziantep’te yönetim kademesinde kadınların daha fazla söz sahibi olabilmesi için farklı mahallelerden 
muhtar adayı olan 4 kadın, seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor.

Türkiye genelinde belediyeler için olduğu kadar en küçük yönetim birimi olan muhtarlıklarda da adaylar seçilebilmek 
için birbirleriyle yarışıyor. Gaziantep’te 4 kadın muhtar adayı seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor.

Her gün buluşup ev ev gezen adaylar birlikte daha güçlü bir şekilde yürüttükleri çalışmalarla hem yerel yönetimlerde 
kadınların sesini duyurmak hem de mahallelerine kadın elini değdirmek istiyor. Kentin 784 mahallesinde sadece 
4 kadın muhtarın bulunduğu Gaziantep’te, 31 Martta yapılacak yerel seçimlerin ardından mevcut durumun 
değişebilmesi için uğraşan kadınlar, azimleriyle herkesin takdiri topluyor. Üçü ev hanımı, biri terzi olan kadın muhtar 
adayları, yerel yönetimde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

75. Yıl Mahallesi Muhtar Adayı Hatice Avcı, eşinin desteğiyle muhtarlığa aday olduğunu söyledi. Çevresinden çok iyi 
tepikler aldığını dile getiren Avcı, diğer kadın muhtar adaylarıyla birlikte hareket ettiklerini anlattı. Şimdiden kadın 
dayanışmasını başlattıklarını belirten Avcı, “Sadece bir yaşlı amcadan ‘Kızım ne işin var, evinde otur, yemeğini yap, 
çocuğuna bak.’ diye tepki aldım. Bize karşı olanları da konuşarak ikna ettik ve ‘Helal olsun kızım, en büyük destekçiniz.’ 
dediler.” ifadelerini kulandı.

“Öncü olmak istiyoruz”

Turan Emeksiz Mahallesi muhtar adayı Leyla Sertkaya ise mahallesinin ilk kadın muhtar adayı olduğunu bildirdi.

Sadece kadınlara değil, tek tek herkesin hayatına dokunmaya çalışacaklarını kaydeden Sertkaya “Kadın muhtar 
adaylarımızla birlikte yapacağımız projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kadın muhtar profillerinin 
Gaziantep’te de çoğalması için bir öncü olmak istiyoruz. Bu seçim sonucunda kadın muhtar sayıları aratacak inşallah.” 
diye konuştu.

Kadın adaylar ‘birbiri’ için çalışıyor
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ABD’NİN SURİYE POLİTİKASI (2) 
1948 yılında ABD ile İngiltere, Ortadoğu’ya şekil vermek vermek 
için yani Ortadoğu ülkelerini yönetmek için Filistin topraklarının 
bir kısmını işgal ederek bir İsrail (yahudi) devletini kurdurdular. 
Amaç İsrail’i Ortadoğu da ileri bir karakol oluşturmak ve 
emellerine İsrail devleti üzerinden ulaşmaktır.

Nitekim bu planları adım adım ilerledi bu gün Ortadoğunun 
en güçlü devleti hem ekenomik hem siyasi hem askeri güç 
bakımından hemde savaş sanai bakımından güçlü bir İsrail 
devleti yaratılmış oldu. Bu emperyalist güçlerin bir tek hedefi 
var geneli müslüman olan irili ufaklı devletleri kendi kontrolleri 
altına alarak bu ülkelerin nerde ise dünya petrolünün ve 
doğal gazının yarısından fazlasını üreten bu kaynaklara sahip 
olmaktır.

Nitekim bunuda başardılar izledikleri politikalar genelde İsrail 
devletini güçlendirmek sürekli bu ülkelerde kargaşa kavga kaos 
ve islam dinini kullanarak çeşitli terör örgütleri kurdurarak 
bu müslüman ülkelerin din adına mezhep adına inanç adını bir 
birini katlettirerek dahası iç savaş çıkartarak bu ülkeleri bir 
birine düşürerek sürekli savaştırmaktır. Ne yazık ki bu islam 
ülkeleri çok rahatlıkla bu tuzaklara düşmektedir. Gelelim 
esas konumuza büyük Atatürk kurtuluş savaşını 7 düvele karşı 
kazanarak mazlum ve mağdur dünya ülkelerine yol gösterici 
olmuştur. 

Ve 57 islam ülkeleri arasında demokrasi çağdaş hukuk çağdaş 
cumhuriyet yönetimini Türk ulusuna armağan etmiştir. 
Dolayısıyla ütopya değil gerçek anlamda bilimi ilimi muassır 
medeniyetlerin daha ilerisini hedef olarak göstermiş ve yıkılmış 
bitmiş Osmanlı küllerinden yeni bir Türkiye Cumhuriyeti 
yaratmıştır. Ömrü savaşlarla geçen büyük devlet adamı zorda 
kalmadığımız sürece savaşmıyacağız savaş cinayettir demiştir 
ve sloganı kullanarak dünyaya örnek olmuştur. Yurt ta sulh 
cihanda sulh yine Türk ulusuna önemli bir mesaj vererek 
Ortadoğu ülkelerine hep mesafeli durmuştur. Sakın ola 
Ortadoğu ülkelerinin iç işlerine karışmayın diğerek noktayı 
koymuştur.

Gelecek yazımda Suriye politikasına devam edeceğim.
Ali Mugan

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın muhtarı Gül Esin’in görev 
yaptığı Aydın Karpuzlu’da aday olan Ayşe Özen, Esin’den 
sonra ilçenin ilk kadın muhtarı olup mahallesini yönetmek 
istiyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Demircidere olarak bilinen 
Karpuzlu, 1971 yılında belediye olduktan sonra şimdiki ismini 
aldı, 1990’da ise ilçe statüsüne kavuştu. 

O dönem Çine ilçesine bağlı Karpuzlu bucağından 32 yaşında 
muhtarlık yapan Gül Esin, Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın 
muhtarı unvanını aldı.

7 erkek adayla girdiği muhtarlık yarışında 500 oy alarak 
rakiplerini geride bırakan Gül Esin’in, seçildikten sonra da 
Atatürk tarafından ödüllendirildiği biliniyor.

Karpuzlu Pazaryeri Meydanı’nda, bundan 86 yıl önce muhtar 
seçilen Esin’in anıtı yer alıyor. Esin ile ilgili bilgilerin yer aldığı 
anıt, ilçeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Şu anda 11 bin nüfusa ve 23 mahalleye sahip Karpuzlu, Gül 
Esin’den sonra bir daha kadın muhtar çıkaramadı.

Bayraktepe Mahallesi’nde kuaförlük yapan 2 çocuk annesi 
Ayşe Özen, Esin’den sonra ilçenin ikinci kadın muhtarı 
olabilmek için yola çıktı.

Şu anda Karpuzlu’nun tek kadın muhtar adayı olan Özen, 346 
seçmenin bulunduğu mahalleyi yönetmeyi amaçlıyor.

Eşinin desteğiyle yola çıkan Özen, hem iş hem de seçim 
çalışmalarını birlikte yürütüyor. İş yerinden fırsat buldukça 

mahalleyi gezen Özen, kapı kapı dolaşıp oy istiyor.

Özen adaylığını açıkladığında çok heyecanlandığını ancak 
bunu yendiğini söyledi.

Seçim çalışmalarının çok güzel gittiğini vurgulayan Özen, 
“Başaracağıma inanıyorum, mahalleme güveniyorum. Eşim 
de çok destek veriyor. Daha önce aday olmak istiyordum ama 
şimdi kendimi hazır hissettim.” dedi.

“Başlangıcı o yaptı ben de devam ettirmek isterim”

Kadın aday olduğu için ilk başta ön yargılı yaklaşıldığını ancak 
mahalle sakinlerinin zamanla bu duruma alıştığını aktaran 
Özen, şöyle konuştu:

“İlk başta kadın olduğum için biraz yadırgadılar. Günümüzde 
kadınların birçok şeyi başardığını görüyorum. ‘Neden bir kadın 
aday olmasın’ dedim. Kadınlar, erkeğin yaptığı işin üstesinden 
gelir. Türkiye’nin ilk kadın muhtarı ilçemizden çıktı. Bundan 
dolayı Gül Esin’i örnek aldım. Gül Esin’den sonra neden ben 
olmayayım. Başlangıcı o yaptı ben de devam ettirmek isterim.”

Mahalle sakinlerinden Şükran Özkan da kadınların her alanda 
bulunmasının iyi bir şey olduğunu dile getirdi.

Şeref Gülpınar ise Özen’i desteklediğini kaydetti.

Türkiye’nin ilk kadın muhtarının buradan çıktığını hatırlatan 
Gülpınar, “Yıllar sonra bir kadının muhtar adayı olması bizleri 
mutlu etti. İnşallah kendisi Gül Esin’in bıraktığı yoldan devam 
eder.” ifadelerini kullandı.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Kadın muhtar adayı hemşehrisi ‘Gül Esin’in yolundan gidiyor
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Mahir TURGUT
Gazeteci - Yazar

mahir.turgut@gmail.com

İzmir, seçimin belki de en 
önemli kenti.

İzmir neden bu kadar mı 
önemli. İzmir halkının iktidara 
olan sert tutumu ve asla 
iktidara oy vermemesi, İzmir’i 
her seçimde göz önünde 
bulunduruyor.

24 Haziran seçimlerinde 
İzmir’den Muharrem İnce’ye 
%54, Recep Tayyip Erdoğan’a 
%32,9, Meral Akşener’e %6,3 
oy çıktı.

2014 İzmir yerel seçimlerinde 
CHP %49,6, Ak Parti %35,9, 
MHP %8 oy aldı.

Mart 2019 yerel seçiminde 
bu dağılımın değişeceğini 
düşünmek, istatistiklere ters 
takla attırmak olur.

CHP İzmir Büyükşehir adayı 
Mustafa Tunç Soyer ve Ak 
Parti İzmir Büyükşehir adayı 
Nihat Zeybekçi arasında 
geçmesi beklenilen İzmir 
yerel seçimlerinde, ibre 
Mustafa Tunç Soyer’i 
gösteriyor.

Zeybekci’nin bu seçim 
maratonunu kazanması 
zor. Aday gösterildikten 
sonra Nihat Zeybekci, İzmir 
için seçim çalışmalarına 
en hızlı şekilde başladı. 
Zeybekci, gerek görseller, 
gerek videolar ile seçim 
çalışmalarına güzel bir giriş 
yaptı. Devamını da hala 
getiriyor. Yoğun şekilde 
çalışmaya devam ediyor.

İzmir’i dinliyoruz isimli projesi 
ile İzmir’li vatandaşların 
sorunlarını dinleyen Zeybekci, 
ne kadar çalışsa da, İzmir’i 
alabileceğini düşünmüyorum.

Sorun Zeybekci’de değil. Ak 
Parti hangi adayı çıkarırsa 
çıkarsın İzmir’de kazanması 
çok zor.

Yapılan anketlerde İzmir’i 
yüzde 70 gibi bir oran 
ile CHP’nin kazanacağı 
öngörülüyor. Şayet ben 
bu kadar yüksek bir oran 
beklemiyorum. Tahminimce 
%58 gibi bir oran ile CHP, 
İzmir’i kazanacaktır.

Uzun yıllar ülkemize Ekonomi 
Bakanı olarak hizmet vermiş 
olan Nihat Zeybekci’nin İzmir 
Büyükşehir adayı gösterilmesi, 
zaten kazanılamayan İzmir’de 
Zeybekci’yi bitirme planları mı 
yapıldı diye düşünmedim de 
değil hani...

Denizli’de siyasetin etrafında 
döndüğü Nihat Zeybekci’nin, 
Denizli’de çok güç kaybeden 
şuan ki başkan Osman Zolan’ın 
yerine aday gösterilmesi daha 
isabetli bir karar olurdu.

Bu seçimde dikkat ettiğim 
diğer bir nokta ise Ak Parti’nin 
yerel seçim adaylarının 
yarısının yanlış yerlerde 
olması.

Yanlış adayların gösterilmesi...

Seçim 2019’un ülkemize hayırlı 
ve uğurlu olması dileğiyle.
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Cezaevinden çıkıp devlet desteğiyle sürü
sahibi oldular

YAŞAM

İnegöl ilçesinde cezaevinden çıktıktan sonra bir süre denetimli serbestlik kapsamında olan iki eski 
hükümlü, İŞKUR’un açtığı programa başvurarak aldıkları hibe desteğiyle kırsal mahallelerinde 
koyun yetiştiriciliği yapıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, işledikleri suçlar nedeniyle bir süre cezaevinde kalan iki eski hükümlü, denetimli serbestlikle 
tahliye edildikten sonra devletten hibe desteği alarak küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

İnegöl Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde, eski yükümlülerin ihtiyaç 
duydukları rehabilitasyon ve eğitim süreçlerini sağlayarak toplumsal hayata hazırlanması amacıyla çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda İŞKUR’un tarım ve hayvancılık hibe desteklemeleri ile KOSGEB’in hibe destekleme programlarından eski 
hükümlülerin de yararlanabilmesi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu” açıldı.

Yaşadıkları kırsal mahallelerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen İ.U. ve B.D, kurs sonrası İŞKUR’un eski 
hükümlülere özel olarak açtığı “Kendi İşini Kurmaya Yönelik Projeler” adlı desteklemeye başvurdu.

Projeleri onaylanarak hibe desteği alan eski hükümlüler hem meslek sahibi oldu hem de işlerini kısa sürede büyüttü.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, son iki yılda 90 kişilik “Girişimcilik Eğitim” projelerinin hazırlandığı 
bilgisini verdi.

Eğitimlerini tamamlayabilen 70 kişinin belge aldığını kaydeden İnanç, “4 kişi ise bu belgelerle proje sundular ve kendi 
işlerini yapmak istediler. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü olarak, bu yolla ekonomik sıkıntılarını aşmak isteyenlerin 
her zaman yardımına hazırız.” diye konuştu.
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Ben Türkiye’ye baktığımda büyük bir oyuncu 
görüyorum.Türkiye nin bölgede büyük bir istikrar 
olması ve olağanüstü ticari, askeri güç haline geldiğini 
belirtmek isterim. Bu bölgeyi şekillendirebilecek bir 
güç olduğuna artık herkes inanıyor fakat güçlenmesin 
diye ellerinden geleni yapıyorlar. Hala din üzerinden 
çatışma yaratılmak isteniyor ama şu anki konjonktür 
de bunu gerçekleştiremiyorlar. Başka ülkelerde de 
bu tarz din-laiklik çatışmaları yaşanıyor, çözebiliyorlar 
demiyorum fakat bizdeki gibi devamlı göz önünde 
tutulup alevlendirilmiyor. Her zaman bir el istediği 
olmadığında aynı kartları sahaya sürüp Türkiye’yi bu tarz 
konularla sıkmak istiyor. Ben artık bu anlamda Türkiye’nin 
dengesini kaybedeceğini düşünmüyorum. Osmanlı 
İmparatorluğu bu denge unsuruyla yüzyıllarca varlığını 
sürdürebilmiştir.

Biliyorsunuz ki geçen sene Türk Konseyi kuruldu.
Kırgızistan’da başlayan zirve başta ABD olmak üzere 
Avrupadaki Türk düşmanlığı tarafından tedirginlikle 
izlendi. Bu işler böyle, bizim için güzel olanı başkaları 
korku ile izleyebiliyor. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan 
ve Kazakistan’ın ortaklığında kurulan konseye 
Özbekistan onur konuğu olarak katılmıştı. Avrupadan 
da Macaristan gözlemci ülke sıfatıyla katıldı. 
Bunların güzel gelişmeler olduğunu düşünüyorum. 
Biz vatanımızı sevelim, koruyalım, dostumuz olsa 
da olmasa da biz bu vatanın sahipleriyiz. Kendi 
içimizde laf savaşlarını, menfaat savaşlarını bir 
kenara bırakalım, elele verip ülkemizi daha iyi nasıl 
geliştirebiliriz onları düşünelim.

M. Sedat EROĞLU
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murat.altun@simgedergi.com

Beşiktaş’ın kadrosunda pek 
sürpriz yoktu. Belki Caner 
Güven değişimi olurdu o kadar. 
Fenerbahçe tarafına bakarsak, 
hemen hemen her maç değişken 
kadro göze çarpıyor. Ofansif 
tercihler buraya puan ve puanlar 
için geldiklerini gösteriyordu. 
Beşiktaş’ın oturmuş bir oyunu var 
ikinci yarı başlangıcından beri. 
Fenerbahçe’nin neler yapacağı 
merak konusuydu. 

Beşiktaş müthiş baskı ile başladı. 
Fenerbahçeli oyuncular bunu 
kıramadı. Moses ile topu tutmaya 
çalıştılar ama çok sürmedi. Şok 
prese fazla dayanamadılar. 
Kazanılan serbest vuruş en son 
Gökhan Gönül ile gole dönüştü 
ve açılış yapıldı. Serbest vuruş 
tartışılacak ama! Faulü ilk önce 
yapan Burak sanki. Beşiktaş’ın 
özverisi rakibini sersemletti adeta. 
Hasan Ali’nin yaptırdığı penaltı 
buna örnek. 

Beşiktaş’ın övgü alacak yanı, top 
kendisindeyken değil, rakibinde 
iken. Tatlı sert temaslı oyunu 
dozunda müthiş uyguladılar. Sarı 
lacivertlileri oynatmadılar. Bazen 
bir oyuncunun başında üç kişi 
belirdi. İlk yarım saat geçtikten 
sonra biraz rüzgarı azaltmayı 
başardı konuk takım. Duran 
toplardan şans aradılar, umdukları 
gibi olmadı. Dağınık görüntüleri 
kaybolmadı. Burak Yılmaz 
fırsatçılığını çok iyi kullanıp güzel 
bitirdi ve daha ilk yarı bitmeden 
üç oldu! 

Ersun Yanal’ın ya herro ye merro 
planı yerle bir oldu ilk yarı. İç 
sahada önem düzeyi daha düşük 
maçlarda iki defansif ön libero ile 
başlayan teknik adam, Beşiktaş 
derbisine yumuşak oyuncuları 
tercih ederek intihar etti! Tabii her 
şey bitmemişti...

İkinci yarı başında Valbuena 
ve Ayew hamlesi inanılmaz 
derecede işleri tersine çevirdi. 
Tıpkı Galatasaray derbisinde 
olduğu gibi, harika bir reaksiyon 
gösterdiler. Geri dönüşün en güzel 
anı, Hasan Ali’nin harika golüydü. 
Sadık’ın kafa vuruşu faul kokuyor. 
Rakibine yüklenmesi hakeme faul 
için yeterli gelmedi mi bilemem. 

Beraberlikten sonra bir oraya 
bir buraya gitti maç. Burak’ın 
direkten dönen topu, aynı dakika 
içerisinde Fenerbahçe’nin kaçan 
golü. Heyecana doyduk resmen. 
İkinci yarı Fenerbahçe Beşiktaş’ı 
sahadan sildi! Derbilere nasıl bir 
motivasyon ile hazırlanıyorlar 
merak ediyorum. Gerçekten 
normal değil! Şu ikinci yarıdaki 
futbolu Zenit karşısında oynasalar 
turlayıp gelmişlerdi. Belki iki 
taraftan biri sevinmedi ama biz 
futbolseverler olarak futbola 
doyduk. Maçın gidişatına bakarsak 
Fenerbahçe tarafı gururlu ayrılıyor 
ama Beşiktaş üç farklı avantajını 
koruyamadığı için, gelecek 
haftalarda bu maçın travmasını 
yaşayabilir! Rahatlıkla sezonun en 
iyi maçı oldu diyebilirim.
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28 Ağustos 2018 tarihli haber kanallarında “İstanbul Küçükçekmece’de 
taşımacılık yapan bir kamyondan yola sülfürik asit döküldü, 2 kişi yaralandı” 
şeklinde bir haber vardı. Sıradan bir karayolu kazası gibi görünen kaza, 
aslında tehlikeli maddelerin karayolundan, denizyolundan, demiryolundan 
ve havayolundan taşınması ile ilgili kurallar olması gerektiğini düşündürttü. 
Üzerinde hiçbir işaret taşımayan, tehlikeli madde taşımacılığı için gerekli 
eğitimi almayan ve kurallara uygun yükleme yapıp yükleme güvenliğine 
uymayan araç sürücüsü ve onu görevlendirenlerin ihmali var mıydı? Bunu 
düşünen maalesef olmadı.
Evet tehlikeli maddelere karşı Birleşmiş Milletler kaynaklı ve ülkemizin de 
imzalayarak tarafı olduğu uluslar arası anlaşmalar mevcut. Halen ülkemizin 
altına imza attığı ve hem ulusal, hem de uluslararası Tehlikeli Madde 
Taşımacılığında uygulama yönünde irade beyan ettiği anlaşmalar aşağıdadır.

ADR   :  Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin 
Avrupa   Anlaşması
RID   :  Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin 
Yönetmelik
IMDG KOD :  Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Uluslararası 
Sözleşmesi
IATA DGR  :  Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Tehlikeli Madde Kuralları

Yukarıdaki anlaşmaların üç temel amacı vardır. Tehlikeli Maddelerden:

1. İnsanları korumak
2. İnsan dışındaki canlı varlıkları ve mülkü korumak
3. Çevreyi korumak

Çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 50 ülkede aynı şartlar altında 
uygulanan kuralların ülkemizde de layıkıyla uygulanması gerekmektedir. 
Bu kurallar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ve onların bağlı olduğu 
Kuruluşlar marifetiyle icra edilmektedir. Tehlikeli madde konvansiyonlarının 
layıkıyla uygulanması hem başta yer alan kazalardan korunmamızı, hem 
de ülkemizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 hedeflerine ulaşmasında 
özellikle konvansiyona dahil ülkeler ile olan ticaret hacmine olumlu etki 
edeceği açıktır. Kimyasal madde üretiminde bölgemizin parlayan yıldızı 
konumundaki ülkemizin konumunu Avrupa ülkelerine de yapacağı ihracat 
ile sağlamlaştırması, söz konusu ülkelerle tehlikeli madde lojistiğinde aynı 
dili konuşabiliyor olmamız sayesinde mümkün olacaktır.
Tehlikeli maddelerin doğasından bahsedecek olursak; her tehlikeli madde 
barındırdığı tehlikeyi devamlı surette üretir. Alınması gereken önlemler 
alındığı sürece hiçbir şey olmaz ancak sistemin ucunda yer alan çalışanın 
bile bir ufak ihmali, telafisi güç sorunlara ve sonuçlara neden olabilir. 
Zamanında gerekli müdahaleyi yapan bilgi sahibi çalışan, büyümeden riski 
yok edebilir. Birleşmiş Milletler kaynaklı mevzuatlar, her bir tehlikeli madde 
için taşıma kurallarını bize sunmaktadır. Danışmanlar ise bilinen kuralları 
işletmelerimizde uygulatacak ve yapılan uygulamaları işveren adına

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI 
HİZMETLERİ
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denetleyerek düzgün işlemesini sağlayarak olası kaza ve ciddi sonuçlar doğuracak olaylardan 
işletmelerimizi, çalışanları ve çevreyi koruyacaktır. Kaza veya olay olduktan sonraki pişmanlığın ve 
mali sonuçların ağırlığından bahsetmek ise gereksizdir. Sonuç olarak diyebiliriz ki: “Bana bir şey 
olmaz.” dememeli ve önceden gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

Günümüzde artık bilginin ve tecrübenin gücü ön plana çıkmaya başlamaktadır. Tabii ki bu 
ülkemiz için geçerlidir. Çünkü ticari rakiplerimiz olan Avrupa ülkeleri bilginin gücünü kullanarak 
adeta ticari sömürü düzenini kurmuş bulunmaktadır. Örneğin üreteceğiniz kumaşın normlara 
uygunluğunu Avrupalı akredite kurumlar verirken Alman malı kumaş boyasını adres göstermekte, 
Alman malı kumaş boyasının tedarikinde Alman malı araçların ve lojistik sisteminin kullanılmasını 
dayatabilmektedirler. Buna karşılık biz maalesef hala bu düzenin bir parçası olmayı kabullenmiş 
bir görüntü vermekteyiz. Hazır bilgiyi ve kabul edilmiş tecrübeyi kullanarak aslında uluslararası 
ticari hukuka uygun olarak soyulduğumuzun farkında bile değiliz.

Aslında danışmanlık kavramı altında bilginin gücünü kullanmanın zamanı geldi de geçiyor bile. 
Biz, alanımıza dönecek olursak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti sayesinde başta 
Avrupalı ticari rakiplerimizle baş edebilecek enstrümanlara sahip durumdayız. Tehlikeli madde 
mevzuatındaki gerek ADR, gerek IMDG Kod ve gerekse RID zorunlulukları uygulayabilir hale 
geldiğimiz için artık Avrupa ülkeleri ile aynı dili konuşabilir durumdayız. Aynı şartları ülkemizde de 
uygulayabilir olduğumuz için oraya göre nispeten düşük olan kur farkı ve işçilik ücretleri sayesinde 
büyük avantaj sağlamamız mümkün görünmektedir. 

Danışmanlık hizmeti, karşı işletmeye değer katmalıdır. Ticari ürünlerin pazar payını arttırmak, 
olası kaza ve acil durumların engellenmesi sayesinde gereksiz maliyetleri bertaraf etmek, 
işletmenin yenilikçi ürünler icat ederek bu ürünlerin dünya piyasasında kabul görmesini 
sağlayacak lojistik zinciri kurmak bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ülkemizde maalesef 
durum böyle değildir. İşletmeler yeni yatırım ve maliyetten kaçınmakta, ek masraf kapısı olarak 
gördükleri danışmanlık faaliyetlerini zorunlu olmadıkça almama eğilimi sergilemektedirler. İş 
işten geçtikten sonra, tehlikeli madde kazası veya olayı olduktan sonra akıl başa gelmektedir 
ancak çok geç kalınmaktadır. Ülkemizin geçtiği darboğazdan kurtulmanın yolu, doların 
ucuzlamasını beklemek değil, herkesin ülke menfaatini de göz önüne alarak elini taşın altına 
koymasıyla mümkün olabilecektir. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün dediği gibi, vatanını 
en çok seven, görevini en iyi yapandır.

Sonuç olarak özellikle tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili eğitim, ambalaj, araç, gereç ve 
bilgili danışman kaynağımızın verimli kullanılması suretiyle tehlikeli madde kaza ve olaylarını 
azaltacak önlemler geliştirilmeli ve konuya maliyet olarak değil, yenilikçi bir yaklaşımla ülkemizde 
yerli üretimin artması ve  ihracat potansiyelinin artmasını sağlayacak bir mekanizma olarak 
düşünmeliyiz.

Tehlikeli maddelerin tehlikelerinden korunmuş, sağlıklı günler dilerim.
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Kanserin birini yendi diğeriyle mücadelesi devam ediyor

Batman’da önce testis ardından karaciğer kanserine yakalanan, tedavi ile testis 
kanserini yenen Fikret Altun’un karaciğer kanserine karşı mücadelesi sürüyor.

Batman’da öce testis ardından karaciğer 
kanserine yakalanan Fikret Altun, tedavi 
ile testis kanserini yendi ancak karaciğer 
kanserine karşı mücadelesine devam 
ediyor.

Geçen yıl halı saha maçında ayağını 
kırdıktan sonra tedavi için gittiği 
hastanede, diğer rahatsızlıkları için 
de tetkik yaptıran ve testis kanseri 
olduğunu öğrenen 38 yaşındaki Fikret 
Altun, LÖSEV, Türk Kanser Derneği 
gibi kurumlarla iletişime geçerek 
araştırmalarda bulundu ve Hacettepe 
Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde 
tedavi olmaya başladı.

Kemoterapi sürecinde böbreklerinden 
rahatsızlanan Altun’un, yapılan 
tetkiklerde aynı zamanda karaciğer 
kanseri de olduğu ortaya çıktı. Her iki 
hastalığı için tedavi gören Altun, testis 
kanserini yendi. Altun’un, karaciğer 
kanseri ile mücadelesi sürüyor.

“İnsanların bu hastalığı atlattığını 
öğrendim”

Altun yaptığı açıklamada, geçen yıl 
hastalığını ilk öğrendiği dönemde, ruh 
dünyasının ve dünyaya bakış açısının 
tamamen değiştiğini söyledi.

“Bir hafta, on gün hiçbir şey yapmak 
içimden gelmedi. Karamsarlık içerisine 
girdim ama bir süre sonra silkelendim ve 
araştırma yaptım. İnsanların bu hastalığı 
atlattığını öğrendim. İlk olarak testis 
kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat olmam 
gerektiğinin bilincine vardım. Kendimi 
o sürece hazırladım.” diyen Altun, 
Hacettepe Üniversite Hastanesinde 
tedavi gördüğünü belirtti.

Ameliyat olduktan sonra kemoterapi 
sürecinin başladığını dile getiren Altun, 
şöyle konuştu:

“Hiç bilmediğim bir süreçti. Dışarıdan 
bakmakla içinde yaşamak ayrı bir 
durummuş. Kemoterapi sürecini 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
devam ettirdim. O süreçle karşılaşınca 
panikledim. Kemoterapi süreci gerçekten 
çok kötüydü. Kemoterapi ilacının 
etkilerini minimize etmek için yardımcı 
ilaçlar da kullandım.”

Kemoterapi sürecinde böbreğinde 
kanama başlaması üzerine hastaneye 
gittiğini kaydeden Altun, yapılan 
tetkiklerde bu sefer de karaciğer kanseri 
olduğunu öğrendiğini anlattı.

İNSANA DAİR
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“Birbirimizin kıymetini bilelim”

Kemoterapi sürecinin ameliyatlardan daha zor geçtiğini dile getiren Altun, “Bir sabah 
uyandığımda saç ve sakalımın tamamen yastıkta olduğunu görünce, paniğe kapıldım. Bu 
süreçte akraba, eş ve dostlarım beni yalnız bırakmadılar. Bir yıla yakın bir süre saçsız 
ve sakalsız gezdim. O savaşı hemen hemen atlattım. Birini bitirdim, karaciğer kanseri 
sürecini de atlatmak üzereyim.” ifadelerini kullandı.

Saç ve sakalının eskisinden daha iyi çıkmaya başladığını kaydeden Altun, bu tür 
gelişmelerin, bu hastalıkla mücadelede olumlu katkı sağladığını ifade ederek, şunları 
söyledi:

“Dünyanın en iyi ilacını alsanız bile moral ve motivasyonunuz yoksa vücut o ilaçla 
çalışmıyor. Psikoloji, moral çok önemli. Bu hastalık sürecinde insanın dünyaya bakış açısı 
tamamen değişiyor, ‘en önemli hazine sağlıktır’ cümlesinin ne kadar önemli olduğunu 
anlıyor. Yenilmeyecek bir şey yok, kanser denilen hastalık da yeniliyor. Sevdiklerimize teni 
hala sıcakken sarılalım. Birbirimizin kıymetini bilelim.”
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ÖĞRETMEN OKULLARI,  ASKERİ LİSELER 
ve İMAM HATİPLER 

ÖĞRETMEN OKULLARI

    Köy Enstitüleri 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile ilkokullara 
öğretmen yetiştirilmesi amacıyla açılan okullara verilen addır. Köy 
Enstitüsü projesi bütünüyle Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir. Bu projede; 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından Anadolu’da okul ve 
öğretmen eksikliğini gidermek için  köylerde yaşayan  çocukların 
Köy Enstitüleri’nde eğitim görüp tekrar yaşadıkları köylere dönerek 
öğretmenlik yapması amaçlanmıştır. Köy Enstitüleri’nde eğitim 
görenler hem örgün eğitim almış hem de modern tarım teknikleri ve 
sağlık konusunda bilgiler edinmiştir. Böylece öğretmenlerin köylüye 
her konuda yardımcı olması amaçlanmıştır.
 
     Köy Enstitüleri 1946 yılına kadar aynı şekilde işlev gördükten sonra 
Öğretmen Okullarına dönüştürülmüştür.1954 tarihinde  bu okullar 
6 yıllık İlköğretmen Okulu adı altında  yeniden düzenlenmiştir. 1973 
yılında çıkarılan Milli Eğitim Temel Kanunu gereği öğretmenlerin 
yükseköğretimde yetiştirilmesi adına lise dengi ilköğretmen 
okulları 1974 yılında kapatılıp, bir kısmı iki yıllık eğitim enstitüsüne 
dönüştürülmüştür. Böylece liseden itibaren öğretmen yetiştirilmesi 
son bulmuştur.

ASKERİ LİSELER

     Askerî Lise açma ihtiyacı, Mekteb-i Harbiye Nazırı olan Emin 
Paşa’nın Mekteb-i Harbiye öğrencilerinin bilgilerini yeterli görmemesi 
ve Mekteb-i Harbiye’ye öğrenci yetiştirecek bir lisenin kurulmasını 
istemesi üzerine ortaya çıkmıştır. Bu talep Sultan Abdülmecid 
tarafından da uygun görülünce,  Harp okullarına öğrenci hazırlamak 
için Anadolu ve Rumeli ordu merkezlerinde öğrenim süreleri beş yıl 
olan askerî idadiler açılması kararlaştırılmıştır.

    Açılan Askeri Liselerde kişiye sorumluluk bilinci yanında arkadaşlık, 
fedakarlık, dayanışma, ortama intibak durum değerlendirmesi gibi 
özelliklerle kazandırılması amaçlanmıştır. En önemlisi bu okullarda 
öğrenciye Vatan, Millet, Bayrak sevgisi aşılanmış, askerliğin namus ve 
şerefinin en yüce bir duygu olduğu, gerektiğinde bu uğurda seve seve 
can vereceği öğretilmiştir. Askeri liselerde öğretim en üst seviyede 
olmuştur.  Bu okulları bitirenler Harp Okullarında veya Askeri Fakülte 
ve Yüksek Okullarda geleceğin komuta kademesini oluşturmak için 
eğitime devam etmiştir. Askeri Liseler,‘’Cumhuriyet’in koruyucusu, 
batıcı ve Atatürk ilkelerini temsil eden okullar’’ olarak halkın gözünde 
varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Araştırmacı - Yazar
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15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından Askeri Liseler, Resmi Gazete’de yayınlanan 669 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile  aniden kapatılmıştır. Böylece liseden itibaren subay 
yetiştirilmesi son bulmuştur. 

İMAM HATİPLER

    Cumhuriyetin ilk zamanlarında halk kulaktan dolma bilgileri olan ve resmi olmayan imamlar 
tarafından dini yönden bilgilendiriliyordu. Bunların en büyük görevi namaz sürelerini ve namaz 
kılmasını halka öğretmekti ama dinle alakası olmayan bir takım bilgilerde halka verilmekte idi. 
Kısaca halka yapılan dini eğitim bu hususta bilgisiz kimselerce yapılmakta idi. İşte bu sebeple 3 Mart 
1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanuna dayalı olarak  din görevlisi yetiştirmek için  ayrı okullar açılması 
uygun görülmüştür. Netice olarak  Atatürk’ün talimatı ile 1924 yılında İmam Hatip Mektepleri adı 
altında 29 merkezde okullar açıldı. Bu okullar, 4 yıllık ortaöğrenim seviyesinde idi. Bu okulların 
amaçları Cumhuriyet’e bağlı, “aydın din adamları” yetiştirmekti.

     İmam Hatip Mektepleri 1930’da yeterli öğrenci kaydının yapılmaması nedeniyle tamamen 
kapatıldı. 1930-1948 yılları arasında din eğitimi veren okul olmadı. Ancak 1949 yılında halkın büyük 
ihtiyaç bildirmesi üzerine imam hatip kurslarında din hizmeti görevlisi yetiştirme uygulaması 
başlatıldı fakat 1951 yılında bu uygulamada sona erdi.

   1951-1952 öğretim yılından itibaren birinci devresi 4, ikinci devresi 3 yıl olan toplam 7 yıl süreli 
İmam Hatip Okulları yeniden açıldı. Fakat 22 Mayıs 1972’de yayımlanan bir yönetmelikle, bu okullar 
ortaokuldan sonra 4 yıl eğitim veren bir meslek okulu haline getirildi ve lise kısmını bitirenlere 
tanınan yükseköğretim programlarına girme hakkı kaldırıldı. 1974 yılında ise ortaokul bölümleri 
yeniden açıldı.

Sekiz yıllık kesintisiz eğitimin başlaması sonucu bu okulların ortaokulları yine kapatıldı. 2012-2013 
döneminde bu okulların ortaokul bölümleri tekrar açıldı.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

   Tarih ilmi için eski tarihçilerin söylediği bir söz vardır. 

  ‘’ Tarih Tekerrürden İbarettir’’ 

    Fakat yeni tarihçiler bu sözü şu şekilde yorumlamaktadırlar.

 ’’Tarih, ders almasını bilmeyen akılsız milletler ve devletler için tekerrür eder fakat akıllı milletler ve 
devletler için dersler verir ve de yeni yollar açar ’’ 

    Peki bizler ortak aklımızla neler yapabiliriz diye düşünmeye başladığımızda bize ilk ışık tutan 
kişinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk olduğunu görmekteyiz. 
Atamızın bizlere bu üç eğitim kurumunu  ortak aklımızla yeniden değerlendirmemiz için miras 
bıraktığı üç sözü ile bazı ipuçları verdiğini görüyoruz.

     ‘’Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da 
esaret ve sefalete terk eder.”
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     ‘’Bir Ordunun kıymeti zabitan ve kumanda 
heyetinin kıymeti ile ölçülür.’’

      ‘’Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. 
Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir 
dinin tabii olması için akla, fenne, ilme, mantığa 
uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz tamamen 
bunlara mutabıktır.’’

       Acaba Atamız bizlere ders olarak bıraktığı 
bu sözleri ile şimdi  aşağıdaki değerlendirmeleri 
bizlerden  yeniden yapmamızı mı istiyor ?

       Acaba  bu üç eğitim kurumunun her siyasi 
iktidar ve siyasi görüş  değişiminde yeniden ele 
alınıp değerlendirilmesi  dikkatimizi .çekiyor mu?
      
      Acaba İlköğretmen Okulları ve Askeri Liseleri 
iyi analiz etmeden ani kararlarla kapatmakla hata 
mı yaptık? Yoksa İlköğretmen Okullarını yeniden 
milletimizin eğitim seviyesini daha arttırmak ve 
Askeri Liseleri savunma gücümüzün bel kemiği 
olan komutanlarımızı daha iyi yetiştirmek için yeni  
düzenlemeler ile yeniden açalım mı?

       Acaba yukarıda bahis ettiğimiz kurumları 
siyasi mülahazalardan uzak tutarak yeniden 
canlandırmaya mı gidelim? 

       Acaba şu anda muhalefetteki ve iktidardaki 
bütün siyasi partiler olarak bizler ortak aklımız ile 
Vatanımız, Milletimiz ve Devletimiz için gelecekte 
eğitimde, savunmada  ve dinimizde atılımlar 
yapmak için başka neler yapabiliriz?

       Acaba gelecek eğitim sistemlerimiz ve 
kurumlarımız  bu üç eğitim kurumunun 
tarihlerindeki acı örneklerde olduğu gibi ders 
almasını bilemeden yine mi kötü tekerrür  edecek?

       Acaba millet ve devlet olarak hala akıllanmadık 
mı? 

       Acaba ortak geleceğimizi yani 
Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılı 
için ve Milletimizin vatanımıza ilk sahip olduğu 
1071 Malazgirt Savaşının 1000. yılı olan 2071 
yılı için bugünlerde yapılmakta olan stratejik 
planlarımızda bu üç eğitim kurumunu tekrar 
akıllı millet ve devletler gibi hep beraber yeniden 
değerlendirecek miyiz?

     Ben şahsen, eğitim kurumlarında ve kıtalarda 
çalışmış emekli bir subay olarak Askeri Liseden 
yetişmeyen bir subayın  gerçek askerlik ruhunu 
taşıyabileceğini düşünmüyorum. 14 yaşında 
Askeri Lise ile başlayan, Harp Okulu ile taçlanan 
bir eğitim ve öğretim sonunda elde edilen meslek 
değildir, bir yaşam biçimi, hayatı kavrayıştır. Bu 
içinde kelimelerin ifade   edemeyeceği derin 
askerlik ruhu hayat boyu çıkmaz. Askerlik gibi 
temelden öğretmenlik ruhu ile yetişmeyen bir 
kişinin de iyi bir öğretmen olacağı kanaatinde 
değilim. Aynı şekilde dini eğitim veren 
okullarımızın da  din adamlarımızı temelden  dine 
gerçek manada hizmet eden bir şuurla ve yüksek 
bir ruhla yetiştirmesi  gerekmektedir. 

       Aksi halde atalarımızın dediği gibi cahil 
hoca adamı dinden eder.

M. TUĞTİGİN ŞEN
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ÖLÜM

İç
im
izd

en

M. Erkan TOPÇU
Yazar

simgedergi@gmail.com

Tüm canlılık için geçerli olan ölüm, 
insan, hayvan ve bitkilerde yaşamın 
tam ve kesin olarak sona ermesi 
şeklinde tanımlanmaktadır.  
 
İnsanın kendi benliğinin farkına 
varmaya başladığı dönemden 
itibaren bildiği ölüm olayı, kültürden 
kültüre farklı şekillerde gelişmiştir. 
 
Ölümün evrensel niteliğinin farkında 
olan insanoğlunu dünyada yaşayan 
diğer canlılardan ayıran en önemli 
niteliği bir gün öleceği bilgisine 
sahip olmasıdır.  
 
Bu farklılık Eski Çağlardan beri 
insanoğlunun dikkatini ölüme 
yoğunlaştırmasına neden olmuş 
ve İlk Çağlardan beri felsefeciler ve 
sanatçılar olmak üzere bu konuda 
antropoloji, etnoloji, sosyoloji, 
psikoloji gibi sosyal bilimlerin diğer 
dallarında çalışmalar yapılmıştır.  
 
Arkeolojik ve Antropolojik olarak 
yazının olmadığı kültürleri 
incelerken eldeki maddi kanıtlarla 
yorum yapılacağından, ölüm 
sonrası yapılan uygulamaların 
bir kısmı ile ölünün gömülmesi 
sırasında yapılan bazı uygulamalar 
incelenebilmektedir. 
 
İnsanoğlunun ölüsünü gömmeye 
başlaması ile bilinçsel gelişimi 
arasında ortaya çıkan çalışmalarla 
açıklanmaya çalışıldığı gibi insanın 
birbirinden bağımsız hareket eden 
akıllarının birbirleri ile entegrasyonu 
aşamasında ya da Mithenin 
söylemi ile akıllar arasındaki 
engellerin kalkmasıyla aynı döneme 
rastlamaktadır.  
 

Mağara resimlerindeki 
Antropomorfik görüntüler ve 
insanların eşyalarıyla birlikte 
gömülmesi, bu Üst Paleolitik 
insanların doğaüstü varlıklara ve 
yaşam ötesi hayatla ilgili inançlara 
sahip ilk bireyler olduklarını gösterir. 
 
Mithen, Dinsel ideolojiler ilk kez 
ortaya çıkmıştır. Bu durum, ilk 
insanların aklındaki çeşitli zekâlar 
arasında var olan bariyerlerin 
yıkılmasıyla açıklanabilir, der. 
 
Ölü gömme eyleminin 
gerçekleşebilmesi için ölüm 
bilincinin ya da ölüm olgusunun 
insanoğlunda yer etmiş olması, 
ölümün başka hiçbir olguya 
benzemediğinin farkına varmaya 
başlaması gerekir.  
 
Bu farkındalığın ilk ortaya çıkışı 
ise, birçok Antropolog tarafından 
Neanderthal’le kadar geriye 
götürülmektedir. 
 
Günümüzden yaklaşık 150 bin 
yıl önce ortaya çıktığı bilinen 
Neanderthalen’in ölüsünü ilk gömen 
olduğu bilinmektedir.  
 
Neanderthal’lerin ölümün farkında 
oldukları ya da kendi varlığının 
farkında olduklarını, ölüm bilincinin 
bir ölçüde Neanderthal’de var 
olduğu sonucuna götürür.  
 
Bunun ilk bilinen kanıtı Kuzey 
Irakta Zagros Dağlarındaki Şanidar 
mağarasından gelir.
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OLUMLU ALGI
Bazı kesimler tarafından sürekli olarak yerli 
ve milli olanlara karşı olumsuz algı oluşturma 
dedikoduları hep yapıldı. Tabi en büyük saldırı 
en çok vatana millete fayda sağlayana yapıldı. 
Yani Sayın Başkan Erdoğan’a. Bu vatan hepimizin, 
bu millet hep kardeş. Bu ülkede taş üstüne taş 
koyanın yanında olacağız elbet. Olumsuz algıya 
karşı, olumlu algı oluşturarak.

Neymiş efendim; Erdoğan yasakçıymış…

Neyinizi yasakladı?
Ateistliğinizi, deistliğinizi mi yasakladı?
Lgbt nizi, fuhşunuzu mu yasakladı?
Küfrünüzü, iftiranızı mı yasakladı?
İçkinizi, kumarınızı mı yasakladı?
Üstsüz, altsız gezmenizi mi yasakladı?
Uçağınızı, tatilinizi mi yasakladı?
Sosyalleşmenizi, medyanızı mı yasakladı?
Neyinizi yasakladı?
Neymiş efendim devleti batırmış…
Neyiniz yok?
Yiyeceğiniz, içeceğiniz mi yok?
Elbiseniz, ayakkabınız mı yok?
Eviniz, arabanız mı yok?
Hastaneniz okulunuz mu yok?
Sosyal yardımınız, muhatabınız mı yok?
IPhone unuz, Led Tv niz mi yok?
Markalılarınız, İthalleriniz mi yok?
Yoganız, meditasyonunuz mu yok?

İç
im
izd

en

İÇİMİZDEN

Aykut TÜZÜN
Köşe Yazarı
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İstanbul’un en genç ile en yaşlı muhtar adayı 
buluştu

Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi muhtar 
adayı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Şafak Can 
Arıcı, Sarıyer’in Tarabya Mahallesi’nde 58 yıldır 
muhtarlık yapan 88 yaşındaki Refet Üstün’ü 
ziyaret etti.

istanbul’un en genç muhtar adayı 18 yaşındaki 
üniversite öğrencisi Şafak Can Arıcı, en yaşlı 
muhtar adayı 88 yaşındaki Refet Üstün ile bir araya 
geldi.

Nişantaşı Üniversitesi Adalet Meslek 
Yüksekokulunda burslu okuyan birinci sınıf 
öğrencisi 18 yaşındaki Şafak Can Arıcı, genç yaşıyla 
muhtar adayları arasında dikkati çekiyor.

Doğup büyüdüğü, ilkokul, ortaokul, lise eğitimini 
tamamladığı, 22 bin seçmenin oy kullanacağı 
Kazım Karabekir Mahallesi’nin muhtarlığına aday 
olan Arıcı, genç yaşına rağmen 25 yıllık mahalle 
muhtarına rakip olmaktan çekinmedi.

Seçim çalışmalarını, kurduğu 55 kişilik ekiple 
yürüten Arıcı, mahalle esnafını tek tek dolaşıyor, 
sokakta mahalle sakinleriyle sohbet ediyor, 
kahvehanede de muhtar seçilmesi halinde hayata 
geçireceği projelerini vatandaşlara aktarıyor.

“Amacım geniş bir kitleye hitap etmek”

Arıcı, adaylığına ilişkin AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, mahalle sakinlerinin yaşadığı 
sorunlara çözüm bulamadığını, bu sorunlara 
çözüm üretmek amacıyla genç bir aday olarak 
seçime katılmaya karar verdiğini söyledi.

Mahallenin büyük bir bölümünün de kendisini 
desteklediğini ifade eden Arıcı, “Ailem fikrimi 
duyunca ilk önce çok şaşırdı ama sonra gurur 
duydu. Amacım herkese yardım etmek ve geniş 
bir kitleye hitap etmek. Ülkemizde gençlerin sözü 
fazla geçmiyor. Ben de öncelikle görevimi en iyi 
şekilde yapıp, gençlere örnek olmak istiyorum.” 
dedi.
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Muhtarlığa genelde emekli işi gibi bakıldığını ve emeklilerin aday olduğunu dile getiren Arıcı, “Ben muhtarlığı 
basamak olarak kullanıp daha yüksek mertebelere ulaşmak istiyorum. Başarılı gençleri görüyoruz ama 
yeterince verim alamıyoruz çünkü çok başarılı olanlar eğitim için yurt dışına gidiyor.” diye konuştu.

Rakiplerinin karşısına genç bir aday olarak çıkmaktan korkmadığını ifade eden Arıcı, “Ülkemizde 18 yaşında 
muhtar yok. Genç bir muhtarın sözünü geçiremeyeceği bir platform olamaz. Çünkü gençler güler yüz ve 
dinamizm sahibi.” ifadesini kullandı.

Arıcı, seçilmesi halinde zorunlu muhtarlık işleri dışında, gençler ve kadınlara yönelik çalışmalar da yürüteceğini 
dile getirdi.

Yarım asırlık muhtarın tavsiyelerini dinledi

Şafak Can Arıcı, tavsiyelerini dinlemek için Sarıyer Tarabya Mahallesi’nin 58 yıllık tecrübeli muhtarı 88 yaşındaki 
Refet Üstün’ü ziyaret etti.

Genç muhtar adayının ziyaretinden büyük bir mutluluk duyan Üstün, Arıcı’yı cesaretinden dolayı kutlayarak, 
seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Genç muhtar adayı Arıcı’ya tavsiyelerde bulunan Üstün, sözlerine şöyle devam etti: “Halkın sevgisini alıyorsan 
bu yola çık. Muhtar olarak kendini sevdiriyorsan adaylığını koy. Yardımcıların da destekçi oluyorsa, listeni ona 
göre tanzim et. Ayrıca para meselesini hiç düşünme, sevgiyi, halka hizmeti düşün. Muhtarlıktan maddiyat 
bekleme. Halka sevgini aşıla, sen, ben, o, bu diye ayrımda bulunma. İnsanları, din ve parti bakımından ayrı 
tutma. Kendine de partili olarak sıfat koyma. Muhakkak surette halka kendini sevdirmen şart. Halk sevgisi 
olmayınca, hiçbir teşebbüse geçme.”
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Kızılay kadın kan bağışçı sayısını artırmayı hedefliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye’de kadın kan bağışçı sayısının düşük olduğunu belirterek, 
“Kadınlarımız için kan verirken kendilerini rahat hissedeceği, mahremiyetlerini muhafaza edeceği ortamlar 
oluşturuyoruz.” dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Edirne Şubesi’nin olağan genel kuruluna katılmak için geldiği 
kentte yaptığı açıklamada, Türkiye’de her gün 9 bin ünite, yılda ise 3 milyon ünite kan ihtiyacı bulunduğunu, 
bunun karşılanması için her gün 300 noktada kan bağışı kabul edildiğini söyledi. 

Ağır kış şartlarında, yazın veya ramazan ayında kan bağışında düşüş yaşandığını ifade eden Kınık, geçen aylarda 
kan stoklarının kritik seviyede olduğu yönündeki çağrı sonrası bu eşiğin aşıldığına dikkati çekti.

Şu an sıkıntı olmadığını, günlük 70 bin ünite kan stoklandığını dile getiren Kınık, Türkiye’de erkek bağışçılara 
oranla kadınların kan bağışı oranının düşük olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde olan kadın bağışçı sayısının düşüklüğünün Türkiye’de büyük oranda “iğne fobisi”nden 
kaynaklandığının altını çizen Kınık, “Kadınlar kan bağışı yapmakta bazı tedirginlikler yaşıyor. Kadınların 
iğne korkuları var. Kadınların iğne korkusu kan bağışını engelliyor ancak bu kan bağış merkezlerine gelip 
uzmanlarımızla konuştuklarında aşılabilecek korkular. Kadınlarımızın kök hücre ve kan bağışında daha iyi 
seviyelere çıkması için çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımız için kan verirken kendilerini rahat hissedeceği, 
mahremiyetlerini muhafaza edeceği ortamlar oluşturuyoruz.” diye konuştu.

Hedef yüzde 30’a çıkarmak
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye’de kan bağışında kadın bağışçıların oranının yüzde 14 civarında 
olduğunu vurgulayarak, bu oranı yüzde 30’a çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kınık, Kızılay’ın her gün Türkiye’nin 300 noktasında topladığı 9 bin ünite kanı, her türlü şartta ve koşulda bin 500 
hastaneye ulaştırdığını sözlerine ekledi.
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Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel 
yöneticileri seçmek için 31 Mart’ta sandığa 
gidecek.

Mahalli idareler seçimlerinde 57 milyon seçmen oy 
kullanacak, seçimlerde 12 siyasi parti yarışacak. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet 
ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük 
Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat 
Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik 
Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet 
Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi 
seçime katılacak.

Kesin aday listeleri ilçe seçim kurullarınca, 
büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim 
kurullarınca 3 Mart’ta ilan edilecek. Dün başlayan 
seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı ise 
24 Mart’ta tamamlanacak.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, 

hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak 
o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı 
seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. 
Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise 
ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy 
kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, 
Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, 
Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, 
Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, 
Trabzon ve Van’daki seçmenler, “büyükşehir 
belediye başkanı”, “belediye başkanı”, “belediye 
meclis üyeliği” ile “muhtarlık ve ihtiyar heyeti” için 
oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise “il genel meclisi 
üyeliği”, “belediye başkanı”, “belediye meclis üyeliği” 
ve “muhtarlık ve ihtiyar heyeti” için oy verilecek. 
Köylerde ise “il genel meclisi üyeliği” ile “muhtarlık 
ve ihtiyar meclisi” için oy atılacak.

Seçime 30 gün kaldı
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Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy 
pusulası “beyaz”, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin 
pusula “turuncu”, belediye başkanlığına ilişkin oy 
pusulası “mavi”, belediye meclisi üyeliğine ilişkin 
oy pusulası ise “sarı” renkli olacak. Oy pusulaları 
tek zarfa konulacak.

YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 
Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, 
Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, 
Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, 
Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve 
Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz 
kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş 
saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin 
dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 
08.00-17.00 olacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde 
saat 16.00, diğer illerde saat 17.00’den önce 
oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen 
listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış 
olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce 
sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye 
başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi 
üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla 
belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il 
genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait 
oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seyyar sandıklarda oy kullanımı

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı 
seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar 
oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda 
oylarını kullanabilecek. İlk kez 24 Haziran 2018’deki 
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimlerinde yapılan uygulama, yerel seçimlerle 
birlikte ikinci kez uygulanmış olacak.

Seçim takvimindeki bazı süreçler

Seçim takviminin 31 Mart’a kadar olan bazı 
önemli aşamaları ise şöyle:

- 1 Mart 2019 Cuma: Yüksek Seçim Kurulunun 
il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim 
kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin 
olarak karara bağlamasının son günü. Seçim 
kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine 
kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da 
istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde 
eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum 
ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere 
bildirilecek.

- 2 Mart 2019 Cumartesi: Aday listelerindeki 
eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili 
seçim kurullarına bildirilmeleri için son günü.

- 3 Mart 2019 Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız 
adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir 
belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca 
ilan edilecek. İl seçim kurullarınca birleşik oy 
pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça 
bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 
dağıtımına başlanacak.

- 21 Mart 2019 Perşembe: Seçim propagandası 
ve yasaklarının başlangıcı.

- 24 Mart 2019 Pazar: Seçmen bilgi kağıtlarının 
seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

- 29 Mart 2019 Cuma: İl ve ilçe merkezi dışında 
kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim 
kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu 
başkanlarına teslim edilecek.

- 30 Mart 2019 Cumartesi: Seçim propagandasının 
sonu.

- 31 Mart 2019 Pazar: Oy verme günü. Seçim 
yasakları saat 00.00’da sona erecek.
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TATLI GÜNAHIM

Ayrıldığımızı duysa,
İnanır mı Ankara geceleri
Altından çekmez mi kilimini Uşak
Uludağ’da solmaz mı Bursa ipeği
Kırmaz mı şarap testilerini Kapadokya
İncilerini koparmaz mı Cennet ve 
Cehennemde Mersin
Zindana atmaz mı seni Nemrut
Adıyaman da
Yakmaz mı Harran
Boğmaz mı Fırat
Hani gelinimdin demez mi Diyarbekir ?

Bu akşam,
Sana her şeyi anlatacağım.
Eskiden bir sevgilim vardı.
Bir alışkanlıktı, bir soluk...
İçerdik her gece
Beni sarhoş ederdi,
Dini var...imanı yok.

O şehirden, bu şehire
Biraz mecbur,
Biraz mahcup buluşmalar,
Dudağımda,
Dilimde,
Kuraldışı sevişmelerin tadı.
Sığınmazdık karanlıklara,
Sabahlara çıkan
Ak gecelerimiz vardı.
Yaşayan bilir,
Ezan vaktinde
Tenlerin su geçirmez anını...

Aşk,
Ne kadar yasasız ve buyurgan.
Rüzgarda ıslık çaldırır deli deli.
O, hala feodal yüreğimde
Turfanda bir sevgili.
O, hala en güzeli.
Zamansız ölüm gibi geldi ayrılık.
Varmadı elim,
Tutmadı dilim uğurlamaya.
Hey ... dünya !
Bu kez giden sevgiliydi ya.

Alacakaranlıkta
Benden huzursuz bir kırlangıç yavrusu.

Öpüverdi saçlarını yerime,
Dörtnala bir kıskançlık sardı içimi
Çıldırasıya...

Hesaplaşmalarda
Bir çocuk böler sessizliğini gecelerimin.
Ağlamaklı hep ben olurum,
Feodal yanım ağır basar.
Ağlayamam.

Bu akşam,
Sana her şeyi anlatacağım.
Unutulsa da,
Binlerce günün uykusuz geceleri,
Şarkıları, şiirleri
Ve dostlarla bar muhabbetlerinin
Anlatılmaz tadı.
Birlikte ve tek tek
Yaptığımız yolculukları,
Garlarda, limanlarda kalan dostları,
Hani o,
Tebessümlerinde küçüldüğümüz 
çocuklarla
Çocuk mu çocuk, piknik günlerini,
Tuz -ekmek adına
Unuttum deme bana.
Bir de ayrılığı hesaba katma.

Sevgiyle sabrı yoğura yoğura
Anılar müzesi olmuşum,diyemedim.
Bir yavru kuş gibi kır kabuğunu,
Tomurcuk tomurcuk kokla yaşamı
Ve biran sonrasını bilmediğim 
sevdalara,
Mahkum etme beni, diyemedim.

Senden sonra
Yeryüzü cehennemim,
Gökyüzü şimşeklerin dansıyla 
çatışmalı.
Soluğum rüzgar olur
Şiir desenli uçurtmalara.
Can uykuların bölünmesin sevgilim.
Kümülüslerden yastık yaptım
Yalnız gecelerine,
Biliyor musun ?İç

im
izd

en

Mahmut ŞİMŞEK
Siyasi Analist / Yazar

mahmut21simsek21@gmail.com
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Tüm yolculuklar sana doğru.
Yüreğim de kimseye el vermiyor doğrusu.
Doğrusu, yazılanlar hep sana dair
Solsa da uçurtmalarda sahipsiz.

Sen inada,
Sevdam bulutlara asılı.
Yürek kanatan bu şehirde
Çağırma yağmurları,
Önce ben yağacağım...

Düşüm,
Düşlemim,
Tatlı günahım.
Başlayıp biten her şeyde andığım.
Anılarla bir başına bıraktığın
Bu ağlamayı
Ve unutmayı bilmezden
Ne istersin ?
Açıver,
Gönül barajının kapakçıklarını.
Bir güvercin gibi
Salıver dargınlığı artık.
Konuğum oluver
Bir akşam üstü.
Bir türkü söyle,
Bir şiir oku eskisi gibi.
Eskisi gibi saçlarımı tara
Parmaklarınla özgürce.
Sana, sensizliği anlatacağım,
Senden önce...

Sevmesem de sınırları,
Sınır çocuğuyum.
Sıfır rakımlı noktalarda düşünme beni.
Gel-gitlere,

Hatta ihanete yabancı değilim.
Sakla, çözülmesin donan gözyaşlarını.
Suskunluğun kahretse de sensizliğinde.

Bu akşam,
Sana her şeyi anlatacağım.
Eskiden bir sevgilim vardı.
Bir alışkanlıktı, bir soluk....
İçerdik her gece
Beni sarhoş ederdi.
Dini var... imanı yok.

Ben sözümde
Sen yüreğimdesin.
İstersen sahipsiz anıları
Yak birer birer.

Kapat bu sayfayı
Bir daha açılmasın.
Halay çeker gibi olmasa da
Yaslı gecelerimde buna da alışacağım.
İstersen geçmişi unut,
Yaşanmamış zaman dilimi say,
Rüya de.
Tüm sevişmelerimiz
Şeytan kandırmacası olsun.
Bu akşam,
Sana her şeyi anlatacağım...

Eskiden bir sevgilim vardı.
Bir alışkanlıktı, bir soluk....
İçerdik her gece
Beni sarhoş ederdi.
Dini var... imanı yok.

Mahmut ŞİMŞEK
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Sağlam 
adımlarla yolumuza devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı 
Albayrak, “Türkiye’de iş, ekonomi 
konusunda Allah’ın izni ile 
çok daha güzel bir sürece, bu 
saldırıları püskürtüp sağlam 
adımlarla yolumuza devam 
edeceğiz.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, “Türkiye’de iş, ekonomi 
konusunda Allah’ın izni ile 
çok daha güzel bir sürece, bu 
saldırıları püskürtüp sağlam 
adımlarla yolumuza devam 
edeceğiz.” dedi.

Albayrak, AK Parti’nin 15 Temmuz 
Demokrasi ve Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki mitinginde yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin tarihi 
günlerden geçtiğini söyledi.

Haziran ayında tarihin en büyük 
saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını 
hatırlatan Berat Albayrak, “O 
saldırıda birileri, ‘Türkiye ekonomisi 
batacak, dolar 7, 8, 10 lira olacak’ 
diye hayaller kurdu. Takip ettik 
değil mi? O büyük saldırıya, 
tıpkı 17-25’te olduğu gibi, tıpkı 
15 Temmuz’da olduğu gibi 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
güçlü yumruğumuzu vurduk, doları 
5 liraya düşürdük mü?” ifadesini 
kullandı.

Daha bitmediğini, yeni 
başladıklarının altını çizen 
Albayrak, “Son bir iki ayda 
ekonomideki önemli gelişmelerle 
Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 

81 bin KOBİ’mize 25 milyar liralık çok uygun maliyet imkanlarıyla 
kredi imkanı sağladık. Yaklaşık 77 bin 500 esnafımıza bir ayda 7,5 
milyar lira finansman sağladık.” diye konuştu.

Berat Albayrak, iş dünyasının temsilcileriyle bu hafta bir araya 
geldiklerini de anımsatarak, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yıldan itibaren 2,5 milyon 
istihdam sözüyle istihdam sürecini de başlattık. Türkiye’de iş, 
ekonomi konusunda Allah’ın izni ile çok daha güzel bir sürece, 
bu saldırıları püskürtüp sağlam adımlarla yolumuza devam 
edeceğiz. Rizelilerden ricam, 31 Mart yerel seçim ama birilerinin 
tek safta birleşip ülkemize topyekun savaş ilan etmesiyle 
beka seçimine dönüştü. Bu resmin farkında mıyız? Kandil’in 
kimleri desteklediğinin farkında mıyız? Pensilvanya’nın kimleri 
desteklediğinin farkında mıyız?”

CHP belediyeciliğinin “çöp, çukur ve çamur” ile anıldığını anlatan 
Albayrak, AK Parti belediyeciliğinde daha güçlü bir Türkiye inşa 
edeceklerini vurguladı.
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu seçim 
yeni sistemin oturmasına vesile olacaktır!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bu seçim hem Türkiye’nin bekası meselesindeki 
tereddütleri ve bir takım yanlışlıkları düzeltecek hem de yeni sistemin oturmasına vesile olacaktır.” 
dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,, Bahçelievler Kongre Merkezinde düzenlenen 
“Bahçelievler Genişletilmiş Teşkilat Buluşması”nda 31 Mart’taki seçimin büyük bir önem taşıdığını 
dile getirerek, AK Parti’nin açık ara seçimi sonlandıracağını anlattı.

Bundan sonra siyasetin iki aks çerçevesinde ilerleyeceğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Bunlardan birisi AK Parti liderliğinde ortaya çıkan blok, diğeri Cumhuriyet Halk Fırkası liderliğinde 
ortaya çıkan blok. Bu seçime ittifaklar üzerinden gidiyoruz. Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş 
bir ittifak değildir. Bizim ittifakımızın ana ekseni belli, hangi konularda birleştiğimiz belli. Milli birlik 
ve beraberliği ilgilendiren konularda ortak tavrımız belli. AK Parti ve MHP bugün yerel yönetimlerde 
fevkalade önemli bir ittifaka imza atmıştır. Bu ittifak hayırlı sonuçlar verecektir. Karşımızdaki ittifakın 
herhangi bir ortak siyaset anlayışı var mı söyleyin? Bunların derdi ‘Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa 
olsun, AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün’. Bu ittifakın yapıştırıcısı budur.”

Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu vurgulayarak, MİT krizi, 
17-25 Aralık, Gezi Parkı ile Kobani olaylarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin milletin cesareti, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, feraseti ve kararlılığıyla üstesinden gelindiğini 
söyledi.
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‘Arabeskin Babası Müslüm Gürses’ vefatının
6. yılında yad ediliyor
Arabesk müziğinin efsane isimlerinden, “Müslüm Baba” diye anılan sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 6. 
yılında sevenleri tarafından yad ediliyor.

Gerçek adı Müslüm Akbaş olan Müslüm Gürses, Emine ve Mehmet Akbaş çiftinin çocuğu olarak 5 Temmuz 
1953’te Şanlıurfa’da dünyaya geldi. 

Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan Gürses’in ailesi, kendisi 3 yaşındayken Adana’ya göç etti.

Müslüm Gürses, müziğe 1965’te Adana’da, bir yandan Halkevi’ne gidip diğer yandan bir çay bahçesinde 
şarkı söyleyerek başladı. Terzi çıraklığı ve kunduracılık da yapan sanatçı, aynı yıllarda bir gazinoda sahneye 
çıktı. Gürses, 1967’de 14 yaşındayken Adana’da düzenlenen bir şarkı yarışmasında birinci oldu.

Sesiyle küçük yaşlarda dikkati çeken sanatçı, 1967’den itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosunda, 
cumartesi günleri canlı olarak türküler söyledi.

Gürses’in ilk plağı “Emmioğlu/Ovada Taşa Basma”, daha sonra 4 plak daha yaptığı Ömür Plak tarafından 
1968’de Adana’da basıldı.

İstanbul’a 1969’da gelen Gürses, aynı yıl Selahattin Sarıkaya’nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile “Giyin 
Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin” ve “Gitme Gel Gel/Haram Aşk” adlı iki 45’lik plak doldurdu.
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1969’da çıkan “Sevda Yüklü Kervanlar” 300 bin basılarak rekor kırdı

Sanatçının “Sevda Yüklü Kervanlar” adlı şarkısını da içeren “Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma” isimli 45’lik Plağı 
1969’da Palandöken’den çıktı. 300 bin basılan plak dönemin rekorunu kırdı.

Askere gidince bir süre plaklarına ara veren usta sanatçı, döndüğünde İstanbul’a gelerek müzik yaşamına bıraktığı yerden devam 
etti.

Palandöken firması ile 13, Bestefon ile 4, Hülya Plak ile 15 ve Çın Çın Plak ile 2 adet 45’lik plak doldurdu. Ardından 1999’a kadar 
15 yıl boyunca Elenor Plak ile çalıştı.

“Gönül Teknem” adlı albümünü 2006’da Seyhan Müzik’ten çıkaran sanatçının, yazar Murathan Mungan’la ortak projesi “Aşk 
Tesadüfleri Sever” de aynı yıl Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan’ın sözlerini yazdığı, David Bowie’den 
Leonard Cohen’e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendiren sanatçı, 2009’da “Sandık”, 2010’da ise “Yalan 
Dünya” albümlerine imza attı.

Usta sanatçı, yaşamının son yıllarında bazı pop ve rock tarzındaki şarkıları da repertuvarına katarak, Bülent Ortaçgil’in “Sensiz 
Olmaz”, Nilüfer’in “Olmadı Yar”, Teoman’ın “Paramparça”, Tarkan’ın “İkimizin Yerine”, Şebnem Ferah’ın “Sigara” ve Kenan 
Doğulu’nun “Tutamıyorum Zamanı” adlı çalışmalarını da seslendirmiş ve hayran kitlesini daha da arttırmıştı.

Onlarca albüme ve plağa imza attı

Gürses’in 1975-1978 yıllarında dört farklı “Müslüm Gürses” adlı albümü yayımlanırken, 1976’da “Öldürdüğün Yetmedi mi”, 
1979’da “Gazla Şoför”, “Bağrıyanık”, 1980’de “Umutsuz Hayat”, “Esrarlı Gözler”, 1981’de “Mutlu Ol Yeter”, 1982’de “Müzik 
Ziyafeti”, “Tanrı İstemezse”, 1983’te “Anlatamadım”, “Dertliler Meyhanesi”, 1984’te “Yaranamadım”, 1985’te “Güldür Yüzümü”, 
“Gitme”, 1986’da “Sevda Yolu”, “Yıkıla Yıkıla”, “Küskünüm”, “İlk Aşkım Son Sevgilim”, “Hayatımı Sen Mahvettin”, 1987’de 
“Farketmez”, “Talihsizler”, 1988’de “Aldatılanlar”, “Dertler İnsanı”, “Vefasız Alem”, “Maziden Bir Demet”, 1989’da “Arabeskin 
Devleri”, “Bir Fırtına Kopacak”, “Bir Kadeh Daha Ver”, “Mahsun Kul”, “Müslüm Gürses Konser albümü”, 1990’da “Meyhaneci 
/ Kırık Sazım”, “Hüzünlü Günler”, “Arkadaş Kurbanıyım”, “Güle Güle Git”, 1991’de “Bir Bilebilsen / Zalim”, “Sen Nerdesin Ben 
Nerdeyim”, “Yüreğimden Vurdun Beni”, “Bir de Benden Dinleyin”, “Her Şey Yalan”, “Yaşamalısın”, 1992’de “Müslümce 92”, 
1993’de “Ah Gülüm”, “Dağlarda Kar Olsaydım”, “Kralların Müzik Şöleni”, 1994’te “Senden Vazgeçmem”, “İnsaf - Kahire Resitali”, 
1995’te “Benim Meselem”, “Bir Avuç Gözyaşı”, 1996’da “Topraktan Bedene”, “Şiirlerim Şarkılarım”, 1997’de “Sultanım”, “Usta - 
Ne Yazar”, “Nerelerdesin”, 1998’de “Müslüm Gürses Klasikleri” yayımlandı.

“Arkadaşım”, “Garipler”, “Vay Canım” albümleri 1999’da müzikseverlerle buluşan sanatçının ayrıca 2000’de “Biz Babadan Böyle 
Gördük”, “Zavallım”, 2001 Müslümce Türküler”, “Sadece”, “Yanlış Yaptım”, “Dünya Yalan”, 2002’de Açık Hava Konser albümleri- 
1, 2, 3, “Müslüm Baba ile Yolculuk”, “Paramparça”, 2003’te “Yanarım”, “İkimizin Yerine”, 2004’te “Uyanma Zamanı”, 2005’te 
Ayrılık Acı Bir Şey”, 2005’te “Bakma”, 2006’ta “Gönül Teknem”, “Aşk Tesadüfleri Sever”, 2009 “Sandık”, 2010’da “Yalan Dünya”, 
2013’te “Veda - Ervah-ı Ezelde”, 2013 ve 2014’te “Baba Şarkılar 1-2” basıldı.

“İsyankar” filmiyle 1979’da kamera karşısına geçen Gürses, yaşamı boyunca 38 sinema filminde rol aldı.

Sanatçı, 1980’de “Bağrı Yanık”, “İtirazım Var”, “Hasret”, “Kul Sevdası “Zeytin Gözlüm”, 1981’de “Mutlu Ol Yeter”, 1983’te 
“Anlatamadım”, 1984’te “Ağlattı Kader”, “Bir Yıldız Doğuyor”, “Çare Sende Allah’ım”, “Garibanlar”, “Sev Yeter”, 1985’te “Güldür 
Yüzümü”, “İkizler”, “Kul Kuldan Beter”, “Yaranamadım”, 1986’da “Beleşçiler”, “Çığlık”, “Seher Vakti”, “Töre”, “Yıkıla Yıkıla”, 
“Kader Rüzgarı”, “Kısmetin En Güzeli”, “Küskünüm”, 1987’de “Oğlum”, “Talihsizler”, 1988’de “Yalnızlık Korkusu”, 1990’da 
“Dertler İnsanı”,”Dünya Boştur”, 2000’de “Sevmemeli”, 2002’de “Bir Akıllı Bir Deli”, “Muhabbet Kuşları”, “Ömerçip”, 2005’te 
“Balans ve Manevra”, 2006’da “Amerikalılar Karadeniz’de 2”, 2008’de “Esrarlı Gözler”, 2011’De “Şov Bizinıs” filmlerinde oynadı.

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012’de geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma 
kaldırıldı. Sanatçıya solunum cihazı bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013’te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu İstanbul 
Memorial Hastanesinde hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen sanatçının mezarı, her yıl vefatının yıl dönümünde 
hayranları tarafından ziyaret ediliyor.

Sanatçının vefatının ardından, 2018’de izleyiciyle buluşan “Müslüm” filmi ise, Gürses’in acıyla yüklü hayatına odaklanırken, 
Şanlıurfa’daki çocukluğundan başlayıp Adana’da keşfedilmesine ve İstanbul’da yıldızlaşmasına kadar pek çok bilinmeyen yönü 
ele alınıyor.
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