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BAŞKANDAN

HAYIRLI OLSUN

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Seçim bitti… Geçim zamanı 
diyeceğim ama öyle gözüküyor ki 
geçimden önce kabine ve partiye 
neşter var!

Nerden anladın derseniz, seçim 
gecesi balkon konuşmasında Sayın 
Cumhurbaşkanının yanına sadece 
eşi Emine hanımı almasından.

Tabi böyle olunca hata yapanlar 
sıtma hastalığı titremesine tutulmuş 
görüntüsü içindeydi!

Çünkü icraatın başı olan bakanlar 
hata üstüne hata yapıyor, 
milletvekilleri vatandaşa “şeyin trene 
baktığı” hakaretine varan sözler 
ediyordu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı konuşmasını 
hazırlayanlar da benzer hatalar 
yapıyor, adeta halktan habersiz 
belediye gibi mahalli bir seçimde 
ağırlık olarak sadece “Bekayı” öne 
sürüyorlardı.

Beka, ülkenin var olup olmamasıdır 
ki, bizi kimsenin yok etmeye ne 
gücü ne cesareti yeter.  Cumhuriyet 
kurulduğundan beri buna 
yeltenenler de ağızların payını hep 
almışlardır.

Sonuçlara itiraz var derseniz iş bitti artık… 
Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı seçildiğinde 
de itirazlardan bahsedilince, “Atı Alan Üsküdar’ı 
geçti” demişti, öyle de oldu.

Çünkü hem AKP hem CHP hem diğerleri 
sandıklara öyle hâkimdi ki sabaha kadar sandık 
başından hiçbirinin ayrılmadığı yazılı ve görsel 
basın tarafından görüntülendi.

Başarı derseniz hep tenkit ettiğimiz Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu gibi 
ayrım yapmayan güler yüzlü sürpriz bir ismi 
Türkiye’ye kazandırması oldu.
Hayırlı olsun. 
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Siirt’te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçim görevlileri ve oy 
pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı.

Seçim görevlileri ve oy pusulalarının 
bulunduğu torbalar, Siirt 3. Komando 
Tugay Komutanlığından havalanan askeri 
helikopterle Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe 
merkezlerinden alındı.

64 sandıkta görevli 150 kişinin yanı sıra 
oy pusulalarının bulunduğu torbalar 
helikopterle 13 seçim bölgesine bırakıldı.

Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası 
yeniden helikopterle görevli bulundukları 
yerleşim yerlerinden alınarak ilçe 
merkezlerindeki ilçe seçim kurulu 
başkanlıklarına bırakılacakları öğrenildi.

Seçim görevlileri ve oy pusulaları 
jandarma refakatinde ulaştırıldı 

Diyarbakır’da bazı yerleşim yerlerine seçim 

görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu 
torbalar jandarma refakatinde ulaştırıldı.

Diyarbakır’da etkili olan yağış nedeniyle 
askeri helikopter havalanamadı.

Dicle, Kulp, Lice ve Hani ilçe merkezlerinden 
alınan 101 seçim görevlisi ve oy pusulalarının 
bulunduğu torbalar, jandarma ekiplerinin 
bulunduğu zırhlı araçlar refakatinde kara 
yolu ile Dicle’nin Yokuşlu; Kulp’un Aygün 
ve Bayır; Lice’nin Kayacık, Tepe, Üçdamlar; 
Hani’nin Topçular mahallelerine taşındı.

Görevlilerin ve oy pusulalarının bulunduğu 
torbaların seçim bölgelerine güvenli şekilde 
ulaşımının sağlanması amacıyla jandarma 
ekiplerince önceden yol güzergahında 
mayın araması yapıldı.

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

GÜNCEL
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, “Makine Freze Kalıp fabrikası tarihi bir 
rol üstlendi. Burada nihai ortam oluştuğunda, Türkiye’ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetlerin 
olacağını göreceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (HAB) yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp (MFK) fabrikasının tarihi bir 
rol üstlendiğini belirterek, “Başkanlığımız, mümkün olan her türlü desteği verecek. Burada nihai ortam 
oluştuğunda, Türkiye’ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetlerin olacağını göreceğiz.” dedi.

Demir, Makine Freze Kalıp (MFK) fabrikasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, savunma sanayinin, 
yüksek düzeyde kalite ve üretim standartları gerektiren ileri teknolojilerin kullanıldığı rekabetçi bir sektör 
olduğunu söyledi.

Sektörde sürdürülebilirliği sağlamanın en önemli unsurlarından birinin yerlileştirme ve millileştirme 
oranlarının artırılması olduğuna dikkati çeken Demir, “Tedarik projeleriyle sektöre yön veren Başkanlığımız, 
stratejileri belirleme ve yönlendirme noktasında yayınladığı 2017-2021 Stratejik Planı ve 2018-2022 
Sektörel Strateji Dokümanı’nda belirtilen esaslar doğrultusunda sektörü desteklemektedir.” diye konuştu.

Demir, Sektörel Strateji Dokümanı ile her alt sektör için stratejik amaç, hedef ve bunları gerçekleştirmek için 
yapılacak faaliyetlerin belirlendiğini aktardı. Sanayileşme Portalı ve Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve 
Destekleme (EYDEP) programıyla, mükerrer yatırımların önlenmesi, yerli firma imkan ve faaliyetlerinden 
azami ölçüde faydalanılması ile sanayinin lig atlaması konusundaki çalışmaların devam ettiğini anlatan 
Demir, söz konusu portalın kullanıcı sayısının bini aştığını bildirdi.

Sanayileşme Portalı’na kayıtlı firmaların EYDEP Programı kapsamında yerinde ziyaret edildiğini anlatan 
Demir, bu kapsamda 200’den fazla firmanın değerlendirmeden geçtiğini kaydetti.

‘HAB’da Türkiye’ye çağ atlatacak çok önemli 
faaliyetler olacak’

GÜNCEL
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İÇİMİZDEN

ÖKÜZ, TREN, İNSAN...
Aha buda nerden çıktı 
demeyin, bir yerden çıktı ki 
yazıyoruz, kafadan sallayacak 
halimiz mi var.

Bahse konu hem yemeği, hem 
kebabı, hem fıstığı, hem tatlısı, 
hem kuru yemişi, hem üzümü 
ile örnek şehrimiz Gaziantep. 
 
Burada hafif raylı sistemin 
test sürüşü için Fatma Şahin,  
Adalet Bakanı ve Sağlık 
Bakanının da olduğu törende 
saçı başı ağarmış bir adam arka 
sırada oturuyordu.

Neşeli, gülüyorlardı.

O da ne!.. Birdenbire arkada 
oturan o saçı başı ağarmış 
adam (milletvekili Ahmet 
Uzer’miş) rekor düzeyde kendi 
partisine oy veren vatandaşa 
çok af buyurun, “Şeyin trene 
baktığı gibi bakıyorlar” 
demesin mi?

İnanılacak gibi değil, bu 
bir milletvekiliydi ve değil 
milletvekili hiç kimse demezdi 
bunu.

Deyince derler o zaman 
adama; aha ayna önce kendine 
bir bak diye!

Dediler de, Antepli bir 
seçmen Cumhurbaşkanına 
şikâyetle ona şunu söyledi: 
“Bir milletvekili çıkıp ta bir 

vatandaşa öküzün trene 
baktığı gibi bakıyorsun laflar 
edemez, o zaman bende ona 
derim ki; Seçim zamanı yediğin 
hurmalar, sandıkta dötünü 
tırmalar, git kendine bir ayar 
ver!”

Verir mi vermez mi bilinmez 
ama Sayın Cumhurbaşkanının 
bu adamlarla işi çok zor!

Baksanıza...

Biri Maraş’ta Türk bayrağını 
indirip yerine parti bayrağını 
asıyor!

Diğeri “Bu adilere sandıkta 
cevabı verecek misiniz” diyor.

Öbürü işsiz gence “boş boş 
gezme” diyor.

Yahu bilinmez mi ki bu bir 
mahalli seçim!.. Sevgi, saygı, 
hizmetle belediyecilik yapılıp 
vatandaş kazanılır. 
 
Tıpkı Tunceli Belediye 
Başkan adayı Fatih Mehmet 
Maçoğlu’nun Ovacık ilçesinde 
kurduğu kooperatifle bir 
yılda 100 ton fasulye,  30 ton 
barbunya, 7 ton bal üretip 200 
öğrenciye burs vermesi gibi.

Umudu yok etmek değil, 
umutsuzluktan umut 
belediyeciliği yaratmak!..İç

im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com
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GÜNCEL

Akar ve TSK’nin komuta kademesinden sıfır 
noktasında denetleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK’nın komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde 
inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Hasan Küçükakyüz ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, denetlemeleri sırasında Fırat’ın doğusundaki terör 
hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin gerçekleştirileceği İleri Müşterek Harekat 
Merkezi’nin açılışını da yaptı.

Çalışmalara ilişkin detaylı brifing alan Bakan Akar, Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve bekası için Türk Silahlı 
Kuvvetlerine önemli görevler düştüğünü söyledi. 

Türkiye’nin etrafındaki belirsizliklere, çatışmalara ve istikrarsızlıklara dikkati çeken Akar, “Doğu’da, Güneydoğu’da, 
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 40 yıla yakın zamandır terör belasıyla 
mücadele ediyoruz. İnşallah bu dönem asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız güçle 
milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunun peşindeyiz, yapmaya çalıştığımız şey bu.” diye konuştu.

TSK tarafından Kandil başta olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü elebaşılarının kullandığı karargah ve 
hedeflere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen Pençe Hava Harekatı’na değinen Bakan Akar, “Bugün sabah 
04.00’te başlattığımız Pençe Hava Operasyon Planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla 
bunların sözde elebaşılarına büyük zarar verildi. Bu, devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nerede 
olurlarsa olsun, ister Doğu’da, Güneydoğu’da isterse Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde bu, devam edecek.” ifadelerini 
kullandı.
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DÜNYA

İsrail yanlıları Filistinlileri Londra’daki gösteride 
susturmak istedi
İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin’e destek gösterisi düzenlenirken, bir 
grup İsrail yanlısı, hoparlörden yüksek sesle müzik yayını yaparak, konuşmaların 
duyulmasını engellemeye çalıştı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin’e destek 
gösterisi düzenlenirken, bir grup İsrail yanlısı, 
hoparlörden yüksek sesle müzik yayını yaparak, 
konuşmaların duyulmasını engellemeye çalıştı.

Toprak Günü ile Gazze’deki Büyük Dönüş 
Yürüyüşü’nün birinci yıl dönümü dolayısıyla 
İsrail’in Londra Büyükelçiliği önünde bir gösteri 
düzenlendi.

Gösteride, “Filistin için özgürlük”, “Gazze ablukasına 
son verin” yazılı dövizler taşınırken sık sık “Özgür 
Filistin” sloganları atıldı.

Etkinliği organize eden Filistin Dayanışma 
Kampanyası Yöneticisi Ben Jamal, “Bugün Gazze’de 
yürüyüş yapan ve temel haklarını almak için 
yürüyüşlerine devam edecek olanlarla dayanışma 
içindeyiz.” dedi.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukaya dikkat 
çekilen diğer konuşmalarda, ayrıca İngiliz 
hükümetinden de İsrail’e verdiği desteği gözden 
geçirmesi istendi.

Etkinlikte ayrıca Filistinliler tarafından şarkılar da 
seslendirildi.

B u arada, konuşmaların yapıldığı sahnenin 
yakınında İsrail yanlısı bir grup toplandı. İsrail 
bayrağı taşıyan grup, yapılan konuşmaların 
duyulmaması için yanlarında getirdikleri 
hoparlörden yüksek sesli müzik yayını yaptı.

Ayrıca gruptan bir kişinin Filistin’e destek veren 
siyonizm karşıtı Yahudilerin yanına giderek “utanın” 
diye bağırdığı görüldü.
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EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Rekabetçi 
Sektörler Programı kapsamında “Yaratıcı 
Endüstriler” ve “Ar-Ge” başlıklarında yaklaşık 50 
milyon avroluk yeni bir proje teklif çağrısına 
çıktıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında “Yaratıcı 
Endüstriler” ve “Ar-Ge” başlıklarında yaklaşık 50 
milyon avroluk yeni bir proje teklif çağrısına 
çıktıklarını belirterek, “Bu çağrımızla ülkemiz 
KOBİ’lerinin, girişimcilerinin ve araştırmacılarının 
teknolojik birikimini, proje geliştirme uygulama ve 
iş birliği kapasitelerini artırmayı, ayrıca ticarileşme, 
markalaşma faaliyetlerini destekleyerek küresel 
ölçekte başarılı örneklerin ortaya çıkmasını 
hedefliyoruz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ’lere yönelik 50 
milyon avro büyüklüğünde yeni bir proje teklif 
çağrısına çıktı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında mali iş 
birliği anlaşması çerçevesinde 2007’den bu yana 

yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni 
çağrısı Bakan Varank tarafından açıklandı.

Varank, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin 
önemli ayaklarından birinin mali iş birliği 
olduğuna işaret ederek, “Bakanlığımız 
sorumluluğunda 2007’den bu yana yürütülen 
Rekabetçi Sektörler Programı’nın birinci 
döneminde toplam büyüklüğü 520 milyon 
avro olan 46 projeyi 33 ilimizde hayata geçirmiş 
bulunuyoruz.” diye konuştu.

Uluslararası rekabetin KOBİ’ler üzerinde 
oluşturduğu baskıyı dengelemek amacıyla 
önlem almanın en önemli görevleri arasında 
bulunduğunu vurgulayan Varank, “Bu noktadan 
hareketle Rekabetçi Sektörler Programı’nın 
ikinci dönemi için 2017 itibarıyla oluşturmaya 
başladığımız ve toplam büyüklüğü yaklaşık 240 
milyon avro olan 34 proje üzerinde çalışmalarımız 
halen devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

KOBİ’lere 50 milyon avroluk destek
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İÇİMİZDEN

KADINLAR ÜZERİNE
Kadın demek anne demektir.
Kadın ve anne bir araya geldiğinde, 
yaşamın sürmesi anlamı çıkar.
Türkiye çok ilginç insanların yaşadığı bir 
ülkedir.
Toplumumuzun çeşitli kesimlerinin 
ellerindeki hakların çoğu emek 
harcanmadan kazanılmıştır..
En başta da kadın hakları...
Kadınlarımız bugünkü uygar görünüm 
ve yaşamlarını emeksiz, kavgasız elde 
ettiklerinden
umursamaz davranıştalar.
Sadece umursamazlıkla da kalmıyorlar, 
hiç bilmedikleri, görmedikleri eski 
yaşam biçimlerini isteyen tavırlar 
içindeler.
Cumhuriyet öncesinin yarı köleliğini, 
günlük yaşamdan kopukluğunu, 
örtüler, çarşaflar, kafes arkasındaki 
karanlık yaşamı özleyenleri gördükçe, 
Türk kadınının  aklına düşen örümcek 
ağlarının yapışkanlığına tutsak 
olmamasını diliyorum.
MAO , “ göğün yarısı kadınların 
omuzlarındadır” demişti.
Türkiye’de kadın yeryüzünün de yarısını 
omuzlarında taşır.
Omzundaki yükü yere bıraktığında , 
sırtına yeryüzünün öteki yarısı yüklenir.
Mahatma Gandhi kadınlar için
şöyle der :
-“Kadınlara zayıf demek hakarettir.
Erkeğin kadına haksızlığıdır.
 Eğer acımasız kuvvete kuvvet 
denecekse elbette erkek kadından daha 
üstündür.
 Eğer şiddete baş vurmama insanın 
yasasıysa, gelecek kadınlarındır.
Kadından başka kim erkeğin yüreğine 
seslenebilir ki.”
 Dişisini döven tek erkek insanlar 
içinden çıkmaktadır..
Yani doğada dişisini döven hiçbir 
hayvan yoktur.
Bu durumda insanlığımızdan 
utanmamız yeterli olabilir mi ?
Ülkemizde kadınlara atılan dayak rüşvet 
kadar yaygındır.
Artık kadınlar bile kendi cinslerine atılan 
dayağa kılıf arama çabasındalar.
Kadın, ağzına uzatılan mikrofona hiç 
utanmadan:
- Kadın hak ederse, erkek onu dövebilir. 
Diye konuşabiliyor.
Bizde medyada çalışanların bazıları zeka 

özürlü olduğundan,kadına sormuyor :
- Kadın hangi durumlarda dayağı hak 
eder ?
Doğada insanın dışında dişisini döven 
canlı bulunmadığına göre , kadınları, 
kızları dövenlerin hangi hayvan 
cinsinden oldukları araştırılmalıdır..
Bakarsınız yeni bir hayvan türü ortaya 
çıkar.
Anneler gününde çiçeklerle, 
armağanlarla sevindirmeye çalıştığımız  
kadınların babalarımız tarafından 
dövüldüğünü görünce üzülüyor, sonra 
da evlenince karılarımızı dövüyoruz.
Kızların başına zorla çaput bağlatıyor, 
berdel, töre cinayeti gibi iğrençliklerde 
yaşamlarını cehenneme çeviriyoruz.
Kadınların toplum dışına itilmesi, evlere 
kapatılması planlı bir biçimde hedefine 
doğru yürüyor.
Ev kadınlarının  sayısı  yaklaşık 18 
milyon.
6 milyon kadın okur yazar değil.
Anneler üzerine söylenen nutuklar, 
düzenlenen törenler, okunan şiirler  
inandırıcı olmaktan çok uzaktalar.
Kadına uygulanan şiddet, yapılan zulüm 
her geçen gün artarken, 6 milyon kadın 
okuma yazma bilmezken, kız çocuklarını 
okutmaya devletin bile gücü yetmezken 
kadınlar için televizyonda konuşmalar 
düzenlemek iki yüzlülüktür.
Benito Mussolini demişti ki :
- Devletimizde kadın yeri bir HİÇ 
olacaktır.
Bu faşist bir dünya görüşüdür.
Erkekler kadınları hiçliğe doğru iterken, 
kadınlarımız da HİÇ’liğe gönüllü 
sarılıyorlar.
 Çağdaş  yaşamın kurallarına  karşı 
çıkmak insanı hiçliğe sürükler.
“HİÇ “olmaya giden yol da  kızları 
okutmamaktan, örtü altına sokmaktan 
geçiyor.
Kadınlarımız ve kızlarımız  bunu 
anlamıyorlar.
Babalar, ağabeyler,kocalar da  hayatın 
en büyük var olma nedeni kadınlara 
ihanet ediyorlar.
Kızları iyi yetişmeyen bir toplumun 
erkekleri sonsuz bir öksüzlüğün 
pençesine düşerler.
Türk kadınını Arap cariyelere çevirmeye 
çalışan soysuzların bu çabalarını ancak 
kadınlar engelleyebilir.İç
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Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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KÜLTÜR - SANAT

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan, “Bu kütüphanede 14 binden fazla eser var. 
Abdülmecid Efendi bunları hem yurt içinden hem yurt dışından birçok ülkeden temin edip buraya 
getirdi.” dedi.

Osmanlı’nın son halifesi Abdülmecid Efendi’ye ait koleksiyonun da aralarında yer aldığı 14 binden fazla eserin 
bulunduğu “Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi”, tarih ve kitap meraklılarının ziyaretini bekliyor.

Milli Saraylara bağlı tarihi mekanlardan Dolmabahçe Sarayı bünyesindeki kütüphaneye ilişkin AA muhabirine bilgi 
veren Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan, kütüphanenin, sarayın en nadide yerlerinden biri 
olduğunun altını çizdi. Gayhan, “Bu kütüphanede 14 binden fazla eser var. Hepsi farklı türde. Sadece kitap değil o 
döneme ait gazeteler ve başka objeler de var. Bu kitapların hepsi çok özel. Abdülmecid Efendi bunları hem yurt 
içinden hem yurt dışından birçok ülkeden temin edip buraya getirdi. Özel bir kütüphane. Çeşitli dillerde yayınlar 
da var burada.

Sadece Türkçe, Osmanlıca değil aynı zamanda Fransızca, Arapça ve Farsça kitapları da burada görmek mümkün.” 
dedi.
Gayhan, kütüphanedeki kitaplar arasında nadir eserler bulunduğunu vurgulayarak, mermer kaplı kitapların dahi 
kütüphanede mevcut olduğunu dile getirdi.

Osmanlı’nın son halifesi Abdülmecid Efendi’ye ait koleksiyonun da yer aldığı kütüphanede kitap, dergi, gazete, 
ansiklopedi, sözlük, yıllık, harita, albüm, fotoğraf, kartpostal ve belge gibi oldukça farklı çeşitlilikte yazılı, basılı ve 
görsel materyal yer alıyor.

Tarihe şahitlik eden ‘Halife Abdülmecid Efendi 
Kütüphanesi’
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KÜLTÜR SANAT

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün 
desteğiyle düzenlenen “Türk Filmleri Haftası” 
kapsamında “Sevdaların Ölümü” filmi gösterildi.

“Sevdaların Ölümü” filminin başrol oyuncusu 
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Perihan Savaş, bu 
kapsamda düzenlenen söyleşide Tiran’daki 
sinemaseverlerle buluştu.

Söyleşinin açılışında selamlama konuşması yapan 
Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer 
Hakan Cengiz, Türk sinemasının özellikle son 10 
yılda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 
yükseldiğini ifade etti.

Türk filmlerinin sadece Türkiye’de değil 
uluslararası alanda da milyonlarca izleyiciye 
ulaştığını dile getiren Cengiz, “Türk sinemasının 
yapımcı, yönetmen, oyuncu, senarist ve teknik 
ekipleri uluslararası alanda önemli sinema ödülleri 

kazanmaktadır. Türk dizilerinin Arnavutluk’taki 
popülaritesini biliyoruz. Bu gibi etkinlikler 
sayesinde geçmişten günümüze Türk sinemasının 
da Arnavutluk’ta daha fazla ilgi görmesini temenni 
ediyorum.” dedi.

Savaş ise söyleşide sinemaseverlerle buluşmaktan 
onur duyduğunu ifade ederek, etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen Yunus Emre 
Enstitüsüne teşekkür etti.

Savaş, “Öncelikle sinema ve sanat bizim kültürümüzü 
anlatan, kültürümüzü yansıtan çok önemli bir sanat 
kolu. Sinema olsun, tiyatro olsun. Gördüğünüz 
gibi diziler, sinema bizi sizlerle buluşturuyor. 
Farklı kültürden, farklı dinden insanlara biz kendi 
kültürümüzü anlatabiliyoruz. Bunun desteklenmesi 
ve daha çoğalması, birtakım ülkelerde bu kadar çok 
sevilmesinin nedeni de gerçekten bu işi sevgiyle, 
saygıyla ve bunu sadece salt şöhret olmadan sanat 
adına yaptığımız içindir diye düşünüyorum.” dedi.

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

Usta oyuncu Perihan Savaş Arnavutluk’taki 
sinemaseverlerle buluştu
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da “Türk Filmleri Haftası” çerçevesinde “Sevdaların Ölümü” filminin 
gösterilmesi dolayısıyla Yeşilçam’ın usta oyuncusu Perihan Savaş Arnavutluk’taki sinemaseverlerle bir 
araya geldi.
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İÇİMİZDEN

DÜŞÜNÜN CUMHURBAŞKANI, NEDEN BU KADAR ASILIYOR?
31 MART BEKA SEÇİMİ..
Türk milleti feraset sahibi.. Geriye dönmek istemiyor.. Kolay değil.. 1950’lerden beri birilerinin eli hep Ankara’da..
Karıştırıyor da karıştırıyorlar..
Darbeler.. Muhtıralar.. Siyasi ve ekonomik krizler.. Türkiye makus talihini ne zaman kırdı biliyor musunuz?
15 Temmuz 2016’da.. Ama aklı hâlâ eski Türkiye’de kalanlar var..

ESKİ BÜYÜKELÇİ O FAMİLYADAN
Seni Washington’a Büyükelçi olarak göndermişler..
Saymakla bitmeyecek imkânları da önüne koymuşlar.. Çalış, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil et diye..
Sen çıkıyorsun kendi ülkeni tehdit ediyorsun..
“S-400 alırsanız bitersiniz” diyorsun.. Pentagon, CIA ağzı ile konuşuyorsun..
Yazıklar olsun.. Art niyetli.. Dışarıdan güdümlü, yönlendirmeli..
“Öğrenilmiş çaresizlik” tam da bu olsa gerek..

HALKI İLE YABANCILAŞANLARDAN
İnsan, Namık Tan’ın gidip çata çat Türkiye’yi savunmasını bekliyor..
Normalde böyle olması gerekmez mi?
Ama o kendi ülkesini sırtından hançerliyor..
Bir Türk bunu nasıl yapabilir? Cevabını bulamadık..
Soğuk savaş döneminden kalma paradigmaları hatırlatmak isteriz:
Türk devleti önce kendi halkı ile yabancılaştırıldı..
Dağdaki çobanın Ankara’ya girmesini istemedi ve sokmadı zaten..
“Çankırı, Gaziantep, Erzurum’daki Mehmet Ağa’nın çocukları okumasın” dedi..
Ana dili ile konuşan Kürtleri düşman belledi..
Dinî özgürlüklerini yaşayanlarını “irticacı” olarak fişledi..

BÜROKRASİNİN EN TEPESİNDE
Amerika’da yukarı doğru çıkıldıkça durumun saflaştığını görürsünüz..
En yukarıda Anglo-sakson ve Evangelistlerden başkasını göremezsiniz..
Sokmazlar sizi oralara.. Dünyanın en iyi profesörü, yöneticisi, bilmem kimi de olsanız durum değişmez..
Türkiye’de de benzer durum vardı.. Ülkeyi dışarıya yönettiren bürokrasi işbaşındaydı..
Hükûmetler, başbakanlar gelip geçici, onlar kalıcıydı.. Kendilerini Türkiye’nin gerçek sahipleri olarak görüyorlardı..
Diğerlerinin tamamı dağdaki çoban ve göbeğini kaşıyan cahillerdi..

İSRAİL VE AMERİKA’NIN ADAMLARI
Bu bürokratlar devletin tepesini parsellemişlerdi.. Tamamı karar verici pozisyonda ve Avrupa, Amerika, İsrail’in adamlarıydı..
Bu ülkelerin haberi olmadan Ankara’da kuş uçması bile mümkün değildi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarının ilk yıllarında işte bu teslimiyetçi bürokrasi ile mücadele etti.. Vesayet zincirlerini kırdı..

FETÖ’CÜLER VE MANDACILAR
FETÖ temizlendi.. Hâlâ da kılcal damarlardan atılma işlemi devam ediyor..
Yeni yeni görüyoruz ki FETÖ’cüler yalnız değilmiş..
Kökleri Kurtuluş Savaşı sonrasında atılan mandacı zihniyet de hâlâ ayakta..
Yerli ve millî olamıyorlar.. Yeni Türkiye’yi kavrayamıyorlar..
Türkiye teknoloji 4.0’a hazırlanırken onlar kopan “manda kablolarını” tamir etme peşindeler..
FETÖ’nün yurt dışına kaçan “gazeteci kılıklı” adamları kimlere oy istiyor?
-CHP, İYİ Parti ve HDP’ye.. Türkiye’yi yeniden bağımlı ve bağlantılı hâle getirebilmek için..
Amerika koruması altında yaşayan FETÖ her gün Türkiye’ye tehditler savurmaya devam ediyor..
ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye’nin gönderdiği dosyaların bir sayfasını bile açmadı..
Kimse bundan sonra açmasını da beklemesin..

31 MART KAYBEDİLDİ Mİ? 
Cumhurbaşkanı neredeyse 24 saat sahada..
Birileri sebebini merak ediyor.. “31 Mart kaybedildiği için mi bu kadar asılıyor?” diye soranlar var..
Hayır.. -Uyumun ve hizmetin devam etmesi;
-2023 hedeflerine hızla ulaşılması için.. Başkent Ankara’da soru işaretleri vardı.. Kaybedildiği konuşuluyordu..
Artık öyle değil.. Cumhurbaşkanı dün Ankara’dan mutlu ve huzurlu bir şekilde İstanbul’a geçti..
Yakın çevresine, “Ankara’da elhamdülillah durum değişti” dedi..

KAYYUM’LAR NİYE GELDİ?
CHP, İYİ Parti ve Saadet listelerinde PKK ve KCK’dan işlem görenler var..
Seçilirlerse 2015’teki şehir savaşlarını yeniden başlatmaya çalışacaklar..
Bu durum Ankara ve İstanbul için de geçerli..
Türkiye’nin istikrar kodları ile yeniden oynamaya çalışacaklar..
Cumhurbaşkanı işte tam da bunların önüne geçmeye çalışıyor..
FETÖ, PKK ve MANDA’cı zihniyetten temizlenen devletin tamamen millî temeller üzerine oturması için..
Kendi bekası değil, devletin bekası peşinde.. 31 Mart işte böylesine önemli bir seçim..

DEVLERLE BİRLİKTE
Türkiye’nin adı Rusya, Amerika ve Avrupa Birliği ile okunuyor..
Uluslararası medyanın birinci sayfalarında hep..
Niye? -Diğer oyun kurucuların oyunlarına karşı hamleler geliştirdiği;
-Sisteme çomak soktuğu; -Başkaldırdığı için..
Türkiye yoluna kazasız belasız ve tam gaz devam etmek zorunda..
İşte 31 Mart bu yüzden Beka Seçimi...

B.Y..
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Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

31 MART BEKA SEÇİMİ..
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YAŞAM

Türkiye’nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından olan 91 yaşındaki ünlü gazeteci-ressam Etem Çalışkan, 
gençlere en önemli öğüdünün “çalışmak” olduğunu söyledi.

Hattat Emin Barın’ın öğrenciliğini yapan, Anıtkabir kitabelerini yazan ve Atatürk’ün imzasını stilize eden Etem 
Çalışkan, AA muhabirine, hayatı boyunca kendisini çalışmaktan alıkoyamadığını vurguladı. Çalışkan, sanatın ve 
insanın yaşının olmadığını, hayatın son anlarına kadar çalışılması gerektiğini ifade etti.

Çalışkan, üretmeyi kutsal saydığını, kendisini bildi bileli çalıştığını anlatarak, gençlere de “çalışın, durmadan çalışın” 
nasihatinde bulunarak, şunları söyledi:

“Yalnız sanatın değil, insanın yaşı yok. İnsan çalışmalıdır. İnsan çalışamaz hale gelene kadar hep çalışmalıdır. Az 
bir şey enerjim varsa kendimi çalışmaktan alıkoymaya hakkım yok. Çünkü benim çalışmalarım olmazsa ben Etem 
değilim. Öteki türlü karnını doyurmaya çalışan gereksiz birisi olurum. O nedenle ne olursa olsun çalışmak kutsaldır.”

Bulduğu her yüzeye resim ve güzel yazı çizdiğini ifade eden Çalışkan, günlük hayatını da şöyle özetledi:

“Evimdeki duvarlar da sergilerden pek farklı değil. Ben her yeri yazı yazmak için bir yüzey olarak görürüm. İster 
duvar olsun, ister perde olsun, ister bir kağıt ya da peçete olsun yazılarımı ben o zemine yazarım. Diyelim ki 
masada yemek yiyoruz, ilham gelirse ağzımdaki lokmayı bırakıp masaya çizerim. Bütün o yüzeylerde resim ve 
kaligrafi endişesi vardır. Eşimle, üstüme başıma ve hatta perdelere güzel yazı çizdiğim için hep tartışırız.”

‘Asırlık Çınar’dan gençlere ‘çalışın’ 
nasihati
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DÜNYA

Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlendi. 49 
kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından 4 kişi yakalandı.

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood’daki 
camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından cuma namazı esnasında terör saldırısı gerçekleştirildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Christchurch kentinde 2 camiye yerel 
saatle 13.40 ve 13.50’de düzenlenen saldırıların “terör saldırısı” olduğunu vurguladı. 

Terör saldırısının ardından ülkedeki tehdit seviyesinin düşükten yüksek düzeye çıkarıldığını bildiren Ardern, 
teröristlerden hiçbirinin güvenlik birimlerinin takip listesinde yer almadığını belirtti. 

Terör saldırılarında 49 kişinin katledildiği duyuruldu. Christchurch sağlık yetkilileri, yerel hastanede yaralı 48 
kişinin tedavi gördüğünü ifade etti.

Teröristlerin kendi hesaplarından yayınladığı görüntülerde katliamı canlı yayınladığı, camiye girerken ateş açmaya 
başladıkları ve hareket eden her şeyi hedef aldığı görüldü.

Teröristler görüntülerde silahlarını ve şarjörlerini sıklıkla değiştirirken, katliam öncesi paylaşımlarında aşırı sağcı ve 
ırkçı müzikler dinlediği, sosyal medya mecralarında ırkçı ve Müslüman karşıtı ifadelerde bulundukları dikkati çekti.

Yeni Zelanda’da iki camiye terör 
saldırısı: 49 kişi yaşamını yitirdi
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DÜNYA

Biz Unuttuk Ama Onlar Unutmadı!
Terör saldırısını üstlenen Brenton Tarrant adlı Avustralya vatandaşına ait olduğu düşünülen sosyal medya hesabı 
üzerinden “göçmen ve Müslüman karşıtı” açıklamaların olduğu onlarca sayfalık manifesto yayınlandığı belirlendi.

Yeni Zelanda’da iki camiye terör saldırısı

Nefret manifestosunda cami saldırganı terörist, Türkiye’ye karşı “(İstanbul boğazının batısına) Eğer ki Avrupa 
topraklarına geçmeye çalışırsanız, boğazın batısına gelmeye çalışırsanız sizleri öldürürüz.” tehdidinde bulundu.

Terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerde teröristlere ait olduğu öne sürülen silahların üzerinde, 
geçmişte Avrupa’nın Müslümanlara karşı verdiği savaşların tarihleri, bu savaşlarda yer almış Batılı figürlerin isimleri, 
Nazi sempatizanı ve İslam karşıtı ifadelerin yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristin suikast listesinde

Camiye saldıran teröristin, nefret manifestosunda hazırladığı suikast listesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Londra Belediye Başkanı Sadık Han gibi isimler de yer aldı. 

Terörist, manifestosunda, Erdoğan’a ilişkin “insanlarımızın en eski düşmanı ve Avrupa’daki en büyük İslami grubun 
lideri” ifadelerini kullanırken, Avrupa’da yaşayan Türkleri “etnik düşman” şeklinde tanımladı.

“Ayrıntısıyla planlanmış bir terör saldırısı”

Başbakan Ardern, bunun “ayrıntısıyla planlanmış bir terör saldırısı olduğunu” ifade ederek, teröristlere ait araçlarda 
el yapımı patlayıcılar bulunduğunu ve güvenlik güçlerinin bu patlayıcıları etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Terör saldırılarıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Ardern, teröristlerden birinin Avustralya vatandaşı 
olduğunu belirtti.

Ardern, “Fanatiklerin düzenlediği bu şiddet ve nefret eylemine ait görüntüleri lütfen paylaşmayalım. Bu nefret 
saldırısı bizi yansıtmıyor. Biz bu değiliz. Biz bütün bir milletçe bu nefret ve şiddet olayını reddediyoruz.” diye 
konuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da terör saldırısının faillerinden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu 
doğruladı.

Yeni Zelanda polisi, terör saldırısıyla ilgili biri kadın 4 kişinin yakaladığını açıkladı.

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve 
Linwood’daki camiye düzenlenen saldırıların ardından ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında 
bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlının, şarjörlerinde “Türk Düşmanı” ibaresi yer alırken, Osmanlı İmparatorluğu’nun Viyana 
seferide silah üzerinde betimlendirilmiş. Silah üzerinde Ayasofya ve İstanbul’a tehditler yer alıyor.
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ABD’NİN SURİYE POLİTİKASI (3) 
Sevgili SİMGE DERGİSİ OKUYUCULARI bundan önceki 2 sayılı yazımda 
bazı gerçekleri sizlere tarih sırasına göre ABD destekli korsan İSRAİL 
DEVLETİ’NİN HANGİ KOŞULLAR ALTINDA KURULDUĞUNU izah etmeğe 
çalışmıştım.

Bugünkü yazımın esas konusu İSRAİL DEVLETİNİN FİLİSTİN 
TOPRAKLARINDAN SONRA HEM KENDİ güvenliğini sağlaması hem de 
topraklarını genişletmek için 1967 yılında 6 gün savaşları dediğimiz 
İSRAİL-SURİYE SAVAŞLARI AKLIMIZA GELİR. İSRAİL BİR SAVAŞIN SONUNDA 
SURİYENİN STRATEJİK ÖZELLİĞİ OLAN GOLAN TEPELERİNİ İŞGAL EDEREK 
BİR TAMPON BÖLGE OLUŞTURMUŞTUR.

ABD’NİN BÜYÜK DESTEĞİ İLE RESMEN GOLAN TEPELERİ İSRAİL TOPRAĞI 
SAYILMIŞTIR. 13 ARALIK 1981 yılında İSRAİL 30’a yakın yerleşim bölgesini 
iskan ederek Yahudi vatandaşlarını yerleştirmiştir. Şu an itibarı ile 30 
bine yakın Suriye vatandaşı olan DÜRZİLER YAŞIYORDUR. İSRAİL GOLAN 
TEPELERİNİ İŞGAL etmeden önce 100 bin Suriyeli’nin yaşadığı tahmin 
edilmektedir. Bu iskandan sonra BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 243 ve 338 
sayılı kararları ile İSRAİLİ işgalci ilan etmiştir. İSRAİL BU KARARLARI HİÇ 
DİNLEMEMİŞ VE YERLEŞİM BÖLGELERİNİ genişletmeğe devam etmiştir. 
İSRAİL NEDEN GOLAN TEPELERİ’Nİ İŞGALDE ISRARCI OLMUŞTUR:

1-GOLAN TEPELERİ STRATEJİK AÇIDAN ÖNEM ARZETMEKTEDİR. ÇÜNKÜ 
ŞAM’A YANİ SURİYE’NİN BAŞKENTİNE 60 km uzaklıktadır. SURİYE İLE OLASI 
BİR SAVAŞTA ŞAM’A MÜDAHALESİ ÇOK KOLAY OLACAKTIR.

2- GOLAN TEPELERİ, SURİYE, ÜRDÜN VE LÜBNAN’A SINIRDIR. OLASI BİR 
ÇATIŞMADA BU DEVLETLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ ÇOK 
KOLAY OLACAKTIR.

3- GOLAN TEPELERİ, ZENGİN PETROL, DOĞALGAZ VE SU KANALLARINA 
SAHİPTİR. İSRAİL SU İHTİYACININ üçte birini bu tepelerden sağlamaktadır. 
50 yıldan fazladır ABD VE İSRAİL’İN BU TEPELERDE PETROL VE DOĞALGAZ 
ARADIĞI BİLİNDİĞİ HALDE, NE YERLİ NEDE DÜNYA BASININDA YER 
ALMAMAKTADIR.

Tabi ki dünya politikasını ABD şekillendirmektedir ve son dönemlerde 
ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri İsrail toprağı olmalıdır diyerek 
yüksek perdeden konuşmaktadır. Asıl amaç Suriye’nin parçalanıp bir 
çok devletçiklere bölünüp bölünüp bölgede güçlü bir İsrail devleti 
oluşturmak dolayısıyla ABD’nin oyun kurucu olarak Ortadoğu Projesini 
hayata geçirmektir. Bölgenin tek hakimi olarak hemegonyasını sürdürmek 
istemesidir. Gelecek yazımda kaldığım yerden devam edeceğim.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Bilindiği üzere ABD Demokrat Partisi, 2020 
Kasım’da gerçekleştirilecek Başkanlık seçimlerine 
ilişkin uzun bir kampanyanın hazırlıkları içinde. 
Bugüne kadar, çoğu Kongre üyesi olan yaklaşık 
on kişi, partilerinin 2020 yazının sonlarına doğru 
kararı verilecek olan başkan adaylığına aday olma 
niyetlerini ilan ettiler. Uluslararası gözlemciler 
bugünden itibaren adaylar belli olana kadar her 
adayın dış politika görüşlerine odaklanacak.

Yarışın favorileri olarak şimdiden öne çıkanlar, 
geçtiğimiz on yılın Demokrat adaylarının 
muzdarip olduğu büyük bir eksikliği teşhis etmiş 
durumda: Dış ilişkiler konusunda çok bariz bir 
tecrübe, hatta alaka eksikliği. Bu zaaf tam da 
Hillary Clinton’ın, dış politika konusunda bir 
zafiyet içinde olduğunun fark edilmesi üzerine, 
2016’da aday olabileceği beklentisiyle 2009-2013 
arasını dışişleri bakanı olarak geçirmesine imkan 
verildi. Akabinde Clinton, çok çeşitli uluslararası 

meseleleri kapsayan ve Türkiye hakkında detaylı 
yorumlar da ihtiva eden “Hard Choices” adlı bir 
kitap yayınladı. Bizatihi bu zafiyet, 2020 için 
adaylıkları ilan edilmiş Demokratik adayların 
birçoğunu çoktan dış politika görüşleri hakkında 
kamuoyuna açıklamalarda bulunma konusunda 
motive etmiş durumda.

Demokratik Parti’den adaylığını ilk açıklayanlar 
Vermont senatörü olup 2016’da Demokratik 
Parti’nin başkan adaylığını Hillary Clinton’a 
kaybeden Bernie Sanders ve Massachusetts 
Senatörü Elizabeth Warren. Her iki aday da imajını 
şekillendiren belirli bir politik tarza sahip ve dış 
politika duruşları da bu imajlara ayarlı. Sanders, 
kendisini diğer adaylardan ayırma maksadı 
taşıyan ve iç meseleler konusundaki tuhaf ve 
solcu yaklaşımına paralel bir söylem kullanıyor.

Sanders “otoriterliğe karşı demokrasi mücadelesini” kazanmak istiyorsa, Türk halkının, 
Temmuz 2016’da demokrasiyi korumak için hayatlarını feda etmiş demokrasi destekçileri 
olduğunu kabul etmelidir.

2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders
Türkiye hakkında ne biliyor?
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Sanders dış politika profili geliştiriyor
Sanders, 2016 seçim dönemini mümkün olduğunca dış politika sorunlarından uzak durarak geçirdi. Bu 
alanda zafiyeti olduğu izlenimini ortadan kaldırmak için Sanders, ABD’nin dış ilişkilerindeki mevcut en 
mühim öğeler konusundaki duruşlarını tanımlamak için şimdiden çaba harcamaya başladı. ABD’nin en 
önde gelen siyasi yorum kaynaklarından ikisi olan The Atlantic ve Politico’da en son çıkan makaleler, 
Sanders’ın dış ilişkilere, aday olacağını ilan eden diğer Demokratların hepsinden daha fazla odaklandığını 
[1] İkinci Dünya Savaşı döneminin ilerlemeci Demokratik Parti söylemini canlandırdığını [2] ve 
potansiyel Demokrat seçmenleri birleştirmek için ortak dış politika zemini bulmaya yönelik çalıştığını 
kaydediyorlar [3]. Genel olarak yorumcular, Sanders’ı ABD’nin uluslararası ilişkiler konusundaki meşhur 
“istisnacı” tutumuna karşı bir meydan okuma ortaya koyuyor olarak görüyorlar; ki böyle bir değişikliği 
uygulayabilmesi durumunda bu, tabii olarak, bütün dünyada bir rahatlama meydana getirecektir.

Bununla birlikte, 20 yıldır Türkiye’de ikamet eden biri olarak, Sanders’ın Türkiye ve Doğu Akdeniz 
hakkında ne bildiği ve neler söyleyeceğiyle daha çok ilgileniyorum. Sanders’ın siyasi kariyeri, onu Türkiye 
yahut da Türkiye’nin bulunduğu bölge açısından mühim olan meselelerle kapsamlı bir temas içine hiçbir 
zaman sokmadı. Sanders siyasi hayatına yerel Vermont siyasetinde belediye başkanı olarak başladı ve 
1990’da, kendini sosyalist olarak tanımlayan bir kişi olarak Temsilciler Meclisi’ne girdi.

Sanders, Temsilciler Meclisi’nde geçirdiği on altı yıldan sonra 2006’da senatör seçildi, daha sonra 2012 
yılında yeniden seçildi. Sanders’ın hizmet verdiği (Eski Asker İşleri Komisyonu, Bütçe, Çevre ve Bayındırlık 
Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu ve Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komisyonu gibi) 
çeşitli Kongre komisyonları neredeyse münhasıran yerel meselelerle ilgileniyor.

Kongre faaliyetlerinin iç kamuoyuna odaklanmış olmasına rağmen, Sanders, adını John McCain 
liderliğindeki bir grup Senatör tarafından Ekim 2017’de Başkan Trump’a iletilen mektuba eklemiştir. 
Eski Türkiye Büyükelçisi John Bass’ın sebep olduğu vize yasağı krizi sırasında gönderilen bu mektup, 
Türkiye-ABD ilişkilerini aynen ABD medyasındaki gibi yorumlayarak Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan “insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesini” talep etmesini istedi.

Bu nedenle Sanders, bu bölgeyle ilgili konularda sık beyanatlarda bulunmamış olsa dahi, Kongre’deki vazifeleri 
itibarıyla sahip olduğu tecrübe açısından Doğu Akdeniz hakkında derinlemesine bilgi edinmiş olamaz. Dahası, 
McCain’in mektubuna imza koymuş olması, dış ilişkilerde pek aşina olmadığı meseleler söz konusu olduğunda 
Sanders’ın geleneksel bilgilerden ve medyadan olumsuz yönde etkilendiğini gösteriyor. Bu da, Türkiye hakkında 
tam olarak ne bildiğini anlamak için Sanders’ın dış politika konusundaki açıklamalarına bakmamız gerektiği 
anlamına geliyor.

Uluslararası ilişkilerde Sanders
Sanders’ın Senato’daki internet sitesinin, uluslararası ilişkilere tahsis edilmiş küçük bir bölümü var [4] ve 
kamuoyunu görüşleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan birkaç konuşma yapmışlığı var. İnternet sitesindeki 
materyal kısa, Sanders’ın ABD’nin Afganistan’daki birlikleriyle 2011’de çekilmiş bir resmini içeriyor ve yalnızca Irak, 
Afganistan ve İsrail-Filistin çatışmasından söz ediyor. Bu bilgilerin bir kısmı da, 2017’yi gelecek zaman kipinde 
kullandığından, tarihi geçmiş görünüyor. Türkiye sadece Irak bağlamında zikrediliyor. Bilgilerin hiçbiri, Sanders’ın, 
bahsettiği toplumlar hakkında derinlemesine bilgi veya derin bir anlayış edindiği izlenimi vermiyor.
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Ancak, Sanders, en son yaptığı konuşmalarda dış politika vizyonu hakkında daha net bilgiler verdi. 2017 yılının 
sonlarında, Sanders Fulton Missouri’deki Westminster College’da bir konuşma yapmaya davet edildi [5]. Bu 
konuşma geniş kapsamlıydı, nadiren ayrıntılara girdi ve Türkiye’den özel olarak bahsetmedi.

Bunun yerine, bu konuşmanın en çarpıcı özellikleri, Sanders’ın sergilediği idealizm ve sadece Trump yönetiminin 
değil, II. Dünya Savaşı sonrası tüm Amerikan yönetimlerinin dış politika tercihlerini doğrudan ve güçlü bir şekilde 
eleştirmeye istekli olmasıydı. İran ve Şili’deki CIA destekli darbelerden bahseden Sanders’ın konuşması ilginç ve 
ümit aşılayıcıydı.

Peki ya Türkiye hakkında neler düşünüyor?
Sanders, Ekim 2018’de John Hopkins İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu’nda ikinci bir dış politika konuşması yaptı. 
[6] Sanders, konuşmasında, biri otoriterliğe ya da yerleşik/değişmez eşitsizliğe doğru, diğeri de aydınlanmış ve 
eşitlikçi demokrasiye doğru ilerleyen iki eğilime bölünmüş bir dünyaya dair “Maniheist” bir resim çizdi. Türkiye’nin 
meseleleriyle ilgilenenler için Sanders’ın konuşmasının dikkat çekici yönü, Türkiye’ye doğrudan ve son derece 
olumsuz bir şekilde atıfta bulunması oldu:

“Putin gibi, Macaristan’daki Orban gibi, Türkiye’deki Erdoğan, Filipinler’deki Duterte ve Kuzey Kore’deki Kim Jong-
un gibi otoriter liderlere yaklaşıyor olsa bile, Trump NATO gibi, ticaret gibi, İran nükleer anlaşması gibi konularda 
demokratik Avrupalı müttefiklerimizle gerginliği gereksiz şekilde tırmandırıyor. Açık konuşayım; bunlar önemli 
konular. Ancak Trump’ın bu müttefiklere gereksiz yere sergilediği saygısızlık, sadece etkisiz müzakerelerde 
bulunmak anlamına gelmiyor; transatlantik ittifak için de uzun vadeli çok büyük ve olumsuz sonuçlara yol 
açacaktır.”

Evet, alıntıyı doğru okudunuz, Sanders Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kim Jong-un’la aynı 
kategoriye koyuyor. Bu ifadeleri afallatıcı ve rahatsız edici, ayrıca Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 
ABD medyasında son beş-altı yıldır sayısız kere tekrarlanan aynı klişe hataların bir tekrarı mahiyetinde. Bu da, 
Sanders’ın Türk siyaseti ve toplumu hakkında şahsen hiçbir bilgi ve anlayışa sahip olmadığını gösteriyor.

Konuşmasından alıntılanan paragrafta Sanders, iki ülke kategorisi listeliyor, ancak Türkiye’nin “Trump’ın sebepsiz 
yere saygısızlık ettiği” “demokratik Avrupalı müttefikler” kategorisinde olduğunu algılayamıyor. Sanders’ın kendisi 
de, “transatlantik ittifak için uzun vadeli olumsuz sonuçlardan” kaçınmak istiyorsa, ya Türkiye hakkında daha 
doğru bilgiler ya da bu bilgilere sahip danışmanlar edinmesi gerekecektir.

Şubat ayının sonunda, Sanders’ın 2016 kampanyasında kilit rol oynayan üç danışman, aniden teşkilatından 
ayrıldı. Sanders eş zamanlı olarak yeni kampanya yöneticisi olarak Faiz Şakir’i işe aldı. Pakistanlı göçmen bir 
anne-babanın oğlu olan Şakir, ABD’de bir başkanlık kampanyasında teşkilat idare eden ilk Müslüman olacak. 
Şakir’in takıma gelişiyle önceki danışmanların ayrılışı belli ki birbiriyle alakasız olaylar. Daha da önemlisi, Şakir’in 
organizasyona getireceği etkinin, Sanders’ın dışişleri konusunda veya özellikle Türkiye gibi yabancı bir Müslüman 
topluma dair anlayışında bir fark oluşturup oluşturmayacağı.

Şakir, on seneden fazla bir zamandır Demokrat Partili siyasetçilere danışmanlık hizmeti veriyor ve son 18 ayını da, 
ABD’nin en önemli sivil haklar savunucusu gruplarından biri olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nde geçirdi. 
Öte yandan Amerikalı solcular, Türkiye’de son on yılın gelişmelerini idrak etme konusunda sağcılardan daha üstün 
bir yetenek sergileyebilmiş değil. Bu da Şakir’in Türkiye bilgisinin daha geniş veya Türkiye’yle ilgili görüşlerinin 
daha sofistike olduğunu farz edemeyeceğimiz anlamına geliyor. Ne olursa olsun, Sanders’a Türkiye’yle ilgili daha 
fazla bilgi sağlama konusunda çaba gösterilmesi gerekecektir.
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YÖNETİMDE İSTİKRAR
Demokrasinin anayasada belirtilen “her birey yasalar önünde eşittir” ilkesi diğer 
haklarla kıyaslanamayacak kadar önemlidir. Ancak bizde bu sadece oy verme 
özelinde uygulanmaktadır. Seçilme hakkı, profesyonel siyasetçilerde inanılmaz 
ve avantajlı bir seçilme hak ve özgürlüğü mevcuttur. Vatandaşın karşılaştığı bu 
zorluk ve çifte standart eşitliğine aykırı olmakla beraber adeletsizdir ve yıllardan 
beri çözüm bekleyen toplumsal bir sorundur. Bugünkü yani 12 Eylül Anayasası 
bile istenirse seçilme hak ve özgürlüğünde seçme hakkında olduğu gibi eşit ve 
makul derecede sağlanabileceği gözlenmektedir. Bu çifte standart adalete ve 
eşitliğe tamamen aykırıdır. Dolayısıyla aktif siyasetin içinde bulunmak isteyen sade 
vatandaşlara bu hakkı vermezseniz burada hem Anayasaya hem de demokrasinin 
değerlerine zarar verirsiniz. Bu da kendini gösterir ve bedel ödersiniz. Bir insanın 
seçilme hak ve özgürlüğü demokrasinin en yalın göstergesidir.

Seçilme hakkının bahşedilmiş bir hak olduğunu ve sıradan vatandaşa da seçme 
hakkını bir lütufmuş gibi verildiğini görmekteyiz. Seçme hakkının sıradan 
vatandaşta seçilmenin ve siyasetin sadece kendileri tarafından icra edilebileceğini 
bu konuda en becerikli kendilerinin olacağı ve becerebildikleri bir meslek haline 
dönüştürdükleri siyaset kurumunda layık görmedikleri diğer insanları kendi 
yarattıkları siyasal sistemin dışında tutmayı büyük bir başarı ile sağlamışlardır.
Sık sık çağın gerisinde kalan Anayasa ile ilgili taleplerimizi kaleme aldıktan sonra 
birçok siyasetçi yani seçilme hakkı olan siyasetçilerden bahsediyorum bakış 
açıları bize karşı değişmekte, fikir alışverişinde dahi bulunmaktan kaçmaktadırlar. 
Çağın gerisinde ve ihtiyaçlara cevap veremeyen mevcut siyasi partiler yasasından 
bahsetmek bile istememektedirler. Kendilerine uygun bir zeminde hazırladıkları 
ve dizayn ettikleri mekanizmalar sayesinde yerlerini korumuşlardır. Bu konuda 
siyasi parti ayrımı yapmak yanlı davranmak anlamını taşır. O nedenle tüm siyasi 
partiler bu konuda anlaşmışçasına hareket etmeleri bana göre demokrasi bilincinin 
gelişmemesi anlamını taşımaz bilakis bilip yapmamak anlamını taşır. Bu nedenle 
sade vatandaş aktif siyasetten uzaklaşmaktadır. Bu vesile ile siyaseti bir rant aracı 
olarak görmeyen, ülke sorunlarına duyarlı, geleceği dizayn etmekten başka bir 
düşüncesi olmayan sağlıklı unsurlar, kişilik haklarına büyük zararlar gelmesin diye 
siyasetten uzak durmaktadır. Dalkavuk olmak istemeyen vatandaşlar da siyasetin 
tamamen uzağında kalmayı yeğlemişlerdir. Bu nedenle seçim dönemlerinde 
insanlar ha Ali Veli ha Veli Ali arasında gidip gelmektedir ve kötünün iyisini 
seçebilmenin kriterlerini yapmakta zorlanmaktadır. Seçmeye zorunlu bırakılan 
seçmenlerin istisnasız kullandıkları hak tek oyla sınırlanmıştır. Eleştiri ve hesap 
sorma hakları maalesef yoktur. Buna karşın üstün siyasetçiler kendilerine göre 
dizayn ettikleri siyaset meydanında sınırsız haklara sahiptirler. Ve bunu gören 
milyonlarca seçmen buna itiraz bile edememektedir.

Televizyon programlarında ve reklamlarında artık siyasi parti liderleri rol almakta 
ve de seçme seçilme hak ve özgürlüklerinden, eşitlikten ve bunların öneminden 
bahsetmektedirler. Oy kullanmayı vatandaşlık görevinin gereğinden dem vururlar. 
Vatandaşın oy kullanması için demokrasi, insan hakları, devletin bağımsızlığı, 
özgürlük, eşitlik, kuvvetler ayrılığı gibi bütün evrensel değerleri göz önüne sererler.
Siyasi partilerde delegelik dahi genel merkezce belirlendiği bir yöntem 
uygulanmaktadır. Hatta genel başkanlarca desek daha doğru olur. Özgür iradeyle 
ipotek konulmakta olduğunu ibretle izliyoruz. Birikimli donanımlı insanların usulca 
ve adeta saman altından su yürütürcesine diskalifiye edilmelerini de izlemekteyiz.
Demokrasinin önünü kesen en önemli unsurun bu olduğunu hep vurgulayacağım. 
Sadece demokrasinin önünü değil aynı zamandan ülkenin gelişmesini de 
engelleyen bu sistem partileri ne garip bir tutum ve davranıştır ki seçme seçilme 
hakları konusunda da tutumları aynıdır. Bana göre bu yerel seçimler sonrası sivil 
toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri üzerinde durmaları gereken en 
önemli konu bu olmalıdır. Zaman, yeri doldurulamaz en kıymetli hazinedir.
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Çin’in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, Türkiye’nin Çinli turistler için en çok merak uyandıran ülkelerden biri olduğunu 
belirterek, “Çin ile Türkiye arasında turizm hacminin potansiyeli çok büyük ve Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının 
gelecek dönemde katlanarak artmasını bekliyoruz.” dedi.

Büyükelçi Dıng, ikili ticaret, yatırım, turizm gibi alanlarda iş birliği potansiyeli ve gündemdeki uluslararası konulara 
ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırmayı hedefleyen “Kuşak ve Yol” inisiyatifinin aktif bir katılımcısı 
olduğunun altını çizen Dıng, “Türkiye, Çin için bu inisiyatifteki önemli ortaklardan biri.” şeklinde konuştu.

Dıng, Türkiye’nin Orta Koridor projesiyle Kuşak ve Yol inisiyatifinin örtüştüğüne işaret ederek, bu anlamda Çin Sanayi 
ve Ticaret Bankasının (ICBC) Türkiye’de faaliyetlerine başlamasıyla ikili iş birliğine elverişli bir temel oluşturduklarını 
anlattı.

Kumport Limanı’nda çalışan 800 personelden sadece ikisinin Çinli olduğunu aktaran Dıng, enerji ve madencilik 
alanlarında yatırım için Çin iş dünyasının Türkiye’ye giderek artan ilgisine dikkati çekti.

“Turizmde yılın ilk çeyreğinde yüzde 30 artış var”
Dıng, geçen yıl Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının 400 bini aştığını anımsatarak, “Bu yılın ilk çeyreğinde kesin 
olmayan rakamlara göre yüzde 30 artış gözlendi. Bu çok iyi bir işaret. Yılın ilk çeyreğinin turizm için ölü sezon 
olduğunu göz önünde bulundurursak bu artış çok önemli.” ifadesini kullandı.

‘Çinli turist sayısı katlanarak artacak’
Çin’in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, “Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz” 
dedi.
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Afganistan’da bir okula roket mermisi isabet etti
Afganistan’ın Gazne vilayetindeki bir okula roket mermisi isabet etmesi sonucu 4 öğrencinin hayatını 
kaybettiği bildirildi.

Afganistan’ın Gazne vilayetindeki bir okula roket mermisi isabet etmesi sonucu 4 öğrencinin hayatını 
kaybettiği bildirildi.

Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ander’deki Nuh Baba 
Lisesi’ne, öğrencilerin okulda oldukları sırada roket mermisi isabet ettiğini söyledi.

4 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Nuri, 2 öğretmen ile 10 öğrencinin de yaralandığını ifade etti.

Nuri, roket mermisinin kim ya da kimler tarafından atıldığının araştırıldığını kaydetti.

Afganistan’da sel felaketi: 15 ölü

Afganistan’ın batı vilayetlerinden Herat ve Badgis’te şiddetli yağışlarda meydana gelen selde 15 kişi can verdi. Herat 
Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat genelinde birkaç gündür devam eden 
şiddetli yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Farhad, 9 kişinin de yaralandığını belirtti. Farhad, ayrıca sel 
nedeniyle yüzlerce hayvanın telef olduğunu ve binden fazla evin tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Badgis Valiliği Sözcüsü Cemşid Şahabi de Badgis’in Kads, Cevand ve Bala Murgab ilçelerinde sele 
kapılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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Suskunluğum Feryadımdan

Sabrıma sükut giydirmiş, 
beklemekteyim... Ol deyince 
olduran Rabbim. 

Çığlıkları duymayan bunca 
kalabalığın arasında içimizin 
sesini dâhi duyansın. Halimi 
arz ettiğim tek mercii... 

Tüm acılarım “Hasbünallah 
ve nî’mel vekîl” merhemi 
ile iyileşir bilirim... Sen’den 
gelecek her hayıra 
muhtacım...

Mevlâna ne güzel söylemiş 
“Sukût bürünmüşse dillere 
yara derindir. Yara derinse 
Allah kerimdir!” Halim Sana 
aşikâr Ya Rab, söze lüzum 
yok. Sözlerimde ki manayı 
anlamayanlar varken, 
susmalarımda ki manayı 
anlayansın. Cümlelerim 
istirahat halinde olduğu 
için değil Sana havale 
ettiğimdendir kederlerimi. 
Bir mananın değil, bin 
mananın peşindedir gönlüm. 
Bu sebepledir susmalarım. 
Kalbimin yaraları kanamaya 
başladığı içindir bendeki bu 
sükut...

Susarak yardım diliyorum 
Senden, umduğumdan değil 
bildiğimden gelecek yardımı. 
Sükut nakışlı hırkalar işledim. 
Kıymet bilinmezlik rüzgarı 
estiğinde ısıtmak için kendimi. 

Bazen sükut en güzel elbisedir 
yerinde giyilirse. Ve asil bir 
duruşu vardır anlamsızlıkların 
arasında kalınmışsa eğer. 

Kızıl Deniz’den daha büyük 
değil ya derdimiz diyorum 
kendime. Ihlas ile tevekkül 
ettikten sonra neden 
derdimizin içinde derman 
yolu olmasın ki... Sustuğum 
yerden çiçeklenmeyi 
bekliyorum kırılmış kalbimin 
kurumuş umutları içinde. 

İç
im
izd

en

Gülsemin KONCA
simgedergi@gmail.com



27MART 2019 - YENİ SAYI: 8

SAĞLIK

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, 

‘Midem ağrıyor soda içerim geçer, demeyin’
Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oto, göğüs ağrısının ciddiye alınması gerektiğini belirterek, 
“’Midem ağrıyor, soda içerim geçer’ demeyin. Göğüs ağrısı olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması 
lazım.” dedi.

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Öztekin Oto, göğüs ağrısının ciddiye alınması gerektiğini belirterek, 
“Göğüs ağrısı konusunda ilk müdahalede geç kalınıyor. ‘Midem ağrıyor, soda içerim geçer’ demeyin. Göğüs ağrısı 
olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması lazım, ağrı şiddetliyse de ambulans çağırılması gerekiyor.” dedi.

Vakıf olarak bu yıl 15’incisini düzenledikleri “Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi” 
kapsamında Antalya’ya gelen Prof. Dr. Oto, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji 
konusunda iyi durumda olduğunu söyledi.

Oto, 1970’lerden bu yana gelişen rüzgarı hep yakaladıklarını vurgulayarak, bu alanda Türkiye’nin 1980’lerden sonra 
hiç geri kalmadığına işaret etti.

“Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji konusunda dünya standartlarındayız. Dünyayı zaman aralığıyla değil, eş zamanlı 
izliyoruz. Dünyada 1998’de küçük delikten aort kapak ameliyatı yapıldı. 2000’de biz yaptık, ilk yayınımız var. Küçük 
delikten kalp ameliyatlarını 18 yıldır uyguluyoruz. Dünyada da en fazla 20 yıldır yapılıyor” diyen Oto, ameliyatlarda 
yüksek teknolojiyi kullandıklarını belirtti.

“Göğüs ağrısında ilk müdahalede geç kalınıyor”

Prof. Dr. Oto, cerrahların ve kardiyologların eğitimleri, yeni teknikleri uygulayabilme konusunda eksiklikleri 
olmadığını kaydetti.
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OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen, “Meme kanseri, kadınlarda kanserden ölümlerde daha önce 
akciğer kanserinden sonra ikinci sıradaydı. Artık birinci sırada.” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Özen, 
“Meme kanseri, kadınlarda kanserden ölümlerde daha önce akciğer kanserinden sonra ikinci sıradaydı. Artık birinci 
sırada. Hem çok sık görülen hem de çok sık ölüme neden olan bir kanser.” dedi.

Samsun Meme Derneğinin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve OMÜ iş birliğiyle kentteki bir otelde düzenlediği “5. 
Karadeniz Meme Kongresi” başladı.

Aynı zamanda kongrenin eş başkanı olan Prof. Dr. Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreye çeşitli 
üniversitelerden ve hastanelerden konunun uzmanı yaklaşık 200 cerrah, radyolog, radyasyon onkolog, patolog ve 
tıbbi onkologların katıldığını söyledi.

Kongrede hastalığın tedavisi ve tanısıyla ilgili güncel bilgilerin konuşulacağını aktaran Özen, obezite ile ilgili de 
görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Özen, menopoz çağına kadar obeziteyle meme kanseri arasında bir ilişkiye çok rastlanmadığını ancak menopoz 
sonrasında kilo almanın son derece tehlikeli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

“Menopozdan sonraki obezite, meme kanserine yakalanma riskini artırıyor. Meme kanseri, dünyada kadınlar 
arasında en sık görülen kanser türü. Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski olduğunu biliyoruz. 
Meme kanseri, kadınlarda kanserden ölümlerde daha önce akciğer kanserinden sonra ikinci sıradaydı. Artık birinci 
sırada. Hem çok sık görülen hem de çok sık ölüme neden olan bir kanser. Günümüzde tarama mamografileri

‘Meme kanseri, kadınlarda kanserden 
ölümlerde birinci sırada’
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ve kadınları bilinçlendirerek meme kanserini 
erkenden yakalama şansımız var. Erken evrede 
yakalanır da tedavi edilirse 5 yıllık yaşam şansı 
yüzde 98. Tedavi edilen 100 hastadan 98’i 5 yılı 
sağlıklı şekilde kansere bağlı sıkıntı yaşamadan 
geçiriyor.”

“Evlenip çocuk doğurmanın ve emzirmenin 
koruyucu etkisi var”
Kanser tanısı konusunda da büyük yenilikler 
yaşandığına dikkati çeken Özen, hedefe yönelik 
tedaviler olduğunu dile getirdi.

Hormonal tedavilerin meme kanseriyle 
mücadelede işlerini kolaylaştırdığını anlatan Özen, 
“Evlenmenin, çocuk doğurmanın ve emzirmenin 
meme kanserine karşı koruyucu etkisi var. Daha 
önce deniyordu ki, ‘Belirli bir yaşa kadar evlenip 
çocuk yaparsa bundan yararlanabilir’. Burada 
da yaş 18-22 gibiydi. Günümüzde bu tamamen 
reddedildi. Hangi yaş grubunda olursa olsun, kadın 
evlenip çocuk yapıp emzirdiği takdirde aynı şeyleri 
yaşamayan kadına göre meme kanseri açısından 
daha şanslı. Olacaksa da belki daha agresif yerine 
daha rahat tedavi edilen bir kansere yakalanıyor.” 
diye konuştu.

Prof. Dr. Özen, kadınlara menopozdan sonra kilo 
almayı önlemek için spor yapmalarını önererek, 
“Meme kanserine yakalanma yaşında son yıllarda 
düşüş görülüyor. 30-35 yıl önce meme kanserinin 
30’lu yaşların altında neredeyse hiç görülmediğini 
bilirdik. Öyle bir hasta geldiği zaman, ‘Nasıl olsa 
meme kanseri olma şansın yok, rahat et’ derdik. 
Oysa daha yeni, 24 yaşında meme kanseri hastası 
ameliyat ettik. Birçok şey eklenebilir, yaşam tarzı, 
hormonal denge, ailesel faktörler ama şu anda 
meme kanseri görülme yaşı 20’li yaşlara kadar 
düştü.” ifadesini kullandı.

Özen, her 100 erkekten birinde de meme kanseri 
görülebileceğini kaydetti.

Kongreye İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, 
Samsun Meme Derneği Başkanı Prof. Dr. İdris Yücel 
ile akademisyenler katıldı.
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M. Tuğtigin ŞEN

sentugtigin@gmail.com
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ve 
ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
Birinci Dünya Savaşı içinde önemli bir yer teşkil eden Çanakkale Savaşları, 
önce deniz savaşı daha sonra da kara savaşı olarak gerçekleşmiştir. İngiltere 
ve Fransa, Osmanlı Devletini savaş dışında bırakmak ve Rusya ile bağlantı 
kurarak Almanya ve Avusturya’ya karşı üstünlük sağlamak için Çanakkale 
boğazını geçerek  İstanbul’u kontrol etmek istemişlerdir.  Bu amaçla güçlü 
donanmaları ile 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazına saldırmışlardır. Ancak 
bu güçlü donanma, isabetli top ateşi ve mayınların boğazı tıkamasıyla 
beklenmedik bir yenilgiye uğramıştır. Deniz yoluyla geçemedikleri 
Çanakkale boğazını bu kez karadan istila ederek aşmak amacıyla 
Seddülbahir ve Arıburnu bölgelerine çıkarma harekatı düzenlemişler ama 
yine başarı gösteremeden 1916 yılının başında geri çekilmişlerdir. 
 
Tarih kitaplarında yukarıdaki örnekte olduğu gibi bir paragrafta 
özetlendiğini gördüğümüz bu zafer aslında   derin bir  kültürel  ve milli bir 
duygunun tekrar şahlanışının yıl dönümüdür. . 
  
Bugün gururla 104. Yıl dönümünü andığımız Çanakkale Zaferinin  özellikleri 
diğer savaşlardan daha başka bir görünüm arz etmektedir.
   
Bu zaferde, iman ve azmin kuvvet ve teknikle mücadelesi vardır. Burada 
mananın maddeye üstünlüğü vardır. Burada hakkın kuvvete üstünlüğü 
vardır. Burada yüce Türk Milletine, Allah’ın yardımı vardır.
  
Bugün, bu savaşların en yoğun geçtiği Gelibolu Yarımadasını dolaşırsanız 
nefesiniz kesilir, soluk almakta güçlük çekersiniz ve bu savaşı bütün 
haşmetiyle hissedersiniz.
     
Burada 63 eriyle Ertuğrul Koyuna çıkan altı bin düşman askerini savaşarak 
geri atan Ezineli Yahya Çavuşun mücadelesini, burada Mehmet oğlu 
Seyyit’in 269 kilo ağırlığındaki gülleyi namluya yerleştirmesini,  burada 
düşman tarafından atılan bombaları daha patlamadan yine düşmana atan 
Mehmet Çavuş’u hissedersiniz. Burada karşılıklı atılmış iki merminin havada 
kenetlenmiş olduğunu görürsünüz.
    
Burada düşman toplarının cehennemi ateşine rağmen susmayan Ertuğrul 
Tabyası, Orhaniye Tabyası, Hamidiye Tabyasını hissedersiniz.
   
Burada tarihin en büyük donanması Boğazda ilerlerken, onların arasından 
sessizce Nusret Mayın Gemisi ile mayın döşeyen Yüzbaşı Hakkı’yı 
hissedersiniz.
   
Burada on eri ile bir düşman taburu ile savaşarak şehit olmuş Bigalı Mehmet 
Çavuş’u hissedersiniz..
   
Burada 57. Alayın hala ayakta duran siperlerini görürsünüz.

Araştırmacı - Yazar
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Burada liseden ve fakülteden yeni mezun  olmuş aydın bir gençliğin vatan için şehit olarak yok 
olduğunu anlarsınız.

Burada askerlerine ‘’Size Savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum’’ diyen Mustafa Kemal’in sesinin 
kulaklarınızda çınladığını hissedersiniz.
    
Burada Mustafa Kemal’in aşağıda ifade ettiği yüksek ruhu yeniden yaşarsınız.
  
 ‘’Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz, on metre, yani ölüm muhakkak… Birinci siperdekilerin 
hiçbirisi kurtulamamacasına  düşüyor, ikinci siperdekiler onların yerine geliyor, fakat ne kadar 
imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz?.. Öleni görüyor, üç dakikaya kadar 
öleceğini de biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok… Okuma bilenler Kuran’ı 
Kerim okuyor ve Cennet’e gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i Şahadet çekerek yürüyorlar. 
İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayret ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız 
ki, Çanakkale muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur.”  
      
Bu yüksek ruhu Müttefik Orduları Başkomutanı General Hamilton’da şu şekilde ifade etmiştir.
  
 ‘’….Evet, insan ruhunu yenmek mümkün olmuyor. Dünyada hiçbir ordu bu kadar sürekli ayakta 
kalamaz. Sadece bugün 18000 şarapnel attık. Aylardan beri gece gündüz savaş gemilerimiz 
mevzilerini bombalıyor. Son derece hırpalanmış Türkleri koruyan Cenab-ı Allah’larından ayırmak için 
başka ne yapılabilir!......’’  
    
İşte burada, Atamızın ve Hamilton’un ifade ettiği bu yüksek ruha sahip şehitlerimizin ruhlarının 
bizlere baktığını  içinizde titreyerek hissedersiniz.
     
İşte burada elinize alacağınız atalarımızın şehit kanları ile sulanmış her toprak parçasında 
Vatanımızın ne kadar kutsal olduğunu anlarsınız.
     
İşte burada göklere yükselen Fransız ve İngiliz mezar anıtları yanında bu yüksek ruha sahip 
atalarımızın mütevazi mezar taşlarını ve anıtlarını görürsünüz.
     
Ama ama işte burada ; Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri şiirin son satırında  şehitlerimiz için 
yazdığı aşağıdaki ifadesinin ne kadar doğru olduğunu vicdanınızla ve aklınızla ve de gözlerinizden 
süzülen gözyaşları yeniden idrak edersiniz.
    
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın  
    
Aziz şehitlerimizin hatırası  önünde  Türk Milleti olarak saygıyla, hüzünle, gözyaşlarımızla eğiliyoruz.
    
Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun.
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Hatay’da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atık tahta parçalarını atölyede 
işleyerek kırsal kesimlerdeki ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak ve tablolar yapıyor.

Hatay’da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atık tahta parçalarını atölyede işleyerek kırsal 
kesimlerdeki ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak ve tablolar yapıyor.

Resim atölyesi bölümünde eğitim gören 150 öğrenci, tahta parçalarından otomobil, bisiklet, tırtıl ve kamyon gibi çeşitli 
oyuncaklar yaparak çocukların yüzünü güldürüyor.

Osmanlı ve yakın tarihin önemli karakterlerinin portrelerini de yakma sanatı kullanarak yapan öğrencilerin eserleri 
beğeni topluyor.

Resim öğretmeni Kenan Nuraydın, Yaptığı açıklamada, atık tahta parçalarını değerlendirdiklerini söyledi.

Uygulamaya bir ay önce başladıklarını belirten Nuraydın, “Atık tahta parçalarını sanatla buluşturduk, önemli 
şahsiyetlerin portrelerini yapmamızın yanı sıra çocuklarımız için birbirinden değişik oyuncak ürettik. Öğrencilerimizle 
birlikte burada güzel bir çalışma yapıyoruz. Köy çocuklarımızın eğitici oyuncaklara kavuşmaları için gayret ediyoruz.” 
diye konuştu.

Öğrencilerden Emre Can Uzun da işe yaramaz tahta parçalarını değerlendirdikleri için mutlu olduklarını vurgulayarak 
atölyedeki ürünleri çeşitlendireceklerini dile getirdi.

İbrahim Bayraktar ise tahta parçalarından çeşitli oyuncaklar yaptıklarını, bunlarla çocukları sevindireceklerini belirtti.

Bayraktar, yakma sanatıyla yaptıkları tabloların ise okulda sergilendiğini kaydetti.

Atık tahtalardan ihtiyaç sahibi çocuklara 
oyuncak yapıyorlar
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BU SEÇİM NE İLK, NE DE, SON OLACAK!...
Seçimlere sayılı günler kalmıştı… Adaylar 
arasındaki rekabette kıran kırana devam 
ediyordu… Birbirlerine söylemedikleri 
söz, iftira ve tehdit kalmadı… Bir 
taraf suçlama yaparken diğer taraf da 
kendisini savunmak zorunda kalıyordu… 
Ortalık o kadar çok gerginleşmişti ki, bu 
olumsuz havadan en çokta vatandaşlar 
etkileniyordu…
Geçmişte de seçimler yapılmıştır. 
Gelecekte de yapılacaktır. Kendilerine oy 
vermeyecek olanların zillet, illet, terörist 
gibi sözlerin hedefine konulmasıyla 
seçime katılacak adaylardan çok değişik 
adaylara oy verecek seçmenlerin 
çoğunluğunu olumsuz etkilendi…

Mahalli idareler seçimleri olmasına 
rağmen, sanki Cumhurbaşkanlığı 
seçimi varmış gibi Cumhurbaşkanı 
meydanlardaydı… Bakanlarda aynı 
şekilde… Genel seçim yapılıyormuş gibi, 
ekranlarda, gazetelerde, meydanlarda 
adaylardan çok onlar konuştular. 
Hatta parmak sallayarak “kandilden, 
fetöden talimat alıyorlar, sözlerimi 
çarpıtan, söylemediklerimi söylemiş gibi 
seçmenlere aktaran İyi Parti Lideri Meral 
Akşener, bunun hesabını yargıda verecek, 
dokunulmazlığı da yok, kaçacak deliği de 
yok, ayrıca ceza davası da açılacak” gibi 
sözlere tanık olmayan kalmadı…

Seçimlerin güvenlik ve hukuka uygun 
yapılmasından İçişleri Bakanı ile Adalet 
Bakanı sorumludur… Onların meydanlara 
çıkarak seçimlerin güvenlik içinde ve 
hukuka uygun bir şekilde geçeceği 
yönünde aldıkları tedbirleri açıklayarak 
halkı rahatlatmaları gerekirdi. Ama öyle 
olmadı…

Söz konusu bakanlardan, Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül, Gaziantep Belediye 
Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekilerle, 
gaziray test sürüşüne katılmıştı. Trenin 
sürüldüğü sırada vatandaşlara el sallayan 
heyetten bir kişinin karşılık alamayınca 
“şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” 
ifadesini kullandığında bu çirkin ve kibirli 
söz karşısında ne Adalet Bakanı ne de 
Fatma Şahin’in hiç tepki vermedikleri ve 

gülümsediklerinin görüntüleri yandaş 
olmayan bazı ekranlarda görülmüştü… 
Bunu bir başkası yapmış olsa, günlerce 
konuşulur, vatandaşa hakaretten 
hemen soruşturma başlatılırdı… Yargıya 
güvensizliğin en basit örneğidir bu…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’da 
seçimlerin güvenlik içinde yapılacağı, oy 
sandıklarının şaibesiz bir şekilde sayılarak 
Seçim Kurullarına teslim edileceğiyle 
ilgili aldıkları tedbirlerle kamuoyunu 
rahatlatacağına, meydanlarda parmak 
sallayarak parti liderleri ve adaylarının 
kimini pkk’lı, kimini fetö’cü, kimini 
kandilden, Pennsylvania’dan talimat 
almakla, hesap ödetmek gibi söylemleriyle 
güvenlik endişesi yaşamasına neden 
olmuştur.

Her ne kadar, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Bekir Pakdemirli’de kendilerinden 
olmayanları “bu adilere oy verecek 
misiniz?” gibi söylemleriyle muhalefeti 
ve adayları adi olarak nitelendirmiştir… 
Aslında, şu günlerde artan gıda fiyatlarıyla 
tarım ve hayvancılıkla ilgili üretimin 
artırılması yönünde yapacaklarıyla 
vatandaşları rahatlatması gerekirdi…

Devletin kurumlarının başında olanlar 
işlerini düzgün yapmış olsalar, bu ülkede 
ne güvenlik sorunu, ne hukuk sorunu 
ne gıda sorunu ne de bir başka sorun 
olmaz…
Bu seçimlerde eleştirilerin odağında olan 
İçişleri ve Adalet Bakanlarıdır. Anayasanın 
114. Maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan, “ Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçimlerinden 3 ay önce, Adalet, İçişleri 
ve Ulaştırma Bakanları çekilir.” hükmü 
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk 
oylamasıyla söz konusu fıkra yürürlükten 
neden kaldırılmıştır? Anayasaya bu fıkrayı 
ekleyenler demek ki o zaman doğru 
bir karar vermişler. ... Keşke bu fıkra hiç 
kaldırılmamış olsaydı. Güvenlikle ilgili 
sorunlar neticesi olaylar çıkmamış ölü 
ve yaralılarda olmazdı…Bu fıkra en 
kısa zamanda tekrardan Anayasaya 
eklenmelidir…Çünkü, bu seçim ne ilk ne 
de son olacaktır!...İç

im
izd

en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Doğal gaz lisansında e-başvuru dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yatırımcıların doğal gaz piyasasında lisans başvuruları ve sertifika 
işlemlerini daha kolay ve hızlı yapabilmeleri için e-başvuru sistemine geçti.

PDK’den aldığı bilgiye göre, doğal gaz piyasasındaki lisans ve sertifika yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından doğal gaz lisans ve sertifika başvuruları 
elektronik ortamda yapılabilecek.

Böylece, yatırımcı güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak lisans işlemlerini elektronik ortamda daha 
hızlı ve pratik şekilde yürütebilecek.

Lisansın sonlandırılması

Öte yandan, lisans sahiplerinin iflası söz konusu olduğunda lisansın sonlandırılması için dava sonucuyla iflasın 
kesinleşmesi beklenecek. İflas kararı kesinleşinceye kadar lisans sahipleri faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca düzenlemeyle spot LNG, spot boru gazı ve CNG ithalat faaliyetleri, “İthalat (Spot) Lisansı” adı altında 
birleştirilecek.

Böylece doğal gaz ithalat imkanları çeşitlendirilerek Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlanacak.

EPDK yetkilileri, düzenlemeyle doğal gaz piyasasının daha etkin ve verimli işlemesinin sağlanacağını, böylece 
Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşacağını kaydetti.
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Burdur’da “cücelik” olarak bilinen akondroplazi 
rahatsızlığıyla yaşamını sürdüren İmran Uğur, 
yaşadığı zorlu günleri kendisiyle aynı hastalığı 
taşıyan Cansu Uğur ile hayatını birleştirerek atlattı.

İmran Uğur (36), hayatındaki engelleri ailesinin 
desteğiyle aşmaya çalışırken 2016 yılında evinde 
çıkan yangında babasını kaybetti, oluşan hasar 
nedeniyle evsiz kaldı.

Annesi ve akrabalarının desteğiyle yaşama 
tutunmaya çalışan Uğur’un, “Her şey bitti” diye 
düşünürken karşısına çıkan kendisi gibi aynı 
hastalığı taşıyan Cansu Özçanak yaşama sevinci 
oldu. İlk görüşte birbirlerine aşık olan ikili, geçen yıl 
ekim ayında hayatlarını birleştirdi.

İmran Uğur, Burdur Devlet Hastanesinde, Cansu 
Uğur da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
tıbbi sekreter olarak çalışsa da ikilinin aşklarına 
mesafeler de engel olamıyor. Çift, karşılaştıkları 
zorlukları, aşklarının gücüyle yeneceklerine 
inanıyor.

İmran Uğur, yaptığı açıklamada, eşiyle 14 Şubat 
2018’de Antalya’da hastanede tanıştıklarını, o 

günden bu yana birbirlerini çok sevdiklerini 
söyledi.

Hayatının aşkını bulana kadar zor günler yaşadığını 
anlatan Uğur, şunları dile getirdi:

“Yangın hayatımı silip süpürmüştü. Çevremdekilerin 
yardımıyla evimizi onardık. Hastalığım nedeniyle 
bir gün evleneceğimi hiç düşünmüyordum. 
Kendimle aynı rahatsızlığı taşıyan birini bulmak 
çok zor gibi görünüyordu ama Allah karşıma 
eşimi çıkardı. Rabb’im karşıma eşimi çıkardıktan 
sonra hayata tutundum. Dünyam değişti, bir 
anda mutsuz ve karamsar günlerden hayata 
yeniden başlamış oldum. Bundan dolayı eşime çok 
teşekkür ediyorum. Eşimle iş hayatımızdan dolayı 
ayrı olsak da sevgimiz her engeli aşıyor. Buluşma 
anlarımızda sanki ilk defa birbirimizi görüyor 
gibi çok mutlu oluyoruz. İnşallah bir gün aynı 
şehirde yaşamımızı sürdüreceğiz. Tek hayalimiz 
birbirimizden hiç ayrılmamak. Yaşadığımız sıkıntıyı 
devlet büyüklerimizin çözeceğini düşünüyoruz. 
Cumhurbaşkanımızdan yuvamızı birleştirmesini 
istiyoruz.”

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Aşkları boylarından büyük
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Gaziantepli kadın girişimciden 9 ülkeye 
yazılım ihracatı

Gaziantep’te 13 yıl önce 30 metrekarelik ofiste çalışmalarına başlayan kadın girişimci, geliştirdiği 
yazılımları 9 ülkeye ihraç etmeye başladı.

Gaziantep’te 13 yıl önce 30 metrekarelik ofiste çalışmalarına başlayan kadın girişimci, geliştirdiği yazılımları aralarında 
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın da yer aldığı 9 ülkeye ihraç ediyor.

Kendisini girişimci, yazılımcı ve işletmeci olarak tanıtan Nalan Kurt, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana bilgisayar 
programlarına ilgisinin olduğunu, üniversitede de bilgisayar programcılığı ve işletme eğitimi aldığını söyledi.

Üniversite yıllarında çalışma hayatına atıldığını anlatan Kurt, “Bu dönemde girişimcilik dersleri de aldım. Birkaç arkadaşımla 
hacker olma hayaliyle sabahlara kadar çalışırdık. Hatta herkes internet kafelerde bulurdu beni, arkadaşlarımla da burada 
randevulaşırdık. Bu yüzden de birçok arkadaşım benimle ilişkisini koparmıştır.” dedi.

Üniversiteden mezun olur olmaz kendi işini kurmak için kolları sıvadığını belirten Kurt, “Tabi başlar başlamaz bilişim 
sektöründe kesinlikle çalışmamı istemeyen bir baba engeliyle karşılaştım. Uzun süren ikna çabalarından sonra kendime 
30 metrekarelik bir ofis tuttum. Birkaç sandalye, bir masa ve bir diz üstü bilgisayarla hayalini kurduğum işi yapmaya 
başladım.” diye konuştu.

Kısa sürede sebze halinden köy muhtarına, nakliyattan anaokuluna kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren kişi ve 
kuruluşlara yazılım ve programlama konusunda altyapı hizmeti verdiklerini anlatan Kurt, yapay zeka teknolojisinden 
yararlanarak yazılımlarını her geçen gün geliştirdiklerini kaydetti.

9 ülkeye yazılım sattıklarını belirten Kurt, geçen yıl itibarıyla bayilik yapısına geçtiklerini, Türkiye ve yurt dışında toplam 
65 bayiliklerinin olduğunu dile getirdi.
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Nevin BALTA
Gazeteci - Yazar

Baharın gelişinin yarattığı 
sevinç ve hareketlilik, yeni 
mevsimi karşılamak için 
yapılan bahar şenlikleri ya 
da kutlamaların görüntüleri 
halk kültürünün yani 
millî kültürün temelini 
oluşturur. Türk kültürünün 
zenginliğini ortaya koyan 
“Bahar Bayramı” tarihine 
kısaca bakıldığında bu 
geleneklerin binlerce yıl 
öncesine dayandığı görülür.
 
Yeryüzündeki birçok 
toplulukta yeni yılın 
beklendiği günlerin ki bu 
günler ister astronomi, 
ister diğer hesaplamalarla 
belirlensin, ölülerin, kötü 
ruhların ve diğer tehlikeli 
güçlerin en hareketli 
olduğu günler olduğuna 
dair değişik inançlar 
bulunmaktadır. Sözgelimi 
Mezopotamyalılarda 
ve Babillilerde, gündüz 
ile gecenin eşit olduğu 
dönemde yeni yıl 
başlamaktadır. Bu 
başlangıç, önceleri 
sonbahar içinde yer alırken, 
daha sonraları ilkbahar 
içerisine kaydırılmıştır. 
Mezopotamyalılarda 
sonbahar başlangıcında 
yer alan ilk ay “Teşrî” olarak 
adlandırılmaktaydı. En son 

ay ise “Ulûl” adını taşıyordu. 
İlkbaharı oluşturan ilk ay 
ise bugün de kullandığımız 
kelimenin tıpatıp 
aynısı olan “Nisan” diye 
adlandırılmıştı. İlkbaharın 
başlangıcı olan ay yani 
“Nisan”dan 4 ay sonra gelen 
ayın adı ise “Temmuz”du. 
Yani eskiden dilimizde 
var olan Arapça kökenli 
“Teşrî” sözü ve bugün hâlen 
kullandığımız Sümerceden 
gelen “Nisan” ve “Temmuz” 
sözleri binlerce yıl evvel 
Mezopotamya’da vardı.
 
İçinde bulunduğumuz 
Mart ayı kıştan çıkışın, 
bahara geçişin yaşandığı 
aydır. Latince kökenli olan 
Mart sözü, yılın üçüncü 
ayının adıdır. Alıntı bir 
söz olmasına rağmen 
Mart sözü, Türkçede 
deyim ve atasözlerinde 
kullanılmaktadır. 
 
Mart ayının yirmi birinci 
günü “yeni günün, yani 
baharın” başlangıcıdır. 
Doğanın uyandığı bugün, 
eski Türk takvimine göre 
aynı zamanda yeni yılın 
da başlangıcıdır.  “On İki 
Hayvanlı Türk Takvimi” 
olarak adlandırılan takvim 
21 Mart ile başlamaktadır. 

NEVRUZ (BAHAR) BAYRAMI
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Türklerin on iki çeşit hayvan adını yıllara vererek 
çocuklarının yaşlarını, savaş tarihlerini ve diğer 
olayları bu şekilde tarihlendirdiğini belirten Kaşgarlı 
Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk’te bu takvimin ortaya 
çıkışını şöyle anlatıyor. Türk kağanlarından biri, eski 
dönemlerdeki bir savaş hakkında bilgi edinmek istemiş. 
Çevresindekiler bu savaşın tarihi konusunda çelişkiye 
düşünce kağan kurultay toplamış, halkına danışmış. 
“Biz bu tarihte yanılıyorsak, bizden sonrakiler de 
yanılacaklar. Yanılmamaları için göğün on iki burcuna 
ve on iki ay sayısına göre bir düzenleme yapalım; her 
yıla bir ad verelim. Böylece bu yılları sayarak zamanı 
belirleyelim.” 

Halk da Kağan’ın bu düşüncesini benimsemiştir. Yıllara 
verilecek adları şöyle belirlemişler: 

Kağan ava çıkar ve yaban hayvanlarını Ila vadisindeki 
büyük bir ırmağa doğru sürmelerini buyurur. Halk 
yaban hayvanlarını ürküterek, avlayarak ırmağa doğru 
sürer. Yalnızca on iki hayvan ırmağı geçmeyi başarır. 
İlk geçen hayvan sıçgan’dan başlayarak her geçen 
hayvanın adı birbirini izleyen yıllara verilir. Böylece 
takvim “sıçan” yılı ile başlar ve şu hayvanların isimler 
verilir:   sıçgan (sıçan), ud (öküz), bars (pars), tavışgan 
(tavşan), nek (timsah), yılan, yund (at), koy (koyun), 
biçin (maymun), takagu (tavuk), ıt, (it, köpek), tonguz 
(domuz), adları birbirini izleyen yıllara verilir. Domuz 
yılından sonra başa dönülerek yeniden “sıçan” yılına 
geçilir. 

Türk Dünyasında Yen Gün, Yengi Kün, Yeni Kün, 
Ergenekon, Ulıstın Ulığ Küni, Baba Marta, Çağan, Navnz 
gibi değişik adlarla anılan Nevruz, ilkbaharda tabiatın 
yeniden doğuşu ve canlanması, gece ile gündüzün 
eşit olması, 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ne göre güneşin 
Koç burcuna girmesi, yeni yılın başlamasıyla bolluk 
ve bereket geleceğine inanılması gibi doğaya dayalı 
geleneklerin oluşturduğu bir temelde ele alınmakta ve 
insanları sevgide ve coşkuda birliğe, yeniden doğmaya, 
yaşamaya, varolmaya çağıran mesajları içermektedir.

Türklerin çok eski tarihlerden beri kutladığı ve 
günümüze kadar varlığını devam ettirebilmiş ortak 
değerlerinden biri olan Nevruz, Orta Asya ve Ön 
Asya’dan Anadolu’ya Kafkasya’ya, Kıbrıs ve Balkanlara 
kadar uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardan beri 
bilinmekte ve kutlanmaktadır.

Kazak Türkçesinde ifade edildiği şekliyle “Ulusun 
Ulu Günü” olan 21 Mart Nevruz Bayramı Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan 
Türk Cumhuriyetleri’nin millî bayramıdır.

Nevruz sözü, kardeş Türk Lehçelerinde şöyledir; 
Azerbaycan Türkçesinde Novruz, Başkurt Türkçesinde 
Nauruz, Kazak Türkçesinde Navruz, Kırgız Türkçesinde 
Nooruz, Özbek Türkçesinde Navroz, Tatar Türkçesinde 
Navroz, Türkmen Türkçesinde Novruz, Uygur Türkçe
sinde Nooruz.

Türkçede Nevruz sözü ile kurulu atasözlerinin 
çoğu, sağlık veya uğur ile ilgili halk inanışlarını 
yansıtmaktadır.  Nevruz’da ateş veya su üzerinden 
atlayanın hasta olmayacağını, sağlıklı olacağını ifade 
eden sözler, Nevruzda od üstünden atlayan hastalık 
nedir bilmez, Nevruzda su üstünden atlayan yıl boyu 
sağlıklı olur biçimlerindedir. Türk dünyasında kutsal 
sayılan Nevruz gününde yapılacak işlerin hayırla 
sonuçlanacağına inanılmaktadır. Örneğin;  Nevruzda 
yapılan beşik hayırlı olur. Nevruz günü düğün yapanın 
kızı olur. 

Türk dünyasında Nevruz günü doğan çocuğun 
bahtının açık olacağına inanılmakta ve bu inanç 
Nevruzda doğan çocuğun bahtı güzel olur sözüyle 
açıklanmaktadır.
 

Orta Asya, Orta Doğu, Orta Afrika ve Yakın Doğu 
ülkelerinde ortaya çıkan Türk, Fars, Sümer, Babil ve Hint 
kültürlerine ait yeni yıl kutlamaları, bahar eğlenceleri 
ve bunlarla ilgili uygulamalar giderek dünyanın her 
tarafına yayılmıştır. En eski tarih olarak M.Ö. 4000’lere. 
M.Ö. 3000’lere kadar götürülebilen yıl hesaplamaları 
içinde bahar bayramının, tabiatın uyanmasının, 
bitkilerin ve hayvanların canlanmasının insanoğlunu 
mutluluğa, sağlığa, refaha ve zenginliğe götüreceğinin 
bilinmesi, bunun büyük bir sevinçle kutlanması kadar 
samimi bir davranış olamaz.

İlkel insanlık döneminden başlayarak tabiattaki hayvan 
ve bitkiler ile bunların tanrıları, bunlarla ilgili inançlar ve 
uygulamaların Mezopotamya, Babil, Hindistan ve diğer 
bölgelerdeki geçmişlerine bakıldığında iki kavram 
karşımız çıkıyor; “iyi” ve “kötü”. “Kötülüğün kovulması, 
kötülüğün gelmesinin engellenmesi veya Tanrısal bir 
gücün yeniden kazanılması” için “öldürme” ve “kurban 
etme” motiflerinin günümüz halk inançlarındaki 
uygulamaları bilinmektedir.

Kötülüklerin ortadan kalktığı, mutlulukların, 
güzelliklerin ve iyiliklerin başlangıcı olan “Nevruz 
Bayramı (Bahar Bayramı)”, hepinize ve bütün Türk 
Dünyası’na kutlu olsun…
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İTO verilerine göre, İstanbul’da martta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar yüzde 
0,71 arttı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mart 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık 
ortalama yüzde 15,90 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 21,04 yükseldi.

İstanbul’da, martta perakende fiyatlarda yüzde 0,75’lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,71’lik artış kaydedildi. 

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 17,74, toptan fiyatlarda yüzde 23,36 
yükseliş yaşandı. 

Sektörel bazda değişim oranları 
Perakende fiyatlar, martta bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 2,84, diğer harcamalarda yüzde 1,22, ulaştırma ve 
haberleşmede yüzde 1,15, gıdada yüzde 0,92, konutta yüzde 0,47, ev eşyasında yüzde 0,23 arttı. 

Bu dönemde perakende fiyatlar kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1’lik, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,21’lik 
azaldı.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise kimyevi maddelerde yüzde 2,37, madenler grubunda yüzde 2,18, yakacak 
ve enerji maddelerinde yüzde 1,53, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,44, inşaat malzemelerinde yüzde 0,93, 
mensucatta yüzde 0,11 artarken, gıda maddelerinde yüzde 0,05 azalış kaydetti.

İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar arttı
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye’nin 
gündemi artık ekonomi olmalı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Seçimler artık geride kaldı. Bundan sonra Türkiye’nin ilk gündem maddesi 
ekonomi olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz.” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Seçimler artık geride kaldı. 4,5 
yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye’nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bu 
dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz.” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının 
ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Sandığa gidip oyunu kullanan, ülkenin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür eden 
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Bazı münferit olaylar dışında ülke genelinde seçimler kayda değer bir huzur ortamı içinde ve yüksek 
katılımla gerçekleşti. Bu da milletimizin demokrasiye sahip çıktığını ve yönetimde güçlü bir irade ortaya 
koyduğunu gösteriyor.

Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye’nin ilk gündem 
maddesi ekonomi olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, 
kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonomiye odaklanabileceğimiz, böylece ekonominin 
temellerini daha güçlendirecek yapısal reformları arka arkaya hayata geçirebileceğimiz bu dönem, 
ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor.

Ekonomi yönetimi, seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim sonrasında hızla harekete geçilmesini 
bekliyoruz. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararını saygı duyup, 82 milyon el ele, 
gönül gönüle verip, aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır.

Türkiye’nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesi için hepimize görev düşüyor. Türk iş dünyası 
olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız.”
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KUYRUK VAR
Tanzim satışlarda kuyruk var. Meyve sebze alma 
kuyruğu…
Marketlerde, AVM lerde kuyruk var, alış veriş 
kuyruğu…
Hastanelerde kuyruk var, muayene, kontrol 
(Check-Up) kuyruğu…
Showroom larda kuyruk var, ev, otomobil alma 
kuyruğu…
Yollarda kuyruk var, otomobil, seyahat kuyruğu…
Uçaklarda kuyruk var, havadan yolu kuyruğu…
Otopark larda kuyruk var, doluluk kuyruğu…
Restaurant larda, Cafe lerde kuyruk var, dışarıda 
yeme içme kuyruğu,
Tatil beldelerinde yaz kış kuyruk var, otellerde yer 
bulamama kuyruğu…
Eğlence merkezlerinde, Lunapark larda kuyruk var, 
eğlenme kuyruğu…
Özel okullarda kuyruk var, kaliteli eğitim alabilme 
kuyruğu…
Bankalarda kuyruk var, kredi alma, altın alma 
kuyrukları…
Diyanette kuyruk var, hac, umre kuyrukları…
Kurbanlıklarda kuyruk var, kesecek yer bulamama 
kuyruğu…

Evet!
Kuyruk var!
Ama!
‘’Yokluk Kuyruğu’’ değil, ‘’Bolluk Kuyruğu’’ var…
Bu bolluk ve rahatlık, milletimizde rehavet 
oluşturmaz İnşaallah!İç

im
izd

en

Aykut TÜZÜN
Köşe Yazarı
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‘Batık kent’ Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, Birecik Barajı dolayısıyla büyük bölümü sular altında 
kalan Savaşan köyündeki terk edilmiş taş evlerin restore edilerek butik otel hizmeti 
vermesi planlanıyor.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon 
Komitesince 2013 yılında “Sakin şehir” ağına 
dahil edilen Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, 
Birecik Barajı dolayısıyla büyük bölümü 
sular altında kalan Savaşan köyündeki terk 
edilmiş taş evlerin restore edilerek butik 
otel hizmeti vermesi planlanıyor. 

Güneydoğu’da bozkırın ortasında olmasına 
rağmen Birecik Baraj Gölü ile Ege kasabasını 
andıran Halfeti, sahip olduğu değerlerle 
her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti 
ağırlıyor.

İlçeye gelen ziyaretçilerin tekne turuyla 
görebildiği ve büyük bölümü sular altında 
kaldığı için “batık kent” olarak nitelendirilen 
Savaşan köyü, bölgeyi ziyaret eden 
turistlerin en fazla ilgi gösterdiği yerlerin 
başında geliyor. Su altında kalan caminin 

minaresiyle Halfeti’nin simgesi konumuna 
gelen bölgede, terk edilmiş farklı yapıdaki 
taş evlerin restore edilerek butik otel 
hizmeti vermesi planlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili 
olarak görevlendirilen Halfeti Kaymakamı 
Şeref Albayrak, yaptığı açıklamada, 
özelliklerinden dolayı “Sakin şehir” ağına 
dahil edilen turizm kenti Halfeti’de, önemli 
hizmetler sunmaya çalıştıklarını söyledi.

“Turizm alternatifleri çeşitlenmiş olacak”

Göreve başladıktan sonra özellikle turizm 
alanında önemli çalışmalar yaptıklarını 
belirten Albayrak, sahil düzenlemesinden 
tekne turlarına, fiyat düzenlemesinden 
otoparka ve konaklamaya kadar tüm 
sorunları çözdüklerini vurguladı.
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Albayrak, turizme katkı olması açısından Savaşan bölgesindeki yapıları farklı şekilde 
değerlendirmek istediklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

“Büyük bölümü sular altında kalan Savaşan ile alakalı turizm planlarımız var. Bu bölgelerde 
kamulaştırılmış olan evleri butik otellere çevireceğiz. Orada restoranlar, hediyelik eşya satan 
yerler yapılacak. Böylelikle turizm alternatifleri çeşitlenmiş olacak. Bu sayede sadece eski Halfeti 
değil, aynı zamanda Çekem ve Savaşan bölgesini de içine alarak ciddi bir turizm havzası oluşacak. 
Çünkü buralar gerçekten çok dikkat çekiyor. Biz de insanların burada daha keyifli zaman 
geçirebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.”

Halfeti Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal da Savaşan’ın eski bir Makedon yerleşimi olduğunu ve 
birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale’ye yapılan saldırılarda meydan savaşlarının söz 
konusu yerde gerçekleştiğini bildirdi.

Bölgede turizm sezonunun dolu dolu geçtiğini vurgulayan Çoban, “Batık kent diye tabir ettiğimiz 
Savaşan herkes tarafından biliniyor ve insanlar mutlaka burayı görmek istiyorlar. Bu anlamda bu 
projeler önemli olacaktır. Bu sayede tekne turlarının süresi uzayabilir ve bu durum hem Halfeti 
halkına ve bölge turizmine katkı sunacaktır.” ifadelerini kullandı.
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KATLİAMIN  KODLARI

İç
im
izd

en

Yazar
simgedergi@gmail.com

Yeni Zelanda da ki katliamı gerçekleştiren Brenton TARRANT 
, Müslüman-lar ile mücadele eden Hristiyan komutanlar ile 
terör eylemleri düzenleyenlerin isimlerini silahına yazarak 
eylemini meşrulaştırmak istedi.

Manyak katilin listesindeki isimlere ve olaylara bakıldığında 
çoğunun asırlarca İslamın bayraktarlığını yapmış kişilerle 
ilgili olduğunu görüyoruz.Bu kadar bilgi tarihi bir akademik 
destek ve örgütsel bir yapıdan beslenmeden öğrenilmesi 
bana göre imkansız.Şu demek oluyor ki İslam düşmanlığı 
besleyen uluslararası güçler aynı piyesleri farklı oyuncular 
aracılığı ile yeniden sahneye aldılar.Müslümanlar olarak 
tabiî ki teröre başvurulmayacak.Ama bilelim ki, bu terör 
örgütlerinin de İslamofobi ‘nin de kaynağı Batı dır.El-kaide 
‘yide FETÖ yü de PYDyi de Batılılar yeşertti.İnsanlıktan çıkmış 
, onlarca kişinin canına kıymış ona rağmen hala dış medya 
ve papaları TERÖR eylemi ve TERÖRİST diyemiyor. Gerçi biz 
alıştık bu tiyatroya..

Kılıçdaroğlu ‘’İslam dünyasından kaynaklanan terör’’ifadesini 
kullanabili- yor.Kaynağını buradan alıyormuş terör.Bu ne 
demektir? ‘’İslamofobi bile İslam dünyasından kaynaklanıyor’’ 
demektir.Sonuçta suçlu yine Müslümanlar.Bu nasıl bir 
düşünce..Acaba hangi ülke veya dinin mensubu olarak 
konuşabiliyor. Müslümanlar arasında tabiî ki teröristler var, 
tıpkı Hristiyanlarda olduğu gibi. Yalnız şu bir gerçek ki Allah ın 
verdiği bir canı başka bir insan alamaz.Müslü- man olan bunu 
bilir böyle eylemlere kalkışmaz.

Şimdi ne olacak söyleyim, katil Tarrant şimdiden bazı basın 
organlarında kahraman olarak lanse edilmeye başladı bile.. 
Adamlar insanlığa özgürlük ve hukuk dersi verme hakkını 
hala kendilerinde görüyorlar.Siz de merak etmiyor musunuz 
? Manyak katil Tarrant Türkiye ye gelip iki ayda fazla süreyle 
kaldı- ğında acaba kimlerle görüştü ve bu görüşmelerde nasıl 
bileylendi. Ve neden Türkiye !?

M. Sedat EROĞLU
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Gezgin Emre Durmuş, modernizmin dayattığı kalıplaşmış hayat tarzını reddederek çıktığı yolculukta 55 ülke gezdi.

İstanbul’da bir üniversitede okuduğu mühendislik bölümünden ayrılan, eşyalarını satan ve her şeyini geride 
bırakarak dünya turuna çıkan Durmuş, Norveç’teki Pulpit kayalıklarından Japonya’daki bir köye, Hindistan 
Varanasi’sinden Latin Amerika’daki Amazonlara kadar birçok yere gitti.

Yolculuklarında binlerce insanla tanışan ve binlerce hayat hikayesi dinleyen Durmuş, yaşadıklarını sosyal medya 
hesaplarından takipçilerine paylaşıyor.

İstanbul’da okurken aslında mühendis olmayı istemediğini farkettiğini ve hayatı sorgulamaya başladığını anlatan 
Durmuş, şöyle konuştu:

“Hayatın ve sistemin bize dayattığı bazı kalıplaşmış yaşamları sorguladım. Bu kalıplaşmış yaşamların dışına çıkmak 
istedim. Mesela bunlardan bir tanesi ben mühendis olmamaya karar verdim. Mühendislik bana dayatılmış bir 
olaydı. 1 yıl içerisinde 365 gün çalışıp size 2 hafta verdikleri ve bu süre içerisinde ailenizle, kendinizle zaman 
geçirebileceğiniz bir yaşam tarzıydı. Diyelim ki benim 10 yıl sonra bir kızım olacak. Ben hayatımın 6 ayını kızımla 
Norveç’te geçirmek istiyorum ya da Kolombiya’ya gidip İspanyolca eğitimi almak istiyorum. Japonya’ya gidip Japon 
kültürünü öğrenmek istiyorum. Yani hayatımın farklı dönemlerinde farklı şeyler yapmak istiyorum. Bunlar için bu 
sistem bana zaman vermiyor, bunları yapmama imkan vermiyor. O yüzden bu imkanı kendim yaratmam gerekiyor.

Birilerine hizmet ederek değil de kendime hizmet ederek, kendimi geliştirerek bunu yapabileceğimi anladım 
ve böyle bir yola koyuldum. Kendime zaman ayırdım, kendimi eğittim, kendimi daha iyi eğitebileceğim bir yola 
çıkmak istedim, o da dünya turu oldu benim için. Sorgulamalarım sonucunda dünya turunun bana iyi geleceğini, 
aradığım cevapları dünya turunda bulacağımı hissettim ve öyle yola çıktım.” dedi.

Her şeyini geride bırakıp 55 ülke gezdi
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Önce yurt içini gezdi
Dünya turuna çıkmadan önce otostopla Türkiye, Rusya ve Balkanlar’ı gezdiğini, bu şekilde yurt dışı tecrübesi 
edindiğini kaydeden Durmuş, sonrasında ise üniversiteden ayrıldığını, eşyalarını sattığını ve ailesini de geride 
bırakarak dünyayı gezmeye başladığını belirtti.

İlk olarak Fas’a gittiğini, sonra tren garlarında uyuyarak Avrupa’yı gezdiğini, buradan İran’a gidip otostopla ülkenin 
her yerini dolaştığını, kamerasını satarak oradan Sri Lanka ve Hindistan’a, sonra Güney Asya’yı ve Uzak Doğu’yu 
gezdiğine değinen Durmuş, bu yolculuğunun 465 gün sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye’ye döndükten sonra başka yolculuklara başladığına işaret eden Durmuş, 22 yaşında başladığı 
yolculuğunu yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğünü ve bu yolculuklarda içsel sorgulamalarını yaptığını kaydetti.

Bu süre içerisinde yaklaşık 55 ülke gezdiğini aktaran Durmuş, Norveç’teki Pulpit kayalıklarından Japonya’daki bir 
köye, Hindistan Varanasi’sinden Latin Amerika’daki Amazonlara kadar birçok yere seyahat ettiğini söyledi.

Yolculuklarında binlerce insanla tanıştığını ve binlerce hayat hikayesi dinlediğini anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

“Güney Asya’da muson yağışları olur. Sri Lanka’dayken ‘Bize nerede kalacaksın?’ diye soran yogi olan bir Tuk Tuk 
şoförünün, gecenin bir yarısında onun evine gitmekle başlayan bir maceramız olmuştu. Kimsenin haberinin 
olmadığı, elektriğin, suyun bulunmadığı bir köy evinde uyandık. Sabah kalktığımızda kahvaltı yapmak yerine 
onunla beraber yoga yaptığımız, onun kendi yaşamını bize anlattığı bir macera oldu. Hikayesi çok ilginçti, bize 
çok dokunmuştu. Yogi, yıllarca kendi ülkesindeki çocuklar için çalışıp daha sonradan hiçbir şeye sahip olmama 
kararı alıyor. Sadece Tuk Tuk şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. O anda da bize bir hayalini anlatmıştı. ‘Siz Türkler 
yoğurdu seversiniz, sütü çok kullanırsınız ama Sri Lankalı çocuklar bunlara ulaşamıyor maalesef. Benim hayalim 
buraya bir çiftlik kurmak, Sri Lankalı çocuklara bunları vermek’ demişti. Bu hikaye bizi çok etkilemişti.”

Kendi işinin patronu olduğunu, kendi finansal desteğini sağladığını, ne ailesine ne de bir başkasına muhtaç 
olmadığını belirten Durmuş, bunu yapabiliyor olmasının kendisini özgür kıldığını vurguladı.
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Serbest stil 86 kiloda mücadele eden Fatih Erdin, 
8-14 Nisan tarihlerinde Bükreş’te gerçekleştirilecek 
Avrupa Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulundu.

İkinci kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası’na 
katılacak 25 yaşındaki güreşçi, artık daha tecrübeli 
olduğuna dikkati çekti.

Fatih, büyüklerde ilk Avrupa Şampiyonası 
deneyimini geçen yıl Rusya Federasyonu’na 
bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde yaşadını 
hatırlatarak, “Geçen sene yarı final yapmıştım. 
3-5 müsabakasında Dağıstanlı bir sporcuya 
kaybettim ve 5. oldum. Gençlerde Avrupa ve dünya 
şampiyonalarında yarıştım ama büyükler kategorisi 
daha zorlu bir çalışma süreci gerektiriyormuş. Geçen 
sene Avrupa Şampiyonası’nda onu hissettim.” diye 
konuştu.

Macaristan’da gerçekleştirilen son Dünya 
Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan ve Türk 
sporcular arasında serbest stilde en iyi dereceyi elde 
eden Fatih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi yeniden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 
yarışacağım. Hazırlık süreci çok güzel geçti. Yaklaşık 3 
ay önce Türkiye Şampiyonası yapıldı. Şampiyonanın 
ardından 3 kampa ve turnuvalara katıldık. Son 
taktikler üzerinde duruyoruz. Geçen yıl yaşadığım 
sıkıntıyı yaşamayacağım. İnşallah bu kez olacak. 
Kendimden ümitliyim. Kaza bela yaşamadan 
şampiyonluğa ulaşacağım.”

Ailesinde kendisi dışında güreşçinin bulunmadığını 
ifade eden Fatih, bu spora başlama hikayesini de 
anlattı.

Köyde büyüdüğünü dile getiren Fatih, “Güreşi 
küçüklükten beri seviyordum. Gidip güreş 
müsabakalarını izlerdim. Seçmeler olduğunu 
duydum. Okul müdürümüz de beni seçmelere 
götürdü. İlk katıldığım seçmeleri kazandım. 2006 
yılında Çorum Güreş Eğitim Merkezi’nde güreşe 
başladım. 2018’e kadar Çorum Belediyespor ve 
Çorum Güreş Eğitim Merkezi sürecim oldu. 2018’de 
İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer oldum. 
Hala bu kulübün sporcuyum.” şeklinde konuştu.

Fatih Erdin’in gözü Avrupa’nın 
zirvesinde
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GÜNEYDOĞU’DA HUZUR BOZULURSA!
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Cizre’den Siirt’e, Van’dan Tunceli’ye, Mardin’den Ağrı’ya.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemiz tarif edilmeyecek özelliklere sahip .
Havası ayrı güzel, doğası ayrı güzel, tarihi ve muhteşem kültürü ayrı güzel..
Ama daha ötesi kadim şehirleri ile insanlarımızın hoşgörüsü bir başka güzel.. 
Ne zaman bölgeye ayak atsam ne zaman bir başka mutlu oluyor huzur buluyorum.
Çok şükür ki bu bölgede kardeşlik projeleri ile gönül köprüleri kuruyoruz.
Terörü yok etme noktasında devletimizin uyguladığı kararlı politikalar sayesinde çok 
ciddi kazanımlar var. Bölgedeki değişimi buradan yazmakla anlatamam.
Gidip yerinde görmeniz ve tanıklık yapmanız gerekiyor. Geleneklerine-örf ve 
adetlerine inanılmaz sahip çıkıyorlar. Taziye kültürü bambaşka bir maneviyat.
Alimler bölgenin ışığı olmuş. Kapısını çaldığını her kim olursa olsun sizi ağırlar evinde 
misafir eder. Bölgeyi karı-karış gezen biri olarak büyük keyif alıyorum..
Ev-ev ziyaret yaparak çaylarını içtiğimiz vatandaşlarımızı dinleyin gözlerinin içine 
bakın.

İnanın hepsi tek bir şey istiyor.. Huzur ve güven ortamı bozulmasın.
Analar ağlamasın.. Evlatlarımız terörün ve uyuşturucu belasının kurbanı olmasın.
Çocuklarımızın hayalleri hep güzel şeyler üzerine.. Geçmiş dönemde yaşanan acıları 
tekrar yaşamak istemeyen bölge halkı da teröre prim vermeme noktasında kararlı.
Devlet ile vatandaşın kaynaşması-dayanışması ve paylaşımları terör odaklarını adeta 
çıldırtıyor..

Kardeşliğimizin pekişmesini istemeyenler ne yapacaklarını şaşırmış durumda..
Şehitlerimizin kanı ile çizilen bu ülke sınırlarında kendilerine yer olmadığının farkında 
olanlar her türlü ayak oyunları ile halkın kafasını karıştırmak istiyor.. Ama nafile.. Ama 
artık boşa kürek çekiyorlar.. Çünkü  artık karşılarında ezik-silik-korkak bir anlayış yok..

Çok şükür ki geçmiş dönemlerde yaşananlardan ders çıkaran bir anlayış var artık..
Hepsinden öte Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizi dert edinmiş, gözü-kulağı 
hep orada olan bir bakan var artık.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya olan desteği 
gördükçe inanın insan gurur duyuyor.. Bölgede sevgisini kazanmadığı kesim 
kalmamış.. Kimin kapısını çalıp bakan beyin selamı var desek gözleri ayrı bir gülüyor.. 
Siirt’te esnaf ziyareti yaparken yolumuzu kesen bir vatandaşın ağlayarak “Ne olur 
bakanımıza söyleyin hasta olmasın iyi baksın kendisine biz onun dik duruşundan 
cesaret alıyoruz” demesi üzerine ne söyleyebiliriz ki.. Güvenlik güçlerimiz bölgede 
üzerine düşeni yapıyor.. Valilerimiz ve kayyum belediyelerimiz gece-gündüz çalışıyor.

Kaymakamlarımız her türlü sorumluluğu almış.. Allah hepsinden razı olsun. 
Ayaklarına taş değdirmesin. Ben demiyorum ki bölgede her şey tos-pembe..
Aş-iş-ekmek en büyük sorun.. İşsizliğin mutlaka çözülmesi ve yeni istihdam alanlarının 
oluşması gerek.. Turizmin canlandırılması şart.. Alt yapı eksiklerinin giderilmesi 
gerekiyor..

Bölgede kentsel dönüşümlerin ivedilikle bitirilmesi lazım.. Adalet ve demokrasi 
anlayışının bölgede daha sağlam temellerde yerleşmesi için çaba harcanmalı.. 
Hepsi zamanla-gayretle yerine gelecek inşallah.. Yeter ki samimi olalım.. Yeter ki 
birlik ve beraberliğimizi bozmayalım.. Bu vatan hepimizin.. Hepimize yetecek kadar 
zenginliğe sahip..

Bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıktıkça çok daha güçlü olacağız..

Ahmet Külekçi
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy 
kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 
vatandaşlara seyyar sandıklar götürüldü.

Yüksek Seçim Kurulunun okullarda kurduğu 
sandıklarda gidip oy kullanamayan hasta ve 
engelli vatandaşlar, görevlilerinin evlerine getirdiği 
sandıkta oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

Edirne’de sandık görevlileri Abdurrahman 
Mahallesi’nde yaşayan felçli 53 yaşındaki Ayla 
Kocatürk’ün evine geldi.

Sandık görevlileri getirdikleri taşınabilir kabini 
Kocatürk’ün yatağının üzerine yerleştirdi ve oy 
kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Kocatürk, oyunu kullandıktan sonra, seçimlerin 
hayırlı olmasını diledi.

Ağrı’da da görevli personel ve beraberindeki polis 
ekipleri hasta ve engelli vatandaşların evlerine gitti.

Önceden oy kullanmak için YSK’ye başvuruda 
bulunan 5 vatandaş, görevlilerce evlerine getirilen 

8 bin 801 numaralı sandıkta oy kullandı.

Kentte, bazı engelli ve hastalar da görevlilerce 
evlerine götürülen sandıkta oy kullanma imkanı 
buldu.

Düzce’de yaşayan obezite hastası Habibe Kaynak, 
oyunu seyyar sandıkta kullandı.

Gazetecilere açıklama yapan Kaynak, seyyar 
sandık uygulamasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Allah razı olsun, bu hizmet çok 
güzel. Yürüyemediğim için geldiler, oyumu burada 
kullandım.” diye konuştu.

Öte yandan Karabük’te yürümekte güçlük geçen 
ve kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gidemeyen 20 
seçmen, ambulanslarla oy kullanacakları köylere ve 
kent merkezine taşındı. 

Görevliler, sedye ve tekerlekli sandalyeyle sandık 
başına taşıdıkları seçmenleri, oy verme işleminin 
ardından tekrar evlerine bıraktı.

Sandık seçmenin ayağına gitti
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Cezayir nereye gidiyor?

1954’te bağımsızlık için Cezayir’de bir araya 
gelenler, 1962’de kaybettiklerini elde etmek için 57 
yıldır mücadele ediyor.

1954’te bağımsızlık için Cezayir’de bir araya 
gelenler, 1962’de kaybettiklerini elde etmek 
için 57 yıldır mücadele ediyor. Cezayir’de 
toplumsal muhalefetin adı “özgür bir Cezayir 
için toplumsal uzlaşı”

Dünün Cezayir’i

1 Kasım 1954’te Cezayir’de bağımsızlık savaşı 
başladığında, hiç kimse sürecin ne zaman ve 
nasıl sonuçlanacağını tahmin edemiyordu. 
Zira bir tarafta ülkelerinde bağımsız bir şekilde 
yaşamak isteyen Cezayirliler, diğer tarafta ise 
anavatanının deniz ötesi parçasını korumak 
zorunda olan Fransa vardı. Esasında her iki taraf 
da anavatanı için mücadeleye girişmişti.

Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) birbirinden 
farklı siyasal ve toplumsal grupları ülkenin 
bağımsızlığını kazanma yönünde organize 
ederek bir halk hareketi başlattı. Bu hareketin 
içinde sosyalistler, laikler, İslamcılar ve liberaller 
başta olmak üzere hemen her grup yer 

almaktaydı. Aslında hareketin başlangıcında 
ve ruhunda (Batı medeniyetinden ziyade) 
sömürgeciliğe karşı verilen bir mücadele vardı. 
Yani bunca farklı grubu bir araya getirmek 
suretiyle onlara bir ulus olarak hareket etme 
kabiliyeti veren ruh “bağımsızlıktı”.

Devrim sürecinde Cezayir elitinin yoğun 
bir şekilde parçalanmış karakteri, Cezayir’in 
bağımsızlık sonrası siyasal evriminin 
açıklanmasında da bize çok büyük ipuçları 
verecektir. FLN’nin mevcut ideolojik 
yapıyı, etkili bir siyasal iletişim sistemine 
dönüştürmedeki başarısızlığı, kadrolar 
arasındaki birlik ve beraberliği tesis etmekteki 
yetersizliği, toplumsal mutabakatın 
oluşmasındaki en büyük engellerdi.

Ülkenin ilk devlet başkanı Bin Bella, kısa 
zaman içinde FLN içindeki (muhafazakârlar 
başta olmak üzere) birçok grubun tasfiyesini 
gerçekleştirdi. Kendisine rakip olabilecek 
bütün üst düzey yöneticileri, hatta bağımsızlık 
savaşında omuz omuza mücadele ettiği 
Ferhat Abbas, Ait Ahmet, Belkasım Kerim gibi 
dostlarını bile bir kenara atmaktan çekinmedi.
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Bu siyasi karışıklık ve toplumsal huzursuzluk 
ortamında, Bin Bella’nın Bumedyen’in yakın 
arkadaşı Buteflika’yı tasfiye etmek istemesi 
bardağı taşıran son damla oldu ve Bumedyen 19 
Haziran 1965’te 26 kişilik bir Devrim Konseyi’yle 
gerçekleştirdiği askeri darbeyle yönetimi ele 
geçirdi.

1971 sonlarında Bumedyen’in “sosyalist devrim” 
olarak başlattığı lakin 1962 ruhuyla uyuşmayan 
sosyal reformlar, ülkede İslami söyleme sahip 
muhalefetin güçlenmesine neden oldu. Meşruiyeti 
zayıflayan Bumedyen kendini bir anda Bin 
Bella’nın 1964’teki ortamında buldu.

Cezayir halkı 1980’li yılların ortasından itibaren 
yaşadığı derin toplumsal memnuniyetsizliğin 
ve kötülüklerin nedenini 1954’teki bağımsızlık 
ruhuna yapılan ihanete bağlıyordu. İslami 
Selamet Cephesi’ni (FIS) ortaya çıkaran güç, 
bu ihaneti “başlangıçtaki İslami ideallere 
yeniden döndürmek” isteyen halk iradesinden 
kaynaklanıyordu. 1988 yılında Cezayir’de çok 
partili hayata geçildiğinde parti olarak kurulan 
FIS’in genel ve yerel seçimlerdeki başarısı ordunun 
yönetime el koymasına neden oldu.

Esasında FIS’in Cezayir’deki seçmen desteği 
sadece kendini davaya adamış sağlam bir 
yandaşlar çekirdeğine sahip oluşundan değil, 
yönetim karşısındaki tek seçenek olmasından 
kaynaklanıyordu. O yüzden de gördükleri destek, 
İslamcı bir gündeme oy verenler olduğu kadar, 
oyunu hükümete karşı kullanmak isteyenleri 
de kapsamıştı. Siyasal sistem farklı partilerin 
kurulmasına katkı sağlamış olsaydı, FIS’in 
muhalif seçmenlerin oyuna sahip olma tekelini 
zayıflatabilirdi.

Bugünün Cezayir’i

1999 yılında Liamin Zerval’in istifasının ardından 
yapılan seçimlerde ordunun desteğini alarak 

iktidara gelen Abdülaziz Buteflika, aynı yıl ve 
akabinde çıkardığı yasalarla silahlarını bırakan ve 
bir olaya karışmayan İslamcıların affedilmesini 
sağlayarak önemli bir toplumsal uzlaşıya imza 
attı. Cumhurbaşkanlığını dört dönemdir yürüten 
Buteflika 2013 yılında geçirdiği felç nedeniyle 
ülkesini hasta yatağından yönetmek zorunda kaldı.

Buteflika’nın beşinci dönem aday olacağı 
yönündeki haberler üzerine muhalif gruplar ülke 
genelinde protesto eylemlerine başladı. Siyasi 
ve toplumsal ortamın daha fazla gerilmesini 
istemeyen cumhurbaşkanı, seçim tarihinin 
ertelendiği ve bir daha aday olmayacağı yönünde 
açıklama yaptı.

Buteflika 20 yıllık iktidarı boyunca ülkesini ordu, 
istihbarat ve uluslararası güçler arasındaki 
dengelere dikkat etmek suretiyle yönetti. Hasta 
yatağında olmasına rağmen görevini bırakmaması, 
aslında kendi iradesinin dışındaydı ve ülkeyi 
yöneten ulusal ve uluslararası güçlerin iradesinden 
kaynaklanıyordu. Şayet hastalığı bir sorun olarak 
görülse ve yerine geçirilebilecek bir isim üzerinde 
anlaşılmış olsaydı, şu ana kadar bu görevi bırakmış 
olurdu.

Şadli Bin Cedid döneminde, daha önce Fransızlar 
için çalışan bir grup askerin generalliğe kadar 
yükselmesiyle oluşan askeri otorite, bürokrasi 
içindeki Fransa yakınlığıyla bilinen elit kesimle 
güç birliği yapmıştı. Bu ekip, halihazırda ülkedeki 
Fransız kültürünün de baskınlığıyla, sonraki yıllarda 
da etkinliğini koruyarak Cezayir siyasi hayatına yön 
vermeye devam etti.

Halk Cezayir’de 1954 ruhunu yakaladığında ve milli 
ekonomik reformların gerçekleştiğini gördüğünde, 
muhalefetini partiler aracılığıyla yapmaya 
başlayacaktır. Cezayir bu sürecin içine girmiştir.
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Adını Sen Koy
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simgedergi@gmail.com

Maziye gömdüm dünü bugünü 
Kimse kesemez sana giden yolumu 
Şaşırmam vursalar bile boynumu
Bende ki bu aşkın adını sen koy

Gözümden akan yaş canıma yetti
Kalmadi gücüm takatim eridi bitti
Bak artık ömrümden ömürler gitti
Kaç baharımız kaldı adını sen koy

Karşıma çıkan her şeye meydan okudum
Kalbime seni ilmek ilmek dokudum
Yokluğunda kar boran oldum savruldum
Şimdi yaktığın alevin adını sen koy

Serap Evren

Serap EVREN
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Heyecan Geri Gelsin
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murat.altun@simgedergi.com

Herhalde 2008 yılından beri, turnuva 
olarak Milli heyecanı yaşadığımız 
söylenemez. En son yine Fatih Terim 
ile son düzlükte müthiş bir reaksiyon 
verip Avrupa şampiyonasına katıldık 
ama sonrasında yaşananlar malum. 
Sürekli entrikalar, prim muhabbetleri, 
o alındı bu alınmadı tartışmaları 
çok uzaklaştırdı bizi Milli takımdan. 
Gelişinde bile mutlu olmadığımız, 
devamında bizleri çileden çıkaran 
açıklamalar yapan Lucescu da nihayet 
gitti. Artık yeni dönem başlıyor.
Şenol Güneş iki yıllık flörtün ardından, 
sonunda ay yıldızlı eşofmanları giydi. 
Hatırlarsanız geçtiğimiz sezon başı 
da kendisiyle bir görüşme yapıldı ve 
Beşiktaş’ta devam edeceği açıklandı. 
Daha önce Arnavutluk ve Moldova 
maçlarına çıkmayacağı söyleniyordu, 
iyi ki bu yanlış düzeltildi. İki takımı 
çalıştıramaz düşüncesi hakimdi 
hep. Fatih Terim’e de aynı gündemi 
yarattılar, sonra Galatasaray’dan 
koptu. Umarım Şenol Güneş için aynı 
senaryo yaşanmaz. Beşiktaş’ta süresini 
tamamlar.

Daha yolun başında başladılar 
yaygaraya! Yok Fenerbahçe 
düşmanıymış da stoperleri 
çağırmamış, efendim Oğuzhan var 
da Emre Akbaba neden yok vs. Evet 
Oğuzhan takımındaki formuyla 
hak etmemiş olabilir lakin neden 
alınmadı denilenler de yetersiz şu an! 
Taraftarların bu tür tepkileri bırakması 
lazım. Objektif olmaları kendileri 
açısından daha çok faydalı. Abartılacak 
bir eleştiri de söz konusu değil. Kendi 
adıma Beşiktaş kariyeri sonlandıktan 
sonra tercihler konusunda fikir beyan 
edebilirim. Çünkü o zaman sadece bir 
yere konsantre olmuş olacak.

İlk basın toplantısı iç açıcıydı. Çok 
pozitif bir ortamda hem de uzun 
zamandır görmediğimiz bir kalabalık 

emekçi mensuplarla gerçekleşti. Bu 
görüntüyü yaratan herkese teşekkürü 
borç bilirim. Çok güzel sorular soruldu 
fakat geçmişten kurtulamadığımız 
için, sadece olumsuz anlamda tepki 
çeken anlar ve cevaplar sosyal medya 
gündemini meşgul etti. En çok ses 
getiren de Nazım Sangare konusuydu 
tabi… Eh be hocam, ne var yani 
ileride oynayacağımız maçlarda 
düşünebilirim deseydin? Öyle bir şey 
söyledi ki özrü kabahatinden büyük. 
Tamam, dürüstçe Türk olmadığını 
açıklamak bir erdem sayılır ama bizim 
kamuoyunu herkesten iyi biliyor. 
Dürüstlüğünü takdir ederim fakat 
yaşanan olumsuz hava neticesinde 
bunu söylememesini tercih ederdim. 
Ardından Nazım Sangare bir Twitter 
hesabı açıp Çanakkale mesajı ile Türk 
olduğunu bilmeyenlere duyurdu. 
Tabii ki çok ilgi gördü. Türk yabancı 
demişken, Şenol Güneş umarım 
Türk kuralı hakkında bizleri memnun 
edecek fikirlerde bulunur. Çünkü ben 
karar almam demişti, bizler için fikirleri 
de önemli. İnşallah kendisi de futbolu 
pasaportun değil iyinin veya kötünün 
oynadığı düşüncesindedir…

Birine vurmaya çalışırsak açık bulmak 
kolay. Bizim artık Milli maçları eski 
tadındaki bayramlar gibi heyecanla 
beklememiz lazım! Bu ortamı yaratmak 
için yardımcı olmak, olumsuz gündem 
oluşturanlara fırsat vermeyip prim 
sağlamalarını engellemeliyiz. Milli 
takıma karşı oluşan heyecan kaybı 
sizleri sıkmıyor mu? Özlemediniz mi 
ay yıldızlıların yakaladığı başarıları? 
Bize kavganın, tartışmanın, fikir 
ayrılıklarının, kişisel tavırların faydası 
olmadığını anlatmama gerek yok 
sanırım. İnşallah yeni federasyon 
başkanı herkesin kabul edeceği biri 
olur ve Şenol Güneş güzel bir ortamda 
çalışıp bizleri mutlu eder. Hayırlı uğurlu 
olsun, Allah utandırmasın.
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Özel öğretim kurumlarını açma işlemleri 
valiliklere devrediliyor
Milli Eğitim Bakanlığı hizmetin 
yerelde, kısa sürede ve etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 
okullar haricindeki özel öğretim 
kurumlarının açılış işlemlerini 
valiliklere devredecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hizmetin 
yerelde, kısa sürede ve etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 
okullar haricindeki özel öğretim 
kurumlarının açılış işlemlerini 
valiliklere devredecek.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu’nun 
önemli hedeflerinden biri olan özel 
öğretim kurumlarının mahalli ve 
merkezi kamu kurumlarıyla olan 
ilişkisine yönelik bürokratik iş ve 
işlemlerin sadeleştirilmesine ilişkin 
çalışmanın yakın bir zamanda 
hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bakanlık, bu çerçevede, MEB Özel 
Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde 
kapsamlı bir değişikliğe gitmeye 
hazırlanıyor. Yapılması öngörülen 
değişiklikler içerisinde okullar 
dışındaki özel öğretim kurumlarının 
açılış işlemlerinin de yeniden 
düzenlenmesi yer alıyor.

Hazırlanan taslağa göre, hizmetin 
yerelde, kısa sürede ve etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 
okullar dışındaki özel öğretim 
kurumlarının açılış işlemleri valiliklere 
devredilecek.

Söz konusu değişikliklerle 2023 
Eğitim Vizyonundaki hedefler 
doğrultusunda bürokrasinin 
azaltılması sağlanacak. Böylelikle 
özel öğretim kurumlarının açılış 
işlemlerine yönelik süreçlerin daha 
hızlı ve etkin bir şekilde uygulanması 
hedefleniyor.

Okullar haricindeki özel öğretim kurumları arasında kurslar, sosyal 
etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve 
geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt 
sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri ile özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezleri gibi kurumlar yer alıyor.

Kursiyerler üretime katılıp, gelir elde edecek

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü öncülüğünde 
yürütülen çalışma kapsamında kurslarda eğitim alan kursiyerlerin 
yapacağı çalışmaların üretime dönüştürülmesi için önemli bir adım 
atılacak.

Kurslarda eğitim alan kursiyerlerin aynı zamanda üretim faaliyetlerine 
katılmasını sağlayacak olan Bakanlık, kursiyerlerin bu yolla gelir elde 
etmesi ve ekonomiye katkıda bulunmasına imkan tanıyacak.
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Lahitler
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M. Erkan TOPÇU
Yazar

simgedergi@gmail.com

Pişmiş toprak, mermer ve benzeri 
malzemeden yapılan içine cesedin 
yerleştirildiği sandukalara lahit denir. 

Mısırda bulunan lahitler, ölü evi türünün 
ilk örnekleri sayılır. 

Lahitlere Mısırda, Eski İmparatorluk 
Döneminde başlayarak piramitlerin 
mezar odalarında ve kayalara oyulmuş 
rekra polatlarda rastlanır. 

Lahitin içinde mumyayı barındıran tabut 
yerleştirilirdi. 

Geç Dönemde lahitin biçiminin insan 
vücudunun dış hatlarını alır.

Giritte, Minos Döneminde m.ö 1500 yılına 
doğru pişmiş topraktan lahitler vardır. 

Yunanistanda lahit kullanımının 
yaygınlaşması m.ö 330 & m.ö 30 yılları 
arası Helenistik Döneme aittir. 

Kabartma ile süslü Hıristiyan lahitlerinin 
çoğu m.s 4. yüzyıla aittir. 

İsa ve Havarileri lahitler dizisi m.s 440 & 
m.s 450 yıllarında son bulur.

Meravenjler Döneminde lahitler yivli 
bezemelere sahip yumuk biçimde kaba 
sandukalardır. 

Roma Döneminde yer altındaki 
bezemesiz asıl lahitin üstüne zengin 
oymalar ile süslenmiş yalancı sanduka ya 
da sütunların ve aslan figürlerinin taşıdığı 
basit bir kapak yerleştirilirdi. 

Gotik Dönemde ise, kapağın üstünde 
yatmış pozisyonda yer alan figür bulunur. 

Rönesans Döneminde, üzerinde çoğu 
kez ölünün betimlendiği az çok oymalı 
lahitler zengin mimari süslemelere 
sahiptirler. 

Mezopotamya ve diğer Eski Uygarlıklarda 
dikdörtgen biçimindedir. 

Taş Çağında basit lahitlerin yapıldığı 
bilinmektedir. 

İlk kez Helenistik Dönemde etrafının süslü 
olanına rastlanır. 

Etrüsklülerde Romalıların aynı biçimdeki 
süslemeli lahitleri oldukları bilinir. 

İlk Hıristiyanlar lahit şeklini Romalılardan 
alınmıştır. 

Barokta ise aynı lahitler örnek olarak 
alınmıştır. 

Türklerde lahitler toprak içine taş veya 
tuğla ile örülerek yapılırdı. 

Anadolu Selçuklularında çiniler ile kaplı 
lahitler yapılmıştır. 

İlk Osmanlı lahitleri arasında çini süslemeli 
örnekler vardır. 

Lykia lahitleri ölü evi biçiminde yapılan 
lahitlerin en eski örnekleri arasında 
yer alır. Bu tür lahitler Lykiada m.ö 6. 
yüzyıldan İmparatorluk Devrine kadar 
gelir. 

M.ö 4. & m.ö 3. yüzyıl lahitleri yemek 
sofrasını andırır. 

Kline türünden olan lahitler Frigya ve 
Paphlagoniada görülür. 

İmparator Adrianus Devrinden kalma 
kabartmalı anıtsal lahitler vardır. 

Asya tipi lahitlerin kapakları birer yatağı 
andırır. Üzerinde karı ve koca tasvirleri 
görülür. 

Başka bir lahit türü de Girlandlı lahitlerde 
ortaya çıkar. 

Bu tür lahitlerin m.s 1. yüzyılda 
Anadoluda geliştiği, sonradan Mısır, 
Suriye, Yunanistan ve Romaya yayıldığı 
ileri sürülür. 
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SEÇİM KAZANANI HALK OLMALI
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Necmettin CAN
Yazar

simgedergi@gmail.com

Demokrasilerin olmazsa 
olmazı seçimler; 31 mart 2019 
yerel seçimlerinde 5 yıl süre 
ile muhtarımızdan belediye 
başkanımıza yerelde bölgemizin 
yöneticilerini seçtik. 

Seçim kampanyaları süresince 
yapılan seçim çalışmalarında 
gördüğümüz kadarı ile adayların 
projeleri, şahsi ve beşeri 
hayatlarının gölgesinde kaldı.

Oysa ki halk olarak bizler 
bölgemizin sorunlarını bilen 
bu sorunları analiz edip teşhis 
koyacak, kısa vadede koydukları 
teşhisin tedavisini yaparken, uzun 
vadede ise sorunun nedenlerini 
ortadan kaldıracak vizyon sahibi 
yöneticiler seçmeyi, seçtiğimiz bu 
yöneticiler sayesinde yaşamımızı 
kolaylaştırmayı, yaşadığımız 
çağa uygun, insan olmanın 
hakkı gereği çağdaş bir semtte, 
beldede, ilçede, kentte yaşam 
sürmeyi, çocuklarımızın yaşam 
standartlarının endişesi olmadan 
sadece eğitim ve gelişimlerine 
odaklanmayı istiyoruz. 

Yöneticilerin vizyon ve misyonu 
kadar özel hayatlarıda düzgün ve 
örnek olmalı, lakin insan olarak 
beşer olduğumuz için şaşmamız, 
hata yapmamız gayet  normal, 
sevdiğim bir söz var “İnsanlar hata 
yapar, sadece ahmaklar hatasında 
ısrar eder.’’ Hata yapmamız gayet 
doğal, ancak bu hatalar da ısrar 
etmemiz, ısrar edeni savunmamız 
normal değil. 

Sonuç olarak; seçilmek 
üzere müracat eden 
vatandaşlarımızdan ülkemiz 
anayasa ve kanunların izin verdiği 
kişiler demokratik hakları gereği 
seçilmek üzere aday oldular. 

Halk olarak biz de vizyonunu 
beğendiğinimiz ya da siyasi 
görüşümüz gereği oyumuzu 
verip tercihimizi yaparak 
yöneticilerimizi seçtik. 

Amacımız birilerine makam, 
koltuk sağlamak değil; 
yöneticimiz olsun ve yaşadığımız 
bölgede sorunlarımızı çözsün, 
sorunsuz bir semt, belde ve kent 
sakini olarak seçelim, kazanalım  
istedik. 

Seçtik... Kazandık mı? Yaşayıp 
göreceğiz. 
Umarım seçimlerinizden 
pişman olmadığınız, keşke 
değil, iyi ki dediğiniz bir seçim 
yapmışsınızdır.

Selam ve saygılarımla.
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Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Son günlerde Arap ve Batı medyasında ülkenin de-facto yöneticisi olan Suudi veliaht prensin krallıktaki 
statüsünün zayıfladığına dair birbiri ardına yazılar çıkmaya başladı.

Son günlerde Arap ve Batı medyasında ülkenin de-facto yöneticisi olan Suudi veliaht prensin krallıktaki statüsünün 
zayıfladığına dair birbiri ardına yazılar çıkmaya başladı. Son dönemde yaşanan birtakım gelişmelere ilaveten 
Muhammed bin Selman’ın Şubat ortasındaki Güney Asya ziyaretinden bu yana, kamuoyunun önüne çok fazla 
çıkmamış olması bu süreçte medyada yazılıp çizilenlerin daha ciddi bir biçimde ele alınmasına da yol açtı.

Şubat ortasında Muhammed bin Selman’ın tüm Müslümanlar için kutsal olan Kabe’nin çatısında gezerken 
görüntülenmesi, oldukça muhafazakar olan Suudi kamuoyunda geniş bir tepki uyandırdı ve başta sosyal medya 
mecraları olmak üzere Muhammed bin Selman aleyhine geniş bir kampanya başlatılmasına yol açtı. Ülkede 
yönetimin meşruiyetinin önemli oranda İslam’a ve İslami değerlerin muhafaza edilmesi gayesine dayandığı göz 
önüne alınırsa, İslami değerlere saygısızlık olarak yorumlanan bu hareketin, krallığın içerideki meşruiyetine ve İslam 
dünyasındaki itibarına zarar vermesi kaçınılmazdır.

Bu olayı takiben, Kral Selman’ın Mısır’da düzenlenen Arap Birliği zirvesi sırasında, suikast endişesiyle güvenlik 
ekibini baştan aşağı değiştirmesi ve kralın Mısır’da bulunduğu günlerde veliaht prensin Suudi kralı gibi davranıp 
bir kraliyet kararnamesi yayımlayarak Washington büyükelçiliğine eski Washington büyükelçisi Prens Bender 
bin Sultan bin Abdulaziz’in kızı Prenses Rima’yı ataması ve kardeşi Halid bin Selman’ı Washington büyükelçiliği 
görevinden alarak savunma bakan yardımcılığına getirmiş olması, Kral Selman ile veliaht prensin arasını açan 
olayların başlangıcı olarak sunuldu. Bu tarihten sonra, Muhammed bin Selman’ın teamüller gereği geçmiş 
dönemde katıldığı birtakım üst düzey toplantılara katılmaması, Kral Selman için düzenlenen resmi karşılama 
töreninde yer almaması ve üç haftadır ortalarda görünmemesi, son dönemde basında ortaya atılan bu iddiaların 
daha yüksek sesle dile getirilmesine yol açtı.
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Suudi politik düzeninin yapısına ve işleyişine dair üretilen spekülasyonlar, yönetimin büyük oranda kapalı 
kapılar ardında, öngörülemeyen ve büyük bir gizlilik içinde yürütülen işleyişinden kaynaklanıyor. Üretilen bu 
spekülasyonlar çoğu zaman doğru çıkmasa da, son dönemde yaşanan birtakım iç ve dış gelişmelere yakından 
bakıldığında, Haziran 2017’de birinci veliaht olarak atanmasından bugüne, Muhammed bin Selman’ın en zor 
günlerini geçirdiğini söyleyebiliriz.

Veliaht prensin son iki yılda içeride ve dışarıda itibar kaybetmesinde hiç şüphesiz Kaşıkçı cinayetinde rol aldığına 
dair ciddi iddialar, Yemen savaşında Suudilerin içine düştüğü çıkmaz, gerileyen petrol fiyatları, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika bölgesinde devrimci dalgayı tersine çevirmek için sarf edilen ekonomik kaynakların ülke ekonomisine 
yüklediği ağır yük etkili olmuştur. Tüm bu yaşananlar Ortadoğu bölgesinde revizyonist İran ve devrimci sokak 
hareketleri karşısında kendisini tehlikede hisseden BAE-Suudi liderliğindeki statükocu blok için büyük bir umut 
olarak ön plana çıkarılan, başta sayıları hızla artan genç nüfus olmak üzere Ortadoğu’da kitleleri peşinden 
sürükleyecek karizmatik bir kişilik olarak sunulan Muhammed bin Selman’ın itibarını önemli oranda zedelemiş, 
kendisine umut bağlayan statükocu yönetimleri sukut-u hayale uğratmıştır.

İlk olarak Kaşıkçı cinayeti Muhammed bin Selman açısından bir milat olarak kabul edilebilir. Veliaht seçildiği günden 
beri insan haklarına saygılı, ılımlı İslami değerlere bağlı, dış dünyaya açık bir vizyon vadederek başta Suudiler 
olmak üzere bölgedeki statükocu blok için umut kaynağı olan Muhammed bin Selman’ın adının Kaşıkçı cinayeti ile 
anılması ve oluşturduğu infaz timinin muhaliflere yönelik işkence iddiaları hem kendisine hem de krallığa ciddi bir 
itibar kaybı yaşatmıştır. Bu süreçte Suudi Arabistan’ın başta ABD olmak üzere çoğu Batı ülkesi ile ilişkileri bozulmuş, 
Batı kamuoyundaki itibarı zedelenmiştir. Ülkenin isminin gazeteci cinayeti, muhaliflere işkence, kadın haklarını 
ihlal, kara para aklama gibi olumsuz başlıklarla gündeme gelmesi sadece Batı kamuoyunda değil Suudilerin liderlik 
iddiasında bulunduğu İslam dünyasında da imajını önemli ölçüde zedelemiştir.

İkinci olarak, 2015 yılında Muhammed bin Selman’ın savunma bakanı olmasıyla birlikte Suudilerin büyük bir umutla 
başlattığı Yemen müdahalesi, krallığa hem ekonomik hem de psikolojik olarak büyük bir maliyet yükledi. Öncelikle 
Suudilerin askeri/endüstriyel kapasitelerinin çok üstünde bir iddia taşıyan Yemen müdahalesinde, savaş uzadıkça 
ülkenin ekonomik kaynakları zayıfladı. Suudilerin kendi lehlerine Yemen’de politik bir düzen kurma konusundaki 
umutları azaldıkça da yönetici seçkinlerin psikolojisi bozuldu.

Yemen savaşından kısa bir süre sonra ortaya çıkan Katar krizinde de, Suudilerin “küçük” bir Körfez ülkesine dahi 
söz geçirememeleri bu psikolojik çöküntüyü hızlandırdı; krallığın tarihsel olarak kendi nüfuz alanı olarak gördüğü 
Körfez bölgesinde bile güç kaybettiği algısını güçlendirdi. Eğer Muhammed bin Selman’ın inisiyatifiyle başlayan 
Yemen savaşı ve Katar krizi sonrası, Suudiler ve müttefikleri bölgede kendi lehlerine politik bir düzen kurmaya 
muvaffak olabilselerdi, veliaht prens hem bölgedeki yönetimler hem de iç kamuoyu nezdinde etkili bir politik figür 
olabilirdi; ama öyle olmadı.

Krallığın son dönemde askeri güce dayanan dış politikası ve çatışmacı yöntemleri -hele de bu çatışmacı yöntemler 
Müslüman toplumlara yönelik olunca- ülkeye ciddi bir psikolojik maliyet yükledi. Çünkü Suudiler için dış politikada 
Müslümanların haklarını savunmak ve Arap davalarına bağlılık (örneğin Filistin meselesi) hem önemli bir esastır 
hem de Suudi yönetiminin iç meşruiyetinin temel dayanaklarından biridir. Suudi Arabistan yönetimi uzun yıllar 
Arap ve İslam davalarına bağlılık ilkesi üzerinden İslam dünyasına liderlik iddiasında bulunabilmiş ve bu iddiayı 
İslam dünyasının geniş bir kesimine kabul ettirebilmişti. Yemen savaşı, Suudi Arabistan’ın Arap ve İslam davalarına 
bağlılığa dayanan dış politikasının ihlal edildiği bir alan olarak ön plana çıktı. Suudi Arabistan’ın İslam dünyasına 
liderlik iddiasına önemli oranda zarar verdi.

Tüm bu süreç boyunca yaşananlar Suudilerin hem ekonomik kaynaklarını tüketti hem de ülkeye Batıda ve İslam 
dünyasında itibar kaybettirdi. Son günlerde Muhammed bin Selman üzerinde oluşan bu baskı, ülkenin yaşadığı güç 
ve itibar kaybından birinci derecede sorumlu politik aktör olmasından kaynaklanıyor.
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Seçimin Sonucu Demokrasi Oldu
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Mahir TURGUT
Gazeteci - Yazar

mahir.turgut@gmail.com

31 Mart 2019 yerel yönetim 
seçimleri geride kaldı ve 
maalesef dört can yitirildi. 
Hiçbir seçim, hiçbir tercih 
bir canın yaşam hakkından 
asla ama asla daha değerli 
değildir, kıyas bile kabul 
edilmez. Burada ki asıl sorun 
ise, seçme ve seçilme gibi 
en temel insan hakkının, 
demokrasi uygulamasında 
silahın devreye girmesidir. 
İnsanlarla konuşarak ve 
dinleyerek yarınlara varılması 
gerekiyor. Gelişmek ancak bu 
şekilde mümkün olabilir.

31 Mart 2019 yerel seçimleri 
kıran kırana geçti ve bitti. 
Çoğu ilde ve ilçede adaylar 
başa baş yarıştı. Türkiye adına 
tam bir demokrasi şöleni 
vardı. 31 Mart yerel seçimleri 
bazı noktaları da aydınlattı.

Ekonomik düzenin bozuk 
olması, gerek yurt içi gerek 
yurt dışı uğraşılan sorunlarla, 
ekonomimizin yıpranmış 
olması, seçime direk etki 
eden ana etkendi. Bu seçimde 
görünen o ki, halk ekonomik 
nedenlerden dolayı, iktidara 
uyarı yolladı.

Yerel seçimde BEKA 
konusununda tutmadığını 
belirtmek gerekir. Halk 
yerel seçimin BEKA konusu 
olmadığının farkındaydı.

Bu uyarıyı, Cumhur İttifakının 
da Millet İttifakının da iyi 
okuması gerekli. Seçmenin ne 
demek istediği gayet açık; Ata 
yadigarı bu güzel topraklarda

eşit, insan hakları çerçevesinde 
bireye ve her türlü cana 
kıymet veren, çocuk-kadın-
hayvan istismarına geçit 
vermeyen, işsizliğin önlendiği, 
fen ve ilim yolunda eğitim 
veren okulların arttığı, 
sanayileşmenin hızlandığı, 
kamuya ait değerlerin harici 
güçlere satılmadığı, tarım 
ve hayvancılığın geliştiği, 
entelektüel yaşamın 
beslendiği, sanatın, tarihin ve 
geçmişin korunduğu, modern, 
çağdaş, saygılı ve eğitimli 
bireylerin yetiştiği, mutlu 
insanlar ülkesi olmak...

İzmir seçimine değinmeden 
geçemeyeceğim. Geçen 
yazımda Nihat Zeybekci’nin 
İzmir’de Seçim Maratonunu 
yazmıştım. Maalesef ki haklı 
çıktım. Ama görünen köy 
kılavuz istemezdi. Sayın Nihat 
Zeybekci seçimi kazanamadı. 
Kendisi çok yoğun bir çalışma 
programı gerçekleştirdi.

Ve Ak Parti’nin İzmir’de 
alabileceği en büyük oyu alarak 
kaybetti.

Bu seçimde bir şahıs tanıdık ki 
adı Ekrem İmamoğlu, kendisi 
efendiliğin ötesinde bir insan 
çıktı. Türk siyasetinde özlenen 
siyasetçi profiliydi kendisi..
Yürüttüğü seçim maratonunda 
etik değerlere gösterdiği özen, 
iletişim üslubu, çalışkanlığı, 
kararlılığı, sözünün arkasında 
duruşu takdire şayan idi.

Seçimin, Vatana ve Milletimize 
hayırlı olması dileğimle.
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Antarktika’da Türk üssünün bulunduğu adaya 
RASAT merceği

Antarktika’da Türk Bilimsel Araştırma 
Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası, 
Türkiye’nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT 
tarafından görüntülendi.

Antarktika’da Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın 
bulunduğu Horseshoe Adası, Türkiye’nin ilk 
yerli gözlem uydusu RASAT tarafından mercek 
altına alındı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK 
Uzay), Horseshoe Adası ve çevresinin 26 
Mart’ta uzaydan çekilen görüntülerini Twitter 
hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 
Horseshoe Adası’nda Türk Bilimsel Araştırma 
Kampı kurulmuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup 
Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) 
koordinesinde düzenlenen seferde, bilimsel 
araştırmaların yürütüldüğü yerlerin başında 
Horseshoe Adası gelmişti.

Söz konusu ada, TÜBİTAK Uzay tarafından 
tasarlanan ve üretilen Türkiye’nin ilk yerli gözlem 
uydusu RASAT tarafından da görüntülendi. 
Paylaşılan uydu fotoğraflarında ada ve 
çevresinin şekline ilişkin görüntüler yer aldı.

RASAT, hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her 
yerinden görüntü alabiliyor ve bu görüntüleri 
TÜBİTAK Uzay’da bulunan yer istasyonuna 
iletiyor. RASAT’tan elde edilen görüntüler 
haritacılık, afet izleme, akıllı tarım, çevre, şehircilik 
ve planlama çalışmalarında kullanılıyor.
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