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BAŞKANDAN

BÖYLE Mİ OLMALI!..

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Söylüyoruz dinlemiyorlar.
Diyoruz anlamıyorlar.

Yapmayın artık.

Bakın hiçbir Müslüman ülkesinde 
bilim adamları ülkelerinde 
durmuyor, gelişme olmuyor.

Olmaz, çünkü ilim, bilim, birlik 
ve beraberliğe önem verilmeyip 
bu zafiyeti sezen dış güçlerin 
beş para etmez pis insanları, 
ülkemizin kurtarıcısı Atatürk’e ağza 
alınmayacak laflar ediyor, bilimden 
yoksun cehalet ise buna alkış 
tutuyor.
 
Ardından.

Güya tıp diploması almış Medical 
Park Hastanesinde çalışan (sonra 
görevine son verildiği söylenen) 
uzman bir doktor 15 milyon Alevi 
kökenli vatandaşımızı hiçe sayıp 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem 
mezhebine, hem ölmüş annesine 
sövüyor, daha sonra tüm partili 
seçmenlerin oylarıyla seçilen 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
başkanı İmamoğlu’na, ağıza 
alınmayacak küfürler ediyor!

Bunlara insan diyebilir miyiz? 

Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Kızgın demiri 
soğutma” ve “Türkiye İttifakı” gibi milletin 
özlem duyduğu çabası böyle insanların ceza 
almamaları (Tıp diplomasının iptal edilmemesi) 
halinde boşa çıkıyor?

Böyle olunca emperyalist güçler İslam 
ülkelerinin bu zafiyetini kolay tespit edip birlik 
ve beraberliği hem içte hem dışta önleme 
yoluna gidip gelişmeyi yerinde saydırıyor!

Bu biraz da akılla ilgili…

Yoksa… Her şeyin dört dörtlük yetiştiği 
güzelim ülkemizde üretim, insan, insanlık ve 
hayat böyle mi olmalı!
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KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Kadını kapitalizmin bir aracı haline 
getiren, bu uğurda aileyi önünde engel gören zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz.” dedi.

‘Kadını kapitalizmin aracı haline getiren 
zihniyetle mücadele edeceğiz’

GÜNCEL

Kadın ve Demokrasi Derneğinden (KADEM) yapılan açıklamaya göre, KADEM Gençlik Komisyonu 
tarafından Sheraton Grand Otel İstanbul Ataşehir’de “Sürdürülebilirlik” temasıyla düzenlenen 4. 
Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı, sona erdi. 

İki gün süren çalıştayın kapanış programında konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan 
Bayraktar, sadece insanlara değil, hayvanlara, bitkilere ve cansız denilen varlıklara karşı dahi bir 
sorumluluğun olduğunu belirterek, yaratılan her şeyle ilişkinin belli bir saygı çerçevesinde olması 
gerektiğini öğreten ahlaki değerlerin denklem dışı kaldığı bir tüketim çağında bulunulduğunu ifade etti. 

Böyle bir çağda, ihtiyaçtan bağımsız; hazcılığın, gösterişçiliğin, modanın yönettiği  tüketim alışkanlıklarının 
sonucunda, su ve enerji kaynaklarının tükendiğine dikkati çeken Bayraktar, bu durumu ikame edecek 
başka kaynakların da bulunmadığını hatırlattı.

Bayraktar, “Kadını kapitalizmin bir aracı haline getiren, bu uğurda aileyi önünde engel gören, neslin 
devamını çeşit çeşit sapkınlıkla tehdit eden, ahlak ve özgürlüğü sadece kendi çıkarları ve hazzı 
doğrultusunda değerlendiren zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

Sümeyye Bayraktar, geleneklere yerleşmiş, din, ahlak ve kültürle bağdaşmayan bazı uygulamaların, din 
adına kadınları da aileleri de çeşitli mağduriyetlere ve zulümlere sürüklediğini, acı bir şekilde gördüklerini 
dile getirdi.
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Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından, geride kalan 508 çocuğun eğitimine 
2014’ten bugüne kadar yaklaşık 4 milyon lira destek sağlandığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Soma’da 301 işçinin 
yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından, geride kalan 508 madenci çocuğunun eğitimine ilgili vakıf ve 
dernekler aracılığıyla destek olduklarını belirterek, “2014’ten bugüne kadar 508 öğrenciye yaklaşık 4 milyon lira 
burs desteği sağlandı.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen “Soma Bursiyerleri Buluşma Etkinliği”, Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi’nde 
gerçekleşti. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili’nin de katıldığı etkinlikte 
2014’teki maden kazasından bu yana burs alan maden şehitlerinin çocukları ve aileleriyle bir araya gelindi.

Etkinlikte konuşan Bilgili, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Soma maden şehitlerinin çocuklarına 
burs vermeye başlandığını belirterek, burs alan çocukların tüm eğitim öğretim hayatı boyunca destek alacağını 
vurguladı.

Sadece şehit madencilerin değil kazadan yaralı kurtulan madencilerin çocuklarına da destek olduklarını vurgulayan 
Bilgili, şunları kaydetti: “Soma’da hayatını kaybeden 301 madenci ve yaralı olarak kurtulan maden işçilerinin okul 
çağında olan çocuklarına öğrenim desteği sağlamak amacıyla bakanlığımız ile Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye 
Eğitim Vakfı (TEV), Ferit F. Şahenk, Milli Eğitim Vakfı (MEV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOGV) arasında protokol 
imzalandı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen protokol kapsamında 
ilgili vakıf ve dernekler aracılığıyla okul öncesinden yüksek öğrenime kadar eğitim gören öğrencilere eğitim bursu 
desteği verilmektedir. 2014’ten bugüne kadar 508 öğrenciye yaklaşık 4 milyon lira burs desteği sağlandı.”

Konuşmaların ardından Bilgili ve Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz tarafından TED, TEV, MEV ve TOGV 
temsilcilerine desteklerinden ötürü plaket takdim edildi.

Soma maden şehitlerinin çocuklarına 4 milyon 
liralık burs desteği

GÜNCEL
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İÇİMİZDEN

KUL MU? BİREY Mİ?..

Dört gündür TV de özür 
dilesinler diye bekliyorum, 
dilemiyorlar.

Hani Sayın Kılıçdaroğlu’nun 
içinde bulunduğu evi “Yakın, 
yakın” diye bağıran Fatma 
B. ile kafasından büyük taşla 
minibüsün camını kırmaya 
çalışan şalvarlı kadın yok mu, 
onlar.

Niyetleri linç, yani öldürmekti!

Fatma’nın sosyal medyada 
iki görüntüsü var; biri mini 
etekli, kısa kollu, boynunda 
çapraz çanta gayet modern! 
Diğeri kapanmış haliyle eli 
yarım yumruk burnu ile çenesi 
arasında asker pozuyla kolu 
bilezik dolu tebessüm... 

Böyle olunca dostum Psikiyatrist 
doktorla görüştüm:   
 “Hocam biri durup dururken 
‘yakın onu, yakın diye 
bağırırsa?”
    “Aynısını ona yapmışsınızdır”
“Başka biri kocaman bir taşla 
saldırıp size vurmaya çalışsa?”
    “Sizde ona vurmuşsunuzdur” 
“Bunların ikisini de 
yapmamışsanız?”
    “O zaman durum çok ciddi 
ve kaç kişilerse ivedi bir akıl 
hastanesine yatırılıp tedavi 
görmeleri lazım!” 

Prof. Doktorun dediği bu…

O zaman önce kolu bilezik dolu 
Fatma’ya, sonra taşla saldıran 
şalvarlıya...

Sayın Kılıçdaroğlu’nu tanır 
mısınız? Tanırsanız nerenizi 
yaktı, kafanıza taşla mı vurdu?

Tanımazsanız o zaman 
psikiyatrik bir tedavi gördünüz 
mü? Görmediyseniz hastaneye 
yatıp iyileşmeden mi tüydünüz?

Söyleyin…

Çünkü siyasi parti liderleri içinde 
terör örgütünün pusu kurup 
öldürmek istediği tek lider o!

Oğluna paralı askerlik yaptırma 
imkânı varken yaptırmayıp uzun 
dönem askerlik yaptıran o!

Hiç iktidar olmamışken 
iktidarmış gibi, tencerelere aş 
yerine ateş düşüren oymuş gibi 
muamele gören o!

Bilinçli mi yapılıyor bu, yoksa 
yaptırılıyor mu?

Müslümanız ya, hedef ana 
muhalefet lideriydi ama bu 
Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın 
Bahçeli de olabilirdi. Fatma B, 
Şalvarlı Kadın, 37 kişi ve geçmişi 
ne olduğu belli olan Osman ve 
Osman’lar meydanda!

Kuldan bireye geçilemeyişin 
aynadaki görüntüsü!..İç

im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com
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GÜNCEL

Sirkeden probiyotikli ‘sporcu içeceği’ üretti

Afyonkarahisar’da gıda mühendisi Soner Çakır, sirke ve çeşitli meyveler kullanarak yaptığı 10 çeşit 
probiyotikli “sporcu içeceği”ni Türkiye genelindeki birçok spor salonuna gönderiyor.

Gıda mühendisi Soner Çakır yaptığı açıklamada, 10 yıl önce üniversitede lisans bitirme tezi için sirke 
konusunda araştırmalar yaptığını söyledi.

Kurduğu firmayla 5 yıldır yaklaşık 90 çeşit sirke üretimi yaptığını belirten Çakır, gurme ve sağlık serilerinin 
yanında sporcular için de sirkeli ürünler üretmek üzere araştırmalar yaptıklarını ifade etti. Bazı ülkelerde 
sporcular için sirkeden üretilen içeceklerin yaygın şekilde kullanıldığını aktaran Çakır, şöyle devam etti:

“Ülkemizde sporcuların doğal içecek ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Biz de sirkeden tamamen doğal ve 
sağlıklı içecekler üretmeye başladık. Tabii sirke deyince akıllara hemen ekşi bir tat gelir. Biz içeceklerde 
genellikle tatlı meyveleri kullanıyoruz. Yani turşu suyundan daha tatlı ve güzel içecekler üretiyoruz. 
Ürünlerimiz doğal olduğu için sporcular sağlıklı enerjiye kavuşuyor. Genellikle fitness salonları tercih 
ediyor.”

Probiyotikli sporcu içeceklerinin doğal ürünler olduğunu ifade eden Çakır, “Sporcular için sirkeden doğal 
ve sağlıklı içecekler üretiyorum. Bir yıl önce, bakanlık onayı alarak 2 çeşit içeceği üretmeye başladık. Altı ay 
önce de içecek çeşidini 10’a çıkardık. Ayda 50 bin şişe içecek üretiyoruz.” diye konuştu.

Diyetisyen Talat Acar da sirkeden yaptıkları doğal sporcu içeceğinin spor sonrası vücuttaki mineral 
dengeyi sağladığını, kan şekerini dengelediğini söyledi.
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GÜNCEL

İstanbul Havalimanı’nda uçuş rekoru
İstanbul Havalimanı, 26 ve 28 Nisan’da yapılan bin 221’er uçuşla en yoğun iki 
gününü yaşadı.

İstanbul Havalimanı 26 ve 28 Nisan’da uçuş 
rekoru kırdı.

Açıldığı 29 Ekim 2018’den beri yolcu 
ve uçuş sayısını her geçen gün arttıran 
İstanbul Havalimanı 26 ve 28 Nisan’da bin 
221’er sefer ile en yoğun iki gününü yaşadı.

31 Ekim 2018’de ilk tarifeli seferin yapıldığı 
ve günde 5 uçuş ile faaliyete başlayan 
İstanbul Havalimanı’nda 26 Nisan’da bin 
221 uçak iniş ve kalkış yaptı. Aynı gün iç 
ve dış hatlarda toplam 201 bin 31 yolcu 
İstanbul Havalimanı’nı kullandı. 26 Nisan 
günü İstanbul Havalimanı’na toplam 607 iç 
ve dış hat sefer inişi gerçekleştirildi ve 101 
bin 727  yolcu İstanbul’a geldi. Aynı gün 
İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapan

614 iç ve dış seferinde de 99 bin 304 yolcu 
İstanbul Havalimanı’nı kullandı.

İstanbul Havalimanı 26 ve 28 Nisan’da uçuş 
rekoru kırdı.

28 Nisan’da İstanbul Havalimanı’na iç ve 
dış hatlardan 606 uçak gelirken, bu uçaklar 
99 bin 652 yolcuyu İstanbul’a getirdi. Aynı 
gün İstanbul Havalimanı’ndan yapılan 
615 iç ve dış hat seferle 102 bin 300 yolcu 
İstanbul’dan ayrıldı, toplamda 201 bin 952 
yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı.

Havalimanından bugün ise 615 geliş 
ve 613 gidiş toplam bin 228 sefer 
gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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GÜNCEL

C umhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Türkiye, 
Batı güvenlik mimarisinin bir parçasıdır. NATO 
üyesiyiz ve AB’ye tam üyelik için başvurumuzu 
yaptık. Fakat iki kişi lazım dans edebilmek için. 
Tek kişi, tek başına tango yapamaz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 
Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer 
Stiftung iş birliğiyle düzenlenen İstanbul 
Güvenlik Konferansı 2019’un açılışında, 
güvenliğin artık küresel bir sorun haline 
geldiğini ve buna küresel bir cevap vermek 
gerektiğini söyledi.

Güvenlikle ilgili özellikle bölgesel çekincelere 
bakıldığında, herkesin ihtiyaçlarının karşılanması 
gerektiğini belirten Kalın, herkes güvende olana 
kadar kimsenin güvende olmayacağını ifade etti.

Türkiye’nin güvenliğinin sadece Suriye ya 
da Bulgaristan sınırında başlamadığını dile 
getiren Kalın, “Türkiye’nin güvenliği küresel 
ve çok boyutlu bir gerçekliktir. Bunu da ancak 

küresel ve çok boyutlu açıdan ele aldığımız 
zaman güvenlikten bahsedebiliriz. Bizler 
güvenliği, sadece kendi topraklarımızda değil 
aynı zamanda komşularımızda, bölgemizde 
ve küresel olarak tesis etmeye çalışıyoruz. 
Komşum güven altında değilse ben de güvende 
hissetmiyorum.” diye konuştu.

Mülteci krizinin küresel bir sorun haline geldiğini 
ve doğru düzgün de irdelenmediğini aktaran 
Kalın, bu krizin Avrupa siyasetinin de kimyasını 
değiştirdiğini, ABD’ye kadar ulaştığını anlattı.

2015’te imzalanan göç anlaşmasına değinen 
Kalın, “Sayın Merkel’in tek başına yaptığı 
çalışmalara müteşekkiriz, sorumluluk aldı, 
siyaseten de bunun bedelini ödedi Almanya’da. 
Ama ne Türkiye ne de Sayın Merkel gerekli olan 
yardımı alamadı. 3,5 milyon mülteci Türkiye’de 
yaşamakta ve özellikle açık kapı politikasına 
devam edeceğiz. Mülteciler arasında bir ayrım 
yapmayacağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, Batı 
güvenlik mimarisinin bir parçasıdır
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İÇİMİZDEN

ESKİ  ANKARA  NEREDE?
Eskiden Ankara diye bir kent vardı.

Ortasından gümüş renkli derelerin aktığı, 
bağlarında bahçelerinde binlerce çeşit  meyve 
ağacının bulunduğu, yüzlerce yıllık tarih 
tanıklığını yapan kalesiyle bozkırın ortasında 
bağrından cumhuriyet fışkıran  Ankara  60 yılda 
betondan yığına dönüştü.

En büyük felaketi de son  20  yılda yaşadı.

Ulus Meydanı vardı. Kızılay Meydan vardı.

Sıhhiye Meydanı vardı.Yıldırım Beyazıt Meydanı 
vardı.

İstasyon  Meydanı vardı.Tandoğan Meydanı 
vardı..

Bu meydanlar artık yoklar.

Atatürk Bulvarı  otoyol’a dönüştü.

Sıhhiye kapalı otoparkı boş dururken 
çevresindeki yollar ve kaldırımlar araçların işgali 
altında.

Trafik ekibine söylüyorsunuz :

- Bizim işimiz değil, diyorlar.

Trafiğe, trafik polisinin bakmadığı bir kent Ankara.

Cumhuriyetin ilk yıllarında yükselen yapılar, 
kurulan semtler yerle bir edildi.

Yerlerine dikilen  onlarca katlı çirkin yapılar her an 
üzerinize yıkılacakmış gibi duruyorlar.

Cebeci, Emek, Bahçelievler, Subayevleri  tek veya 
iki katlı  bahçeli evleriyle bilinirdi.

Tümü yıkıldı.

Yerlerine beşer katlı apartmanlar konduruldu.

Bahçelerindeki ağaçlar kesilip daireye 
dönüşürken  başka yöne bakanlar şimdi  başımıza 
yeşilci ve çevreci kesildiler.

Belediye bir ağaç kesti mi  sokaklara dökülüyorlar.

Ankara’yı kırıp dökenlere  sorulduğunda, kenti 
yenileştirdiklerini öne sürüyorlar.

Şikago , Newyork, Los Angeles, Boston on kez 
yıkılır, on bir kez yeniden kurulur.

Bu kentlerin tarihleri yoktur ki…

Newyork’un her yeri metrelerce kazılsa toprak, 
taş ve kireç çıkar.

Ankara’da Ulus birkaç metre kazıldı mı ROMA  
“merhaba” der.

Ankara Kalesi yapıldığında Avrupalıların 
dünyanın  şekli konusunda konuşacak kadar 

kelimeleri yoktu.

İstanbul yıkılıp yeniden kurulamaz.

Yeryüzündeki en eski birkaç  yerleşim yerinden 
birisidir.

İstanbul’u yıkan tarihe karşı suç işler.

Ankara da 1330 yıllık geçmişiyle dünyamızdaki 
binlerce kentin atası sayılır.

Bizans – Selçuklu- Osmanlı- Cumhuriyet  
yolculuğunu yapan Ankara kimsenin deneme 
alanı olmamalıydı ama bu hainliği yaptılar.

Erken Cumhuriyet döneminin yapıları bazı 
kezzaplarca  kazının atıldı.

Gençlik parkının yanındaki İstiklal Caddesinde 
bulunan Anadolu Ajansı  ve Merkez  
Komutanlığı yapılarının korunmaları gerekirdi.

Çok değişik bir mimari ile üretilmişlerdi.

Üç günde yıktılar.

Kimse neler oluyor demedi.

Yerlerine, dev bir mezar taşına benzeyen Merkez 
Bankası Ek binasını diktiler.

Ankara’ya en büyük kötülüğü Melih Gökçek yaptı.

Son 20 yıl içinde insan ikinci plana itildi.

Ankara “oto yol “ kentine dönüştü.

Ne meydan kaldı ne de   bulvar.

Caddelere takılan üst geçit görünümlü çirkin 
demir kelepçeler ise ayrı bir rezillik.

İnsan  yaya geçidinde adımını yola attığında 
araçlar durur.

Ankara’da insan önemsiz olduğundan, araçlar 
rahatça geçmeli insanlar demir yığınlarına 
tırmanmalı, işkence çekmeli mantığı öne çıkarıldı.

Türk hukuk sistemi de kamu oyu da yetersiz.

Melih Gökçek’in değişmesi ile yetinilmemeliydi, 
20 yılda yapılan yanlışların hesabı da 
sorulmalıydı.

Bülent Arınç  “ Ankara’yı parsel parsel firavuna 
sattın” dedi ama kimse ciddiye almadı.

Cumhuriyet Ankara’sı bilinçli olarak yok edildi.

Ben  50 yıldır Ankara’dayım  1960’ları arıyorum.

Ankaralılar eskiyi hatırlarken göz yaşlarını 
tutamıyorlar.İç

im
izd

en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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Konya’da halk arasında “Kadınlar Pazarı” olarak anılan Tarihi Melike Hatun Çarşısı, yöresel lezzetlerin 
yanı sıra taze ve meyve sebzenin satıldığı bölümleriyle bir asırdır canlılığını koruyor.

Selçuklu başkenti Konya’da, şehrin en kalabalık ve merkezi yerinde bulunan, halk arasında “Kadınlar 
Pazarı” olarak bilinen Tarihi Melike Hatun Çarşısı, bir asırdır canlılığını koruyor.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan ve günümüzde Hazreti Mevlana’nın kızı Melike Hatun’un adını alan 
asırlık çarşı, kentin yöresel lezzetleri “küflü peynir”, “Konya gevreği”nin yanı sıra organik ürün arayan 
tüketicilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Taze meyve ve sebze kokan pazara girildiğinde günün erken saatlerinde tezgahını açıp, alıcı bekleyen 
pazarcıların tatlı telaşı karşılıyor.

Çarşıda köy ve beldelerinde yetiştirdikleri ürünleri satmak için bekleyen kadınları görmek ise artık pek 
mümkün olmuyor.

Kapalı bir pazar olan Tarihi Melike Hatun Çarşısı’nın ikinci ve üçüncü katlarından aşağıyı izlemek ise 
ziyaretçilere farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Melike Hatun Çarşısı şimdi daha modern ve AVM’lerle yarışır hale geldi. Burası şehrin merkezi. En önemli 
özelliği; son derece işlek bir yerde bulunması. Bu özeliğini halen ise koruyor.

Selçuklu başkentinin ‘asırlık AVM’si Melike Ha-
tun Çarşısı
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Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından 
düzenlenen “10. Uluslararası Dergi Fuarı” sona erdi.

Bu yıl Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde, 
Feshane Caddesi’nde okurlarla buluşan fuarı, 100 
binin üzerinde okur ziyaret etti.

“Edebiyat Dergileri”, “Gençlik Dergileri”, “Fanzin 
Dergiler”, “Okul Dergileri”, “Misafir Dergiler” ve 
“İctimai Dergiler” bölümlerinden oluşan fuarda, bu 
yıl yaklaşık 250 dergi okurların beğenisine sunuldu.

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan TÜRDEB 
Genel Başkan Yardımcısı Asım Gültekin, dergicilerin 
her yıl bir araya geldikten sonra, fuarın kapanışında, 
birbirlerinden ayrılmalarından dolayı büyük bir 
hüzün yaşadıklarını söyledi.

Gültekin, fuar kapsamında her yıl verilen Dergicilik 
Ödüllerinin de etkinliğe ayrı bir heyecan kattığını 
belirterek, “Fuar bu yıl Eyüp’te oldu ama mekanımızı 
çok benimsedik. Burada samimi ve sempatik bir 
ortam oluştu.” dedi.

Fuarı kitap fuarı gibi ticari kaygılarla 
düzenlemediklerine vurgu yapan Gültekin, şunları 
kaydetti:

“Fuarı, dergilerin bir editör toplantısı gibi okuyucuyla 
dergi çıkaran ekibin bir araya gelmesi gibi bir 
düzlemde yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla fuarda 
sohbet meclisleri o kadar yoğun oluşuyor ki, sohbetler 
de özellikle stantlarda gerçekleşiyor. Fuarın başından 
beri durum böyle. Sohbetlerin çoğu da edebiyat ve 
tasavvufi dergilerinde oluyor.”

Asım Gültekin, fuarda yer alan gençlik dergilerine 
de değinerek, “Onlar ayrı bir enerji. Bu yıl gençlik, 
okul dergilerinin yanı sıra fuarda fanzin dergiler 
de yer aldı. Liseli ve üniversiteli gençlerin çıkardığı 
fotokopi olan yaklaşık 150 fanzin dergi okurlarla 
buluştu. Bu fuar gerçekten Türkiye’de dergiciliğin 
kalbinin en yoğun attığı günler oluyor. Gelecek sene 
de tüm dergicilerden yine Eyüpsultan’da buluşalım 
temennisi var.” ifadelerini kullandı.

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

‘10. Uluslararası Dergi Fuarı’ sona erdi
Bu yıl Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde, Feshane Caddesi’nde gerçekleştirilen fuarı, 100 binin 
üzerinde okur ziyaret etti.
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Katakulli yaparak seçim kazanılmaz.

İstanbul seçimleri kimsenin içine sinmedi ama CHP “atı alan Üsküdar’ı geçti” 
havasında. Kanunsuzluk mu var, usulsüzlük mü var umursadıkları yok. 25 yıl 
sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni şöyle ya da böyle kazanmış olmanın 
getirdiği zaferi doyasıya yaşamak derdindeler.

Oysa seçim sandığının itibarı kimin kazanıp kimin kaybettiğinden daha 
önemli..

Seçimi kazananın bunu nasıl kazandığı bütün diğer detayları geri plana itiyor.
Hukuka, kanuna uygunluk her şeyden önce gelmek zorunda.,
Yoksa bundan sonraki bütün seçimler anlamını yitirir ve kimsenin sandığa 
güveni kalmaz. Türkiye bir hukuk devletiyse kimsenin katakulli yaparak seçim 
kazanamayacağını da bilmesi gerekir.

İşte YSK’nın tam da bu noktayı netleştirmesi gerekiyor. YSK’nın, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi talebine ilişkin 
alacağı karar bu yüzden son derece önemli. Hukuka uygun olmayan, 
akıllardaki şüpheleri gidermeyen bir karar işlerin daha da sarpa sarmasına yol 
açacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün partisinin bu konudaki duruşunu 
açıklarken tekrar “şaibe” vurgusu yaptı ve YSK’nın alacağı kararla bu 
adaletsizliği gidereceğini umduğunu söyledi.
AK Parti, İstanbul’da seçimin yenilenmesini bekliyor kuşkusuz. CHP ise olası bir 
seçim kararına karşı sokağı hazırlamaya çalışıyor. İmamoğlu, iptal yönünde bir 
kararı beklediğinden dolayı belediyenin veri tabanını hızla kopyalama yoluna 
gitti. 

CHP’nin havası şu: “Seçim sandığında ne yaptıysak yaptık, hangi operasyonu 
çektiysek çektik; yakalamadığınıza göre biz kazandık.”
AK Parti’nin gözü kulağı YSK’da. Eğer seçimlerin yenilenmesi yönünde bir 
karar çıkarsa CHP’nin Sokak tehditlerine boyun eğmeden hızla yeni bir seçime 
hazırlanmaya başlayacaktır.

YSK’nın yapması gereken İstanbul genelindeki tüm oyların yeniden sayılmasını 
sağlamak ve itirazlara mahal vermemekti. Bu kararı alamayarak belirsizlik 
sürecinin uzamasına yol açtılar ve İstanbullu seçmenin kuşkularını daha fazla 
artırdılar. 

Bu kuşku ve şüpheleri gidermek için artık geriye tek bir yol kaldı. Büyük 
ihtimalle olacak olan da o!

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİMİZE SİNMEDİ
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Osmaniye’de bir meslek lisesinde öğrenciler, okul deposundaki atıl malzemeleri değerlendirerek, 30 
kilometre hızla giden paramotorlu bisiklet yaptı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki bir meslek lisesinde eğitim gören üç öğrenci, öğretmenlerinin de 
desteğiyle atıl malzemeleri değerlendirerek arkasındaki paramotor sayesinde 30 kilometre hızla giden 
bisiklet geliştirdi.

Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri Yakup Aslantaş, Mustafa İspir ve 
Ramazan Yağız, okul deposunda atıl halde bulunan eski bir paramotor ile diğer malzemeleri kullanarak 
bisiklet yapmaya karar verdi.

Projelerini öğretmenleriyle paylaşan öğrenciler, verilen destekle 2 aylık çalışma sonucunda “paramotorlu 
bisiklet” üretti.

Öğrencilerin “Anka Kuşu” adını verdikleri bisiklet, 30 kilometre hızla gidebiliyor.

Okul Müdürü Remzi Beyoğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesi için 
uygulama imkanları oluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerin de gayretleriyle güzel çalışmalar ortaya koyduğunu anlatan Beyoğlu, “Projede hurda ve atık 
malzemeler kullanıldı. Bisikletin bu malzemelerden yapılması ayrıca önemli. Öğrencilerimiz çok güzel bir 
çalışma ortaya koydu. İnşallah gerekli desteği aldıktan sonra projeyi daha da geliştireceğiz.” dedi.

Atıl malzemelerden ‘paramotorlu bisiklet’
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Güney Afrika ülkelerinden Mozambik’te Kenneth Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e çıktı.

Mozambik Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Pemba bölgesinde 
geçen haftadan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve Idai Kasırgası sonrası meydana gelen Kenneth 
Kasırgası’nda ölenlerin sayısı 5’ten 38’e yükseldi. Afette 39 kişi yaralandı, 35 bine yakın ev yıkıldı ya da 
hasar gördü.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Deborah Nguyen, yaptığı 
açıklamada, BM’nin selzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dün 13 milyon dolar yardım yaptığı 
belirtildi.

Nguyen, “Çok endişeliyiz çünkü tahminlere göre önümüzdeki 4 gün boyunca şiddetli yağış bekleniyor.” 
dedi.

Geçen ay, Idai Kasırgası ve sellerin vurduğu Mozambik’te 600’den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 600 kişi 
yaralanmıştı. 

Ülkede kolera salgının ardından halkın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

Mozambik’te Kenneth Kasırgası’nda ölü 
sayısı 38’e yükseldi
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Burkina Faso’nun kuzeyindeki bir Protestan kilisesine yönelik saldırıda, 5 kişinin yaşamını 
yitirdiği bildirildi.

Burkina Faso’nun kuzeyindeki bir Protestan kilisesine yönelik saldırıda, 5 kişinin yaşamını yitirdiği 
bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Soum eyaletine bağlı Silgadi beldesinde 
Protestanlara ait bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

Kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda, kilisenin papazı ve ayine katılan 4 kişi hayatını 
kaybetti, 2 kişi kaçırıldı.

Ülkenin Kulpelogo eyaletine bağlı Maytagou kentinde, silahlı kişilerce 3 gün önce bir okula 
düzenlenen saldırıda 5’i öğretmen, 6 sivil yaşamını yitirmişti.

Burkina Faso, 2015’ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve 
Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar daha sonra batıya ve orta kesimlere de yayıldı.

Son resmi verilere göre, terörist saldırılarda 300’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin 13 bölgesinden 7’sinde 1 Ocak’tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

Burkina Faso’da kiliseye saldırı: 5 ölü
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İşte Düşündüklerim: 23 Nisanları Anlamak

23 Nisan Büyük Atatürk’ün Osmanlı küllerinden yeniden vatan toprağı 
olarak modern çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının adıdır 23 
Nisan.

23 Nisan ortaçağ kalıntılarından uzaklaşmanın ümmet toplumundan 
uzaklaşmanın kulluk kölelik biat toplumundan uzaklaşmanın vatandaş 
birey olmanın özgür düşünmenin adıdır 23 Nisan.

23 Nisan tekkelerden zaviyelerden tarikatlardan çağdışı eğitimlerden 
uzaklaşıp bu günkü çağdaş modern sorgulayan araştıran Aziz Sancar gibi 
Orhan gibi, bilir ve edebiyat ödüllerinin alınma projesidir 23 Nisan.

Türk ulusunun din vicdan ibadet özgürlüğünün laik yaşamanın adam 
olmanı adıdır 23 Nisan.

23 Nisan yurtta barış dünya da barış içinde yaşamanın adıdır 23 Nisan. 

23 Nisan gazilerimizi şehitlerimizin kimsesiz yetim öksüz vatan evlatlarına 
devletin kucak açması onları koruma kollama eğitme projesidir 23 Nisan.

23 Nisan büyük Atatürk’ün Türk ve Dünya çocukları arasında dostluğun 
barışın kardeşliğin din, dil, ırk ayrımın ibadet ve inanç ayrılıklarının farklı 
olmasına rağmen barış içinde yaşama projesidir 23 Nisan.
 
23 Nisan dünyamızda tek kutlanan çocuk bayramı projesidir 23 Nisan.
 
23 Nisanları anlamak bu günkü çağdaş modern eğitim öğretim 
kurumlarıyla yetişmiş insan gücüyle ekonomisiyle kültür ve sanat 
kurumlarıyla çağı yakalayan çağı sorgulayan laik devlet yapısıyla 
Cumhuriyet değerlerine bağlılığıyla demokrasi ve hukukun üstünlüğüne 
inanan çağdaş yaşamıyla dünyaya örnek olarak yaşıyorsak bunu 23 
Nisanlara borçluyuz.
 
Son söz çağımızın en büyük devlet adamı çağı değiştiren tüm mazlum 
ve mağdur halklara devletlere örnek olan büyük Atatürk’ün şu sözüyle 
noktalayalım: “Benim şu vücudum elbette bir gün toprak olacaktır 
fakat kurduğum Türkiye cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” işte 23 
Nisanların anlamı budur.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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SEÇİM ANALİZ

Seçim süreci boyunca Cumhur İttifakı 31 Mart 
seçimlerinin bir “Beka” meselsi olduğunu 
belirtirken, MHP’nin kazandığı bazı illere 
bakıldığında bu söylemin, kaybedeninin AK 
Parti olduğu yorumları yapıldı. “Beka” söylemini 
ortaya atan Devlet Bahçeli’nin, MHP’nin seçimde 
kazandığı iller göz önünde alındığında bu 
söylemden kazanç sağladığı görüldü. Öyle 
ki MHP, Kütahya, Erzincan, Amasya, Aksaray, 
Bayburt, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu 
ve Karaman’da AKP’yi geçerek belediye 
başkanlıklarını kazandı.

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart seçimlerinde 
toplamda yüzde 7.25 oy oranı ile 11 şehrin 
belediye başkanlıklarını kazanmış oldu. Bu 
tabloya göre Cumhur İttifakı’ndan kârlı çıkan 
ortak MHP oldu.

MHP Lideri Bahçeli, partisinin genel merkezinde 
yaptığı açıklamada “Cumhur ittifakı kararlılıkla 
devam edecektir” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin genel 
merkezinde seçimden sonra yaptığı açıklamada 
ise şunları söyledi:

“Bekamızı hafife alanlar yanıldıkları gibi yanlışa 
düştüklerini anlamak zorunda kalacaklardır. Seçim 
geride kalmıştır. Türkiye umutlarını tazelemiştir. 
Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, 
gelişen uluslararası gelişmelerine titizlikle 
odaklanmak durumundadır. Siyaset kurumu 
ve siyasi aktörler açısından sağduyunun, 
ortak aklın milli birliği güçlendirecek siyasi 
üslubun öne çıkması başlıca gündem olmalıdır. 
Cumhuriyetin 100. yıldönümüne müreffeh, 
muasır ve güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli 
bir hedeftir. 2023’ün lider ülke Türkiye’sinin inşa 
ve ihyasında herkese düşen ertelenemez ve 
mühim düzeyde sorumluluklar bulunmaktadır. 
Aziz milletimiz bekası üzerinde ne kadar hassas 
olduğunu göstermiştir. Yeni Hükümet sistemine 
müzahir yerel yönetimlerin tezahürü ise büyük bir 
kazanımdır.

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bırakırken, seçimden sonra en çok konuşulan konu 
MHP’nin seçim zaferi oldu. Seçimden önce 8 il, 104 ilçe belediyesi bulunan MHP, seçimden 
sonra 1 Büyükşehir, 11 il, 145 ilçe ve 76 belde kazandı.

Seçimin Kazananı Devlet BAHÇELİ
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Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında herhangi bir çelişme ve çatışma yeşermeyecek olması 
ülkemizin ufkunu aydınlatmıştır.

“KÜRT KARDEŞLERİME ONURLU DURUŞUNDAN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDİYORUM”

CHP ittifak ortaklarından seçilen belediye başkanlarının yeni sistemin doğasına uygun çalışmaları siyasi 
temennimdir. Küresel ve bölgesel sorunların çok ciddi boyutlara tırmandığı zaman diliminde birlik ve 
kardeşlik hukukunun kökleşmesi ülkemizin geleceğine muhteşem bir birliktelik olacaktır. Cumhurbaşkanı 
ve milletvekili genel seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ülke gündeminde seçim 
konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye’nin önü açılmıştır. Parti olarak milletimizin 
verdiği mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikardır. Türk milleti kriz siyasetine, kaos 
diline müsaade etmemiştir. 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi 
alacaktır. Cumhur İttifakı ve partimizin muhterem adaylarına oy veren aziz vatandaşlarıma şükranlarımı 
sunuyorum. İstismar ve yalanlara sırt dönen Kürt kökenli kardeşlerimize onurlu duruşlarından 
ötürü teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışan sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye gönül vermiş 
kardeşlerime teşekkür ediyorum.

“31 MART SEÇİMLERİ ZİLLETİ REDDETMİŞTİR”

Kirli cephe, yerli ve yabancı işbirlikçiler sonuç almaya çalıştıysa da başarısızlığa mahkum edilmiştir. 31 
Mart seçimleri zilleti reddetmiştir. Cumhur İttifakı’nın beka çağrısı aziz milletimiz tarafından doğudan 
batıya, kuzeyden güneye tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağduyusunu göstermiştir. Cumhur İttifakı 
hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. Karşılaştığımız tablo ümit ve heyecan vericidir. 31 Mart seçimlerinin 
kazanı Türk Milleti ve Türkiye’dir. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar kaybetmiştir. 
Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, terör örgütleri milletimizin iradesi karşısında hak ettikleri almıştır”

‘CUMHUR İTTİFAKI HEDEFLERİNE ULAŞMIŞTIR’

Cumhur ittifakının beka çağrısı doğudan batıda, kuzeyden güneye hem duyulmuş, hem benimsenmiş, 
hem de tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağ duyusunu göstermiş, bekasına muazzam şekilde destek 
vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine ulaşmıştır. 31 Mart seçimlerinin kazananı tüm Türkiye’dir.

Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, terör örgütleri, terörist emeller çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı 
almışlardır.

“CUMHUR İTTİFAKI KARARLI, YÜREKLİ VE İNANÇLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEKTİR”

Cumhur İttifakı’ın ve 3 hilalin onurlu bayrağını taşıyan aziz dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Seçilen belediye başkanlarını, meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini kutluyor başarılar diliyorum. 
Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur ittifakının kararlı 
ve yürekli, inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir. Her şey Türkiye içindir. 31 Mart 
seçimleri demokrasimizin zaferidir, cumhurun zafer tacıdır. Tehditler ne kadar fazla olursa olsun büyük 
Türkiye ülküsünün önünde kimse duramayacaktır. Gelecek Türk Milleti’nin olacaktır. Seçimlerin ülkemize, 
devletimize, milletimize, milli bekamıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.” dedi.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiçbir devlet başka bir devlete 
atama yoluyla devlet başkanı seçemez

AK Parti Sözcüsü Çelik, “Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez.” dedi. AK Parti 
Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken, 
basın toplantısı düzenledi.

Venezuela’daki darbe girişimine değinen Çelik, “Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ABD’nin, bir başka 
ülkeye devlet başkanı ataması şeklindeki büyük bir yanlışla karşı karşıyayız. Hiçbir devlet, başka bir devlete 
atama yoluyla devlet başkanı seçemez. Bir askeri unsurun milletine yapacağı en büyük ihanet, darbe girişiminde 
bulunmasıdır. Biz, ülkelerin anayasalarından yanayız, seçilmiş idarecilerinden yanayız ve her türlü darbeye 
karşıyız.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman Kardeşler’i terör örgütü olarak ilan edeceği şeklinde bir açıklama 
yapıldığını aktaran Çelik, bu yönde bir karar alınmasının “Avrupa’da ve Amerika’daki İslam düşmanlığını artıracağı 
gibi diğer yerlerdeki aşırı sağcıların elini güçlendireceğini, İslam düşmanlarının elini güçlendirecek birtakım 
sonuçlar doğuracağını” söyledi. Çelik, böyle bir kararın “Orta Doğu’daki demokratikleşme taleplerine karşı büyük 
bir darbe vuracağını” kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun YSK ile ilgili açıklamalarını da eleştiren Çelik, Kılıçdaroğlu’nun hakim 
ve savcılara hakaret ettiğini söyledi. Çelik, “Hakim ve savcıların onuruyla oynayan bir kişinin, herhangi bir şekilde 
yasama sisteminin, meşru siyaset alanının içerisinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz.” diye 
konuştu.

Ömer Çelik, 23-26 Mayıs tarihlerinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağını hatırlatarak, “Seçimlerin 
yaklaşmasıyla İslam, Türkiye, Erdoğan düşmanlığı sezonunu açmış gözüküyorlar. Bu kafayla giderlerse çoğunluğu 
aşırı sağcı ve ırkçıların elde edeceği görülmektedir.” dedi. Çelik, AP seçimlerinde Avrupa Halk Partisi’nin liste başı 
adayı Manfred Weber’in Türkiye karşıtı açıklamalarıyla ilgili de “Bu kafa faşist ve ırkçı bir kafa.” değerlendirmesinde 
bulundu.
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DÜNDEN BUGÜNE
Osmanlı döneminde bile askerler siyaseti kesintiye uğratmak için yüzlerce kez 
darbe girişiminde bulunmuş ve her darbe sonrası krizler istikrasızlıklar geldi. Bu 
istikrasızlık ve çöküşleri kimse üstlenmedi ve bunlar hep tarihin derinliklerine 
gömülüp gittiler. Memleketi uçurumun kenarına getiren genç subaylar daha sonra 
İttihat ve Terakki adı altında birleşerek Abdülhamid’i tahttan indirdiler. Abdülhamit 
giderse işler düzelir diyorlardı. Daha sonra hata yaptıklarını anlayan kendi 
işbirlikçileri ittihatçılardan memleketi kurtarmak için kurtarıcı subaylar teşkilatını 
kurup dağlara çıktılar.

Türkiye’de darbelerin gerekçeleri hep aynı. Darbeci bozuntuları hep ülkenin 
uçurumun kenarına geldiğini söyleyip vatanlarını sözde kurtarmak için geliyorlar.
Dikkat edilirse 27 Nisan 1909 Abdülhamit’e yapılan darbe gerekçeleri ile ilgili 
açıklamalar 1960-1971, 1980, 28 Şubat ve hatta 27 Nisan 2007 ve de 15 Temmuz 
gecesi açıkladıkları gerekçeler hep aynı ve bu halka 100 yılı aşkın bir süredir 
inandırıyorlar. Şaibelerle entrikalarla iktidarlar devriliyor ve iktidar partilerinin 
yöneticileri ya tutuklanıyor ya da idam ediliyordu. Ne zaman ekonomik durum iyiye 
gidiyor yatırımlar peş peşe sıralanıyor birileri ayağa kalkıyor.

“Eyvah memleket yabancılara satılıyor” ülke elden gidiyor gibi bahaneler uydurarak 
yönetimlere el koyuyor ve ülke kalkınması bilerek isteyerek engelleniyordu. 15 
Temmuz’da bunlardan biriydi ama tutmadı bu halk artık bu tuzak ve yalanlara 
kanmayacaktı ve silahlı darbeyi tanklara göğsünü siper ederek önledi. Herkes şunu 
iyi bilmeli halka rağmen hiç kimse hiçbir şey yapamaz 28 Şubat 1000 yıl sürecek 
diyenler hedefleri tutturamadı ama 15 Temmuz 28 Şubat’ın devamı niteliğini taşıdığı 
gerçeğini de göz ardı etmemeliyiz. 15 Temmuz silahlı darbe gerçekleşmeyince 
şimdilerde ekonomik kriz ve sandık alavere dalaveresi ile süreç devam ediyor. 
Aslında öncesine bakacak olursak 12 Eylül referandumu sinsi planlarından biri 
olduğu sandıklara olan hakimiyetlerinden belliydi. Ülke siyaseti ile bu kadar 
yakından ilgili bir yapının çok daha öncelikli tespit edilmesi gerekliydi. O yapının dini, 
imanı, partisi olmaz. Onun işi ülkeyi bölüp parçalamaktır. Sinsi planlarını sinsice 
yürütür ve de öyle oldu.

Şimdilerde 31 Mart seçimlerinde iktidar partisinin çok daha ciddi önlemler 
alması ve sandık görevlilerini çok çok güvendiği partililerden yapması gerekirdi. 
Birçok sandık da partililerce tanınmayan şahısların sandık başlarında olduğu 
gözlemlenmiştir. Sandık güvenliği yeterince oluştuğunu söylemek mümkün 
değildir. Şaibe olmasını önleyecek tedbirlerin kimler tarafından alınması gerekiyor 
ise onlar tarafından bu güvenlik sağlanmalıydı. Seçim öncesi tüm kurumlar ve 
kurullarca gereken önlemlerin ve güvenliğin sağlandığı konusunda kendilerinden 
emin bir duruşla beyan ettiler ama bu beyanlar seçim sonrası görüldüğü gibi doğru 
çıkmadı hata kiminse bedelini ödemelidir. Bu seçim süreci ve seçim sonuçları 
mercek altına alınıp incelenmelidir. Biz biliyoruz ki bazı isimler proje isimler 
olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin Cumhur İttifakında olduğunu beyan eden bir 
partinin Cumhur İttifakı karşısına adaylar çıkararak oyları bölmesini sağlayan güç 
ne idi, kimdi? kimlerdi? bir bakılmalı ve incelenmeli. Sandıklarda görev verilen 
partililerin ne kadar tanındığı konusu araştırılmalı. Yineliyorum. Bu seçim hiç 
te sanıldığı gibi normal bir seçim olduğu söylenemez. Birileri çalıştı birileri de 
onlara yardımcı oldu. Görülenler bunlar… Şimdilerde birilerini karalamanın bir 
getirisi olmayacaktır. İstanbul gerçeğinde hile yapılmışsa itiraz mercileri ortadadır. 
İtirazlar sonuçlanana kadar kimse kimseyi karalamamalı ortam gerilmemeli. 
Seçim itirazları sonuçlanınca herkes buna saygılı olmalı. Hukuk devletinin 
yargı ayağı zedelenmemeli. İnsanları yok sayan teşkilatlar “tüm siyasi partiler” 
için söylüyorum. Kendi emekçilerini dışlamamalı dışlanan partililerin neleri 
yapabilecekleri de az çok görülmüş oldu. Siyasi partili vatandaş partili olma vasfını 
kaybetmek üzeredir. Şimdi şapkayı masaya koyup düşünme zamanıdır. Bizden 
söylemesi
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Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün düzenlediği “Pazarcı Esnafı Eğitim 
Programı” kapsamındaki ilk eğitim toplantısına katılan Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar 
Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca,  değerlendirmelerde bulundu. 

Bakan Pekcan’ın pazarcı esnafının rekabet ortamında biraz daha güçlenmesi amacıyla eğitim seminerleri 
düzenlenmesi için talimat verdiğini ifade eden Karaca, çalışmanın, esnafın daha iyi kazanç sağlaması açısından 
önemine işaret etti.

Eğitim kapsamında esnafın müşteriye yönelik davranışlar, müşteri memnuniyetinin artırılması için yapılması 
gerekenler ve meslekle ilgili yönetmeliklere ilişkin bilgiler aktarıldığını kaydeden Karaca, 11 bölgede eğitimlerin 
sürdürüleceğini bildirdi.

Türkiye’de fiyatları üretim yerlerinin belirlediğini anlatan Karaca, üreticinin maliyetlerinin artmasına karşın 
fiyatların vatandaşın kesesine göre oluşacağını savundu.

Karaca, “Şu an vatandaşın evine götürdüğü sebze fiyatları 2-3 lira civarına düştü. Domateste ihracat var. 
Mayısın ilk haftalarında tarla sezonu başlıyor. Onda da düşüş başlayacak. Vatandaşın mutfağına aldığı sebze 
ve meyvenin fiyatları yarı yarıya düşecek.” diye konuştu.

‘Sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düşecek’
TÜSPAF Başkanı Karaca, mayısın ilk haftalarında tarla sezonu başlayacağını belirterek, “Vatandaşın 
mutfağına aldığı sebze ve meyvenin fiyatları yarı yarıya düşecek.” dedi.



24 NİSAN  2019 - YENİ SAYI: 9

EKONOMİ

Moğolistan’ın jeneratörleri Biga’da onarılıyor
Türkiye’ye yaklaşık 6 bin kilometre uzaklıkta bulunan Moğolistan’daki bir altın madeninde kullanılan 
jeneratörlerin bakım ve onarımı, Çanakkale’nin Biga ilçesindeki bir atölyede gerçekleştiriliyor.

Çanakkale’nin Biga ilçesindeki bir atölyede, Moğolistan’da faaliyet gösteren altın madeninden getirilen 
jeneratörlerin tamir ve bakımı yapılıyor.

Biga 2 Nolu Sanayi Sitesi’nde bulunan Onurlar Marin Tamir Atölyesinin sahibi Ayhan Erişen, yaptığı 
açıklamada, arızalı makineyi 15 gün içinde 6 kişilik ekip ile çalışarak çalışır duruma getirdiklerini söyledi.

Bu makinelerin çok değerli ve tamirinin zor olduğunu vurgulayan Erişen, Moğolistan Türkiye’ye çok uzak 
olmasına rağmen ustalık ve kaliteden dolayı kendilerinin tercih edildiğini kaydetti.

“6 bin kilometreden Biga’ya getirilen üçüncü jeneratör”

Aynı altın madeni şirketi ile uzun süreli bir iş süreci yaşadıklarını dile getiren Erişen, şöyle konuştu:

“6 bin kilometreden Biga’ya getirilen üçüncü jeneratör. Daha önce de tamirlerini biz yapmıştık. Arızalarını 
giderip kendilerine teslim ettik. Sağ olsunlar Moğolistanlı arkadaşlar bize inandılar. Referanslarımız 
vardı. Moğolistan’dan yola çıkan 15 ton ağırlığındaki jeneratör önce gemi ile İzmir’e oradan da kara 
yolu ile Biga’ya işletmemize getiriliyor. Tamirini tamamlayıp nasipse geri yolcu edeceğiz. Giden araçla 
diğer arızalı olan makineleri atölyemize getirecekler. Bir yıldan bu yana çalışıyoruz. Dördüncü makine 
de gelecek inşallah buraya. Onu da Biga’da tamir edip göndereceğiz. Alman piyasasındaki yatların ve 
askeri gemilerin hepsinde kullanılan motorlar yüksek teknolojiye sahipler. Bu nedenle büyük makinelerin 
onarımları ve tamirleri güç oluyor ama biz Biga’da başarılı çalışmalar ortaya koyuyoruz.”
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BİR DİZİNİN ANATOMİSİ

Bir sinema eleştirmeni yada yorumcusu değilim. Ancak, en azından bir izleyici 
olarak bu yazımda hatırı sayılır büyüklükte bir izleyici kitlesine sahip bir diziyi, 
Çukur’u ele almayı, bu başarısının altında yatan sebepleri ve yaşantımızla 
ilişkisini irdeleyeceğim. 

Öncelikle şu vurgulanmalıdır ki; büyük çoğunluğumuz diziyi bir “mafya” dizisi 
olarak görmekte ve silahlı mücadelelerle İstanbul’un pekçoğumuza yabancı 
karanlık dünyasını hikayeleştirdiğini düşünmektedir. Ben ise şahsi olarak; 
dizinin alelade bir mafya dizisini olmadığını, yaşamımızda karşılaştığımız 
bir takım sorunlara vurgu yaparak en azından farkındalık oluşturduğunu ve 
toplum hafızasının dikkatini çektiğini düşünmekteyim. Esasında Çukur, sosyal 
devletin uzanamadığı dünyada neler olabileceğini kurgulanmış. Evrende 
boşluk olmayacağı, boşluğun bir şekilde doldurulacağı vurgulanmış.

Çukur’da vurgulanan temel kavramları düşünürsek aslında günümüz 
şehirleşmesi altında unuttuğumuz birçok iyi kavram ile etik dışı pek çok 
davranışın bu dizide ele alındığını görmekteyiz: Aile, dostluk, dürüstlük, iyilik, 
ihanet, v.b.

Bu kavramları farklı senaryolarla ekranlara taşıyan dizeden birkaç 
enstanteneyi ele alalım. İdris Baba Çukur’un “baba”sı olarak çevresindeki 
mahalleliye yardımcı olan; Onları koruyan kollayan, iş, aş bulmalarına yardımcı 
olan ve gerektiğinde canını da bu yola koyan biri olarak karşımıza çıkıyor. 
Ana ilkesi “insan biriktirmek” olan İdris Baba, aslında gücünü silahtan değil, 
çevresindeki insanlardan ve ailesinden aldığını dile getiriyor ve kurduğu 
çukurdaki bir şekilde işleyen düzeni bozmaya kalkışanlara, direnç gösteriyor 
ve çoğunda başarılı da oluyor. Aslında dizide işlenen karakterinde acımasız 
bir yapısı olduğu vurgulansa da haksızlığa karşı direnen ve müdahaleden 
kaçınmayan bir yapısı bulunmakta ve düşmanlarına bazen merhameti de 
unutmamaktadır. Ancak; bu mahallenin “baba”sı, bir yakını öldüğünde Aliço 
gibi geçimini çöp toplayarak sağlayan birine sarılarak ağlayabilmektedir. 
Burada; aslında toplumda sıkça sorun olan sosyal ve ekonomik statü 
kavramına dikkat çekilerek, insanların ne meslek yaptığından algılama 
düzeyinin ne olduğundan ziyade; insana insani değerin gösterilmesi gereği 
vurgulanmaktadır. Aslında modern toplumda temel sıkıntılarımızdan biri bu 
statü sıkıntısıdır. Çok gözlemleriz, bir samimi arkadaşımızın bir mevki alınca 
veya koltuğa oturunca bizi tanımadığını, yada statüsünü kullanan insanların 
çalışanlarına açık yada kapalı mobing yaptığını. Çoğumuzun tepkisi ise “insan 
değilmiş” olur, geçeriz ve sileriz. 

Dizideki Yamaç karakteri, aslında bu silahlı ve karanlık mafya işlerini sevmeyen 
ailesi zoe durumda olduğundan çukura dönen ve mücadelede yer alan 
“okumuş çocuk”. Eğitiminin verdiği kıvraklığı karanlık işlerde uygulayarak, 
kendine göre başarı kazanan biri ki çukuru diğer rakiplerinden bir şekilde 
kurtarabiliyor. Bu uğurda eşini, tanıdığı mahalleli insanları toprağa vermiş 
ancak çukurdaki insanlara bir şekilde geçim sağlamak, çarkı döndürmek için 
babasının sağ kolu olarak çalışıyor. En önemli silahı ise Aliço. Aliço’yla çok 
farklı ve samimi bir arkadaşlığı var Yamaç’ın ve bu durum senaryodaki kilit 
sorunların çözümünde en büyük ışık. Yamaç’ın en baskın karakteri ise ailene 
bir şey olduğunda bir nevi delirmesi yada en azından kendini kaybetmesi. İç
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Pekçok Türk dizisinde işlenen aşk ve evlilik kavramı bu dizide de farklı insanlar arasında işleniyor. Dizideki bazı 
kadınlar, en çok eşlerinin kendileriyle az ilgilendiğinden dem vururken modern hayatın iş koşuşturmasının ailedeki 
yükü ele alınıyor. Dizide bir çatı altında toplu yaşamanın sorunları da ele alınmakta, söz gelimi babasına ve Yamaç’a 
ihanet eden ağabey Selim’in yaptığı yanlışlar ve ailesinin Onu kabullenişi ilginç bir şekilde işlenmiş. 
Sultan Ana’nın ailesini sahiplenişi, Koçovalı kadınların mahallelilere yemek dağıttığı Aşevinde çalışması, toplumda 
karşılaştığımız dar gelirlilik olayına sivil toplum olarak çözüm getirmenin bir göstergesi. Bu tarz aşevleri vakıflar 
kanalıyla yaygınlaşabilir ve modern toplumda büyük bir boşluğu doldurur.

Diziyle ilgili en ilginç kısım ise Vartolu Saadettin’in yıllar sonra kendini kabullenmemiş ve kendinden haberi 
dahi olmayan İdris Baba’sıyla olan mücadelesi. Etik dışı ilişkilerin sonucunun da irdelendiği dizi de kardeşlerden 
Cumali’nin Saadettin’le olan kavgası da, bu etik dışılığı kabul edemeyişin bir göstergesi, tıpkı yıllar öncesinde 
ailesini korumak için Saadettin’i sırra kadem bastırtan anne Sultan’ın yaptıkları gibi.  Esasında bütün bu olaylar 
silsilesi de, aile bireylerinin yine etik dışı olarak, birbirlerinden gizli saklı işler yapmasından kaynaklı ve sonucu 
kardeşlerden birinin ölümüyle sonuçlanıyor. Senaryonun bu tarafı da ders verir nitelikte.

Dizide işbirliğinin öneminin vurgulandığı kadar, pekçok ihanet içeren davranışların da altı çiziliyor. Bunlardan en 
önemli olanı ise elbette ki; Çukur’a musallat olan Karakuzu kardeşlerden Çeto’nun, organ ticareti yaptığını, “anam 
babam” dediği Mahsun’dan gizlemesi. Bunun yanında; aslında Karakuzular toplumun ötekileştirdiği, yıllardır 
ihmal ettiği insanları betimliyor ki; zamanı gelince bu insanlar, topluma karşı kin ve nefretle dolu yıllardan sonra, 
toplumu geri ödeme noktasına getirerek çukurda üstünlük elde ediyorlar. Karakuzuların oluşumunu hazırlayan 
faktörlerin irdelenmesi, sosyal bir çalışma olabilecek niteliktedir. Çocuk istismarından tutun da ailenin çocuklarıyla 
ilgilenmemesine kadar bir seri faktör, Karakuzu sıkıntısını oluşturan sosyal dilemma. Bu konuya toplumun 
dikkatinin çekilmesi ise isabetli olmuş.  

İhanetin kötülüğü senaryonun pekçok yerinde işlenmiş. Sözgelimi; Saadettin’in eşini, Karakuzular’dan kurtarmak 
için Yamaç’la beraber hareket ederken ayni zamanda Karakuzu’ların uyuşturucu işlerinde yer alması. Yine en büyük 
ihanetlerden biri de Karakuzulara yardım eden Yücel’in Yamaç’ın en yakınına girerek Çukur’la ilgili bütün bilgileri 
elde etmesi ve Çetoyla Mahsunu ortadan kaldırarak Karakuzuların başına geçmesi. Pek tabii her ihanet gibi bu 
da ders verir nitelikte sonuçlanacaktır. Yine Metin’in çocuğunu kurtarmak için Yamaç’ı vurması da ihanetlerden 
sayılabilir ancak davranışın ardında Karakuzuların bir tehdit ve şantajının olduğu da ortaya çıkıyor ve sonra 
Yamaç’ın iyiliğine mashar olarak Metin affediliyor. Dizinin pek çok yerinde uyuşturucunun çok kötü bir şey olduğu 
vurgulanarak toplumdaki başka bir kanayan yaraya parmak basılıyor.  

İyilik teması senaryoda çok kere işlenmiş. Bilhassa, mafya babalarından birinin oğlunun Aliço kılığındaki biri 
tarafından öldürüldükten sonra bütün mahallenin onu, mafya babasının elinden kurtarmak için biraraya gelmesi 
en önemli noktalardan. Ayrıca burada bir ortak amaç için bir araya gelmek de vurgulanıyor.    

Toplumsal sıkıntılardan bir de mobing dedik. Sözgelimi polis amirinin, görevini ifa eden polis memuruna takındığı 
tavrı ve “haritada yer beğen, seni süreyim” dediği kısım aslında iş hayatında insanların, karşılaşma olasılığı yüksek 
bir davranış. Burada ele alınarak etik dışı başka bir davranış ortaya seriliyor. Dizinin pekçok yerinde eskilerin 
tabiriyle “söz senettir” lafzı ile dürüstlük ele alınıyor. Zaten Çukur’un kuruluşunun temelinde de aile, Koçovalı ve 
mahallelilerin birbirine söz vererek bağlanışı bunun timsali. Günümüzde “söz verme” çoğu kere “dejenere” olmuş 
bir kavram ve toplumda sözünde durmanın önemi çok iredelenmiş.         
   
Sonuçta; çukur’a yalnızca bir mafya dizisi olarak değil de bir de bu gözle bakılırsa, toplumda şehirleşme ile 
kaybettiğimiz hasletlerimizin neler olduğunu ve bir nebze de bu yanlışlardan doğruya evrilmek için birşeyler yapma 
azmini görüyoruz. Zaten, dizininin izlenme potansiyelinin de bundan olduğu kanaatindeyim. Toplum kendinde 
yetersiz kalan noktaları bu dizide görüyor, yani bir nevi kendini görüyor. Modernleşme, “sıkıntı yoksa sıkıntı vardır” 
söylemiyle hayatın her anında karşımıza sorun çıkarabiliyor ve buna çözüm bulmak ise bizim elimizde. Dizinin 
duvar yazılarını da bu manada başarılı görüyorum.
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Ak Partinin Kendini Yenilemesi ve Kürdler

“İkaz ve uyarı Kampı” 
diyebileceğimiz Kızılcahamam 
değerlendirme toplantılarından 
biri daha bitti. Bu gibi toplantıların 
yararı var mı, diye sorarsanız; 
elbette ve mutlaka vardır. 
Ama yine cesaretle söylemek 
gerekirse bugünkü kadrolarla 
değil. 24 Haziran seçimlerinde 
sendelediğini görmemezlikten 
gelen Ak Parti Kurmayları, 31 
Mart Seçimlerinde kimseye pek 
sürpriz gelmeyen, nicel olmasa 
da nitelikli kayıplar yaşadı. Buna 
neden olanların sorgulanıp 
sorgulanmayacağı ve nasıl bir 
reorganizasyona gidileceği belli 
değil. 

Başkanlık sistemi yüzde elli 
artı bir ittifak düşüncesini öne 
çıkarsa da; 24 Haziran ve 31 Mart 
seçimlerinde gereğinden fazla 
radikalce sataşma siyaseti ve 
sert dil kullanımı ile her kesim 
aynı kefeye konulduğu ve bu 
arada tüm Kürdler adeta aynı 
tutuldukları algısına kapıldı. 
İttifaklar saflaşması demokratik 
bir adım olsa da bunu pratikte 
abartılı, sertleşerek yapmak, 
hakarete indirgemek doğru 
değildi.  Ak Parti Mhp Cumhur 
İttifakı, karşı ittifakı yazılı olmasa 
da “de facto” olarak “zıtların 
birliği”nde yarattı.

Son iki seçimdeki Ak Parti 
kayıplarının iç ve dış nedenlerini 
aşağıdaki gibi azaltıp çoğaltmak 
elbette mümkün.

Şöyle ki;

1-Fetö’nun devlet içindeki sinsi ve 
uluslararası güçlerle saldırılarına 
ara vermemesi.

2-Pkk’nin Hendek-Çukur 
eylemlerinden sonra “dipten 
gelen dalga” gibi sessizce 
Metropollare taşınması ve 
Hdp’nin metropollerde aday 
göstermeyip, iktidara karşı  Chp’yi 
destekleyeceği ayan beyan 
görülürken, iktidarın kurmayları bir 
çok konu gibi Muhafazakar, aydın 
Kürdleri Genel Başkanın önüne 
koymayı, onları metropollerde 
demografik ağırlıklarına göre 
aday göstermeyi veya  gönüllerini 
almayı önereceklerine, hiçte 
önemsemediler. İktidar 
yetkililerinin Pkk’ye eleştiri ötesi 
bir dil kullanırken tüm Kürdleri 
de kast eden algılar oluşturduğu 
seçim mitinglerinde bile kimse 
anlamak istemedi.  Yine 25 
Eylülde Irak Kürdistanı Federal 
Yönetimi(IKFY)nin yaptığı 
Referanduma karşı çok sert 
çıkılmasının topyekun Kürdlerde 
yarattığı hayal kırıklığı izleri.

3-ABD’nin arsızca para 
politikamıza ekonomik saldırısı.

4-Türkiye’nin aktif Suriye 
politikasında ve sofrasında bana 
da yer verilmeli duruşunun ve 
çıkışlarının uluslar arası emperyal 
güçlerde yarattığı alışılmamış 
sıkıntı.
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Mahmut ŞİMŞEK
Siyasi Analist / Yazar
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5-Genel Merkez ve İl teşkilatlarının dünyalığa 
dalması ve kimi “İdare-i Maslahat”çıların “Ben 
bilirim, ne Aydınlar bilir ne Halk ”rehaveti.

Ak Partinin Kendini yenilemesi ve Kürdler;

İnsanların hızla kirlendiği bir evrede yaşıyoruz, 
siyasi partilerinde kirlenebileceğine dikkat etmek 
her yöneticinin görevidir.

Bir kere AK partideki Nepotizm(Adam 
kayırmacılık)a son verilmeli. 

Gerek teşkilatlara atananlar ile gerekse aday 
listelerine konulanlar,  hizmeti-liyakatı-cesareti ve 
dürüstlüğüyle öne çıkmalı. Akrabalık, çıkar ve iş 
arkadaşlıklarına asla itibar edilmemeli. 

Keza metropollerdeki  Belediye seçimlerinde, 
varsayımlar üzerine siyaset yapmak yanıltıcıdır. 
Bütünü parçaya sokmaya kalkmaktır. Kırıcı, 
bölücü ve kaybettiricidir. Bunun yerine 
sokakları, mahalleleri, alanları unutmayacak, 
parti binalarında ‘salon subaylığ’ı yapmayacak, 
halkın kokusunu alabilecek, nabzını tutabilecek 
yerel yöneticiler bulunmalı. Örneğin, dilini 
yutmuş, medyayı unutmuş, muhafazakar, aydın 
Ak partili Kürd, Ak Parti de neye yarar veya 
Kürdsüz bir Ak Partinin demokrasideki yeri 
neye, kime ne kadar yarar? Oysa,”Dünyanın en 
büyük Kürd Partisi Ak Partidir.”diyen bu satırların 
yazarı şunu da söylerse fazla günaha girmez, 
sanırım; Liberal, muhafazakar demokrat Kürdler 
partide susturuldukça ve koparıldıkça Ak Parti 
Küçülecektir. Ak Partinin her seçimde aldığı 
oyların yüzde 30 Kürd oylarıdır. Bu oran son 
iki seçimde yüzde 20 ye doğru geriledi. Ağrı, 
Bitlis, Şırnakak ‘ın alınması çok çok güzel. Ancak, 
üçünün seçmen sayısı neredeyse Diyarbakır’ın 
Bağlar ilçesi kadar. Sebepleri tam bilelim, ama 
suçlu aramak yerine çare arayalım. Genel Merkez 

Odalarına ve Aday listelerine bakalım yeter de 
artar da…

Kürdler çok partili dönemden bu yana Türkiye’nin 
demokrasisi yolunda başat aktördürler. Siyasi 
iktidar mücadelesinde birçok partiyi iktidar 
yaptığı gibi birçok partiyi de iktidardan indirdiği 
bilinendir. 31 Mart seçimleri metropollerde tüm 
siyasetlere artı eksi ikazlar sunduğu kadar, Ak 
Parti Genel Merkezine de ciddi bir ikaz yaptığını 
sanıyorum. Çünkü, Demokrasi mücadelesinde 
Kürdsüz kalan her siyaset iktidarsız ve hatta 
demokrasisiz kalacağını bir yere yazmalıdır.

Bereket versin ki; Ak Parti hala kendini düzeltecek, 
güçlenecek ve ülkeyi barış içinde bir arada 
yönetecek konuma sahiptir.

Seçim sonrası sayın Devlet başkanının ortaya 
attığı; “Türkiye İttifakı” çok değerli bir öneridir 
ve elbette “Kızgın Demir” soğutulmalıdır. Lakin 
“Türkiye İttifakı” tanımının içini üretimle, Barış, 
Birlik, Demokrasi ve Adaletle doldurulmadan 
yaşatılamayacağını teslim etmek ve görmek 
lazım. Devlet Başkanımızın bu mesajına bir 
inşirah hareketi ciddiyetiyle bakıyorum. Cesaretle 
söylemek gerekirse; ülkemizin yaşamında 
“metastaz” yapan çok pahallı iki “Kızgın Demir” 
var. Bir “Kızgın Demir” üretimle alakalı Faizin 
–Kur’un seyridir. Bir diğer “Kızgın Demir” de 
Kürdlerdir. Bunları kollamak, korumak, ekonomik 
ve siyasi hastalıklarından uzak tutmak lazım.

Türkiye ve Ak Parti zor bir demokrasi 
virajındadır. Ak Partililer dahil her yurttaş 
seçim sonuçları nedeniyle, beklenti-belirsizlik 
ve umut içindedir.

Tek çözüm hala Ak Partidir.
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KÜLTÜREL İŞGAL
    Kıbrıs’ın Lefkoşe, Girne ve Gazi Mogusa ile Antalya Kaş çevresini 
kapsayan Likya Yolunda yaptığım  seyahatlar   ve de  Sakarya Savaşının 
en yoğun geçtiği Polatlı-Karatepe’de imkan bulduğum tarihi bir 
inceleme ziyareti yıllardan beri beynimde yer alan bir konuyu yeniden 
sorgulamama imkan sağladı. 

   Yavru vatanımız Kıbrıs sanki yabancı bir ülke idi. Gezdiğim bütün 
yerlerdeki isimler yabancı idi. Bütün mağaza, dükkan, bakkal, pastahane, 
lokanta, oteller ve yemek isimleri ve okullar dahil herşey yabancı bir dil 
ile adlandırılmıştı. Ve herkes biz Türklerle bile İngilizce konuşuyordu.

 Yavru vatanımızdan ana vatanımıza döndük. Bir İngiliz kadını olan Kate 
Clow’un   yazdığı kitap vasıtası ile  dünyaya tanıttığı rotalara uyarak Likya 
yolunda 4 günlük doğa yürüyüşünde bulunduk. Ama yine ben yavru 
vatanımız Kıbrıs’taki gibi ana vatanımız Türkiye’de değil idim. Gezdiğim 
bütün yerlerdeki isimler yabancı idi. Kaldığım pansiyon isimlerinden 
Kaş çevresinde bulunan bütün mağaza, dükkan, bakkal, pastahane, 
lokanta, oteller ve herşey yine Kıbrıs’ta olduğu gibi yabancı bir dil ile 
adlandırılmıştı. 

  Buradan Ankara’ya döndük. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine. 
Bahçelievler eski 7.Cadde de bir gezinti yaptım. Yine ben aynı Kıbrıs, 
Likya Yolunda olduğu gibi yabancı bir ülkede idim. Aynı Kıbrıs ve Kaş 
çevresinde bulunan bütün mağaza, dükkan, bakkal, pastahane, lokanta, 
oteller gibi yine her şey  yabancı bir dil ile adlandırılmıştı. Sadece bu yer 
isimleri değil insanlarımız bile yabancı görünümlü kıyafetler içinde idi.

   Son olarak Kurtuluş Savaşımızın en çetin geçtiği 1200 mevcutlu 
tümenden 700 şehit vererek toprağa karışan şehit dedelerimizin 
bulunduğu bir tepe olan Polatlı-Karatepe’ye tarihi bir inceleme 
ziyaretinde bulundum. 

   Ve burada şehit kanları ile sulanmış elime aldığım her kutsal toprak 
parçasında vatanımın bu sefer maddi olarak değil ama kültürel olarak 
işgal edildiğini şehitlerimizin ruhları tarafından söylediğini içimde his 
ettim.
  Emperyalizmin bir yöntemi olan kültür emperyalizmi,  en basit 
tanımıyla bir ülkenin kendi kültürel değerlerini ve ideolojisini başka 
bir ülkenin halkına benimsetmesidir. Bu, uzun soluklu bir harekettir ve 
nesiller boyu sürer. Buradaki temel amaç, insanların örgütlenmelerini 
engellemek; geleceği ve geçmişi olmayan, sadece gününü yaşamayı 
amaçlayan insan tipi yaratmaktır. Bu insanlar, tepkileri ve zevkleri 
önceden öngörülebilen, dolayısıyla kontrol altında tutulabilen kitlelerdir. 

Araştırmacı - Yazar
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Kültür emperyalizmi, günümüzde daha çok kitle iletişim araçlarıyla ve çok uluslu şirketler 
aracılığı ile uygulamaya geçirilmektedir. Bir ülkede resmi dilin yerine yabancı ülke dillerinin 
yaygın olarak kullanılması kültür emperyalizminin sonucudur. 

İngiliz dilbilimci Prof. David Crystal tarafından 2000 yılında basılmış “Dillerin Ölümü 
(Language Death)” isimli kitapta, bir dilin hayati tehlikeye girdiğini haber veren emarelerden, 
bir de yok olma yolunda geçirdiği üç aşamadan bahsedilmektedir.
   
  Birinci evre: yabancı hâkim gücün dilinin konuşulması için ağır baskısı vardır. Baskı tepeden 
aşağı teşvikler ve devletin kanunları yoluyla, aşağıdan yukarı halkta özenti ve moda 
yaratılarak olmaktadır.

  İkinci evre: çift dilli dönemdir. Ulusal dilin kullanım alanı azalmaktadır. Eğitim her düzeyde 
yabancı dilden yapılmaya başlanmış, her kesimden insanlar işi gücü bırakıp yabancı dili 
öğrenme yokuşuna sürülmüştür. Meslek, bilim yerine hiç gereği olmayan yerlerde bile 
herkes yabancı dil sınavına girmekle meşguldür.

  Üçüncü evre: gençler artık yabancı dili ulusal dilden daha iyi bilmektedir. Velilerle çocuklar 
kendi dillerinde konuşamaz duruma gelmiş, bir nesil sonra çift dillilik de kalmamış ve ulusal 
dilin yerini yabancının dili almış olacaktır.

  Kıbrıs, Likya yolu, Ankara ve Karatepe’de yaşadıklarım ve gördüklerim bu sürecin aynen 
işlediğini bana ispat etti ve yıllardan beri beynimde yer alan kültür emperyalizmini yeniden 
sorgulamama imkan sağladı. 

 Ve şehit kanları dökerek maddi olarak ele geçirdiğimiz bu yerlerin kültür emperyalizmi ile 
yeniden düşmanlarımız tarafından işgal edildiğini bizzat ana vatanımda ve yavru vatanımda 
yerinde gördüm.

   Kendisine çok şey borçlu olduğumuz Atatürk, Türk dilinin korunmasının gerekliliğini 
özellikle vurgulamış ve “milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. dilin milli ve zengin 
olması, milli duyguların gelişmesinde başlıca etkendir. Ülkesini, bağımsızlığını korumasını 
bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” demiştir.  
  
  Millet olarak sahip olduğumuz ve tarihten gelen tüm değerler özetle; dil, gelenekler, 
sanat, inançlar sistemi, yaşayış tarzı milli kültürümüzü oluşturur. Kültür, bir toplumu diğer 
toplumlardan ayıran ve o topluma ait özel bir yaşam tarzıdır. Kültürel yapının zayıflaması, 
milli kimliğin yitirilerek milli devletlerin yok olması sonucunu doğurur.
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Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar seçilen 
Emine Doksal ve dört kadın aza, köylerine hizmet için kolları sıvadı.

Muhtar olma hayalini gerçekleştirmek isteyen bir çocuk annesi 27 yaşındaki Emine Doksal, ailesinin de onayını aldıktan 
sonra seçimde Diktepe köyünden aday oldu.

İlkokul mezunu Doksal, iki ay boyunca köy merkezinin yanı sıra köye bağlı iki mezrada yaşayan vatandaşları da tek tek 
ziyaret ederek, vaatlerini anlattı, destek istedi.

470 seçmeni bulunan köyde 10 yıldır görevi yürüten rakibi karşısında 303 oy farkıyla muhtar seçilen Doksal, azaları 
Şeyda Kavak, Şükran Öze, Rahime Doksal ve Fadime Doksal ile gittiği İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Muhtarlık hayaline kavuşan Doksal, bir yandan evine ve çocuğuna vakit ayırırken, diğer yandan köyün eksiklerini 
gidermek için azaları ile kolları sıvayıp çalışmalara başladı.

Batman ile köy arasında minibüs seferi başlatılması, çocuk oyun parkı, sağlık merkezi, taziye evi kurulması ve arazilerin 
suyla buluşması için çalışmalar yürüten kadınlara, köy halkı da destek veriyor.

“Seçim öncesi her eve gittim, çaylarını içtim, dertlerine, sıkıntılarına ortak oldum. Gönüllerde taht kurarak, desteklerini 
aldım. Seçim sonrası kendilerine yardımcı olacağımıza söz verdik.” diyen Doksal, yerel yönetimlere kadın eli değmesi 
gerektiği inancıyla yola çıktığını ve başardığını kaydetti.

Doksal, “Bölgemizdeki dinamikleri göz önünde bulundurduğumuzda yerel yönetimlerde kadının söz sahibi olması 
önemli. Yerel yönetimlere kadın elinin de değmesi gerektiğini düşündük. Çok şükür kazandık.” diye konuştu.

Köye muhtar seçilen kadın ve ekibi kolları 
sıvadı
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KILIÇDAROĞLU’NA SALDIRI, GÜVENLİK ZAFİYETİDİR…
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ana 
muhalefet partisinin lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu’na, 21 Nisan 2019 günü 
tekmeli, yumruklu ve sözlü bir saldırı 
düzenlenmişti. Bu utanç verici bir 
saldırıdır…
Bu olayın, pkk terör örgütü saldırısında 
hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 
Ankara- Çubuk İlçesinin Akkuzu 
köyündeki şehit cenazesinde meydana 
gelmesi de, daha da utanç vericidir. Çünkü 
bu ülkenin güvenliği için görev yaptığı 
sırada, hainlerin açtığı ateş neticesi şehit 
olan bu kahramanın cenaze merasiminde 
böyle bir saldırının yapılması hem şehide, 
hem ailesine, hem de Türk Milletine 
yapılan en büyük saygısızlıktır. Şehit 
sadece ailesinin değil Türk Milletinin de 
şehididir.
Bu saldırının kime yapıldığının çok 
da önemi yoktur.  Kılıçdaroğlu ya da 
bir başkasına yapılmış olması çok mu 
önemlidir?... Önemli olan bu saldırının, 
şehidin cenaze namazı kılınarak dualarla 
toprağa verilmesi sırasında meydana 
gelmesidir… Bu kabul edilir bir durum 
değildir…Utançtır…
Saldırının hedefindeki kişinin oğlunun da 
vatanı görevini yapmış olan Kılıçdaroğlu 
hakkında “ Orada ne işi vardı. Gaz 
sıkışmasının sonucu verilen tepkidir. 
O yumruğu attıracak ne yaptın? Şehit 
cenazesine gitmeseydin. Cenazeye 
katılacağını bildirdin mi, bildirmedi mi? 
Şehit ailesi onu kabul etti etmedi.” gibi 
buna benzer sözlerin söylenmesi doğru 
mudur?...Tabii ki değildir…
Cenazeye herkes gidebilir. Bu insani 
bir davranıştır. Acıya ortak olmaktır… 
Hele vatan uğruna canını veren şehidin 
cenazesine gitmek için izin mi alınır? 
İzin alınmaz ama devlet de olabilecek 
tehlikelere ve olabilecek olaylara karşı 
gerekli güvenlik tedbirlerini almak 
zorundadır.
Çünkü Anayasanın 5. Maddesinde 
”Kişilerin ve toplumun, refah, huzur 
ve mutluluğunu sağlamak, kişi hak 
ve hürriyetlerini, insanın maddi ve 
manevi varlığının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlamaya çalışmak “ devletin 
amaç ve görevlerinden sayılmıştır. Bu 

zorunluluktur…
Bu olayda saldırıdan çok bu saldırının 
olmasında güvenlik zafiyetinin olup 
olmadığı tartışılmalıdır. Gerekli olan 
güvenlik tedbirleri alınmış mıdır?...Her 
ne kadar tam koruma mümkün olmasa 
da, muhtemel yada muhtemel olmayan 
tehlikeler ile  şehit cenazesine katılacak 
ekranın da göz önüne alınmasıyla alınan 
tedbirler yeterli miydi? Yeterli olmuş 
olsaydı, bu linç girişimi olmazdı…
Ana muhalefet parti lideri Kılıçdaroğlu’da, 
Cumhurbaşkanından sonra en üst 
derecede korunacak kişiler arasındadır… 
Onunda her yerde en üst derecede 
korunması için gerekli güvenlik 
tedbirlerinin alınması gerekir… Şehit 
cenazesi veya başka etkinliklere katılacağı 
zaman oraya gitmeden önce gidilecek 
yerdeki kişilerle önceden görüşülerek 
olabilecek tehlikenin varlığından 
haberdar olunmasıyla usulüne uygun 
olarak tehlike önceden bertaraf edilir… 
Tehlike haber alınamıyorsa ya da 
engellenemiyorsa da güvenlik tedbirleri 
artırılır… Şehit cenazesine katılan sadece 
Kılıçdaroğlu değil, devlet erkânından 
birçok kişi oradaydı…
Bu nedenle güvenlik tedbirlerin en üst 
seviyede alınması gerekirdi. Alınmış 
olsaydı, o adam yanına kadar gelerek o 
yumruğu atarak kaçamazdı…Etrafında 
etten duvar örmesi  gereken yakın 
korumaları ne yaptı?... Bu nasıl bir 
zafiyettir?. O vatandaşın evine sığınmamış 
olsa, şehit cenazesine katılmak için orada 
bulunan Emniyet Genel Müdürü Celal 
Uzunkaya’nın üstün mesleki tecrübesiyle 
“evi yakın” diyebilecek kadar gözü 
dönmüş linç girişiminde bulunanlara karşı 
kararlı duruşuyla daha vahim olayların 
önüne geçilmiştir… Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamalarının 
da bu linç olayının sonlandırılmasında 
bir etkisi olmuş mudur? Bence kesinlikle 
olmamıştır… Orada güvenlik tedbirlerini 
almaktan sorumlu olanlar ortada yoktu… 
Bu zafiyete sebep olanlara bu zafiyetin 
nedenleri sorulmalıdır… Zira bu işi 
yapmak için devletten maaş alıyorlar... 
Hiç kimsenin devleti zafiyete uğratmaya 
hakkı ve hukuku yoktur…

İç
im
izd

en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Bakan Turhan: Taşımacılık konusunda Türkiye ile 
İran birbirinin ortağı olacak

Bakan Turhan, Türkiye ile İran arasındaki ticaretin geliştirilmesi, karayolu taşımacılığındaki sorunların çözülmesi ve 
demiryolu taşımacılığının iyileştirilmesi konusunda mutabakat sağlandığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran’ın başkenti 
Tahran’da İranlı yetkililerle ulaştırma ve taşımacılık alanında yapılan görüşmeleri değerlendirdi. 

“Çok önemli görüşmeler ve anlaşmalar yaptık”
Türkiye ile İran’ın çok önemli iki dost ülke olduğunu ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin çok eskiye 
dayandığını belirten Turhan, bu ilişkileri daha ileriye götürme adına Türkiye-İran 8. Ulaştırma Karma 
Komisyonu Toplantısı’nın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Turhan, İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanan konularla ilgili şunları söyledi:

“Ulaştırma alanında iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi, karayolu taşımacılığındaki sorunların 
çözülmesi, demiryolu taşımacılığının iyileştirilmesi konusunda mutabakat sağladık. Sadece Türkiye ve İran 
arasında değil, iki ülkenin üçüncü ülkelere mal sevkıyatında yaşadığı sorunların ortadan kaldırılmasıyla 
ilgili çok önemli görüşmeler ve anlaşmalar yaptık.”

“Taşımacılık konusunda Türkiye ve İran birbirinin ortağı olacak”
İki ülkede nakliyecilik yapacak firmaların taşımacılık esnasında hem gümrük kapılarında hem de 
yollarda yaşadığı sorun ve sıkıntıları çözme konusunda önemli mesafeler aldıklarını kaydeden Turhan, 
“Limanlarımızın ticaretimizde kullanılması, ulaşım modlarının ve kombine taşımacılığının yapılması 
konusunda önemli kararlar aldık. Taşımacılık konusunda Türkiye ve İran artık birbirinin ortağı olacak.” diye 
konuştu.
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Ankara’da bir okulda öğretmenlik yapan, aynı 
zamanda şarkı sözü yazan ve besteleri bulunan 
Caner Menemencioğlu, 23 Nisan’da çıkardığı “3 
Hece” adlı albümünün geliriyle, köy okullarındaki 
çocuklara enstrüman alacak.

Ankara’da Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulunda 
15 yıldır teknoloji tasarım öğretmenliği yapan Caner 
Menemencioğlu, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, 
Türkiye’de davet aldığı köy okullarına giderek öğrencilere 
müzik ve kısa film yönetmenliği konularında eğitim veriyor.

Müzik çalışmaları kapsamında Menemencioğlu, 23 
Nisan’da “3 Hece” adlı albümünü çıkardı.

Menemencioğlu, söz ve besteleri kendisine ait 
şarkılardan oluşan albümden elde edilecek gelirle alacağı 
enstrümanları, köy okullarındaki minik öğrencilere 
bağışlayacak.

Caner Menemencioğlu, öğretmenliğin yanı sıra yazdığı 
kısa filmlerin yönetmenliğini yaptığını söyledi.

Şarkı sözü yazmayı ve beste yapmayı da sevdiğini anlatan 
Menemencioğlu, “Bugüne kadar çok sayıda şarkı sözü 
yazdım ama sadece 4 şarkıya farklı tarihlerde klip çektim. 
Şimdi de bir albüm çıkardım.” dedi.

Öğretmenlik yaparken müzikten kopmadığını, müzikle 

de çocukların hayatına dokunabildiğini ifade eden 
Menemencioğlu, şöyle konuştu:

“Neden sadece öğretmenlik yapmıyorum? Çünkü okul 
için ‘eğitim ve öğretim’ denir. Bir öğrencinin okulu sevmesi 
için bana göre ilk basamak eğitim, daha sonra öğretimdir. 
Çocuklara, okulu sevmeleri için öncelikle sınıfta müzik 
eğitimleri vermeye başladım. Sonra davet aldığım okullarda 
eğitimlere devam ettim. Minik öğrencilerin de içinde yer 
aldığı kısa film ve belgeseller yapmaya çalıştım. Bunların 
hepsi çocukların hayatını olumlu yönde değiştirmek için.”

Köy okullarını gezerek çocuklarla şarkılar söyleyeceğini 
anlatan Menemencioğlu, “Eğitimin ve öğretimin ne kadar 
değerli olduğunu onlara anlatacağım. Okulu sevdirmenin 
yollarından birinin de sanat olduğunu aktarmaya 
çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Albümünün tüm gelirini, köy okullarındaki çocuklara 
bırakacağını dile getiren Menemencioğlu, şunları kaydetti:

“Albüm sayesinde köy okullarındaki çocuklarımıza mızıka, 
gitar, piyano veya bağlama alacağız. Yani çocukların 
kullanmaktan hoşlandığı tüm enstrümanları, albümden 
gelen gelirle sağlamaya çalışacağız. Aslında yapmaya 
çalıştığımız farkındalık oluşturmak. Belki de geleceğin 
sanatçıları bu enstrümanları kullanarak ortaya çıkacak.”

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Çıkardığı albümle köy çocuklarına enstrüman 
alacak
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19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun’dan 
hareket eden bisikletçiler, 19 günde 1919 kilometre pedal çevirerek Ankara’ya varmayı planlıyor.

Samsun Valiliğince organize edilen “100. Yılda İlk Adım’dan Kurtuluş’a Ata’nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz” 
Projesi kapsamında Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyesi bisikletçiler, kurtuluşa giden yolda önemli duraklardan olan 
Havza ilçesine ulaştı.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu Tanju Subaşı öncülüğündeki bisikletçiler Havza Belediyesini 
ziyaret etti.

Subaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında 1919 kilometre 
pedal çevirerek 17 Mayıs 2019’da Ankara’ya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bisikletçiler daha sonra Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği ve Havza Atatürk Evi Müzesini ziyaret etti. Müze 
yetkililerinden bilgi alan bisikletçiler, daha sonra Amasya’ya yola çıktı.

“19 Günde 19 Mayıs 2019” etkinliği kapsamında da 15 kişilik dragon bot sporcusu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan aldıkları 
Türk bayrağıyla Samsun’a doğru çıktı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen etkinlik kapsamında Samsunlu 15 dragon bot sporcusu için Karaköy 
Meydanı’nda uğurlama töreni düzenlendi.

Karaköy Vapur İskelesi yanında düzenlenen törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gaziler, sporcular ve 
öğrenciler katıldı.
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Nevin BALTA
Gazeteci - Yazar

Ermeniler bir soykırım yalanı 
diye tutturmuşlar ve her 
yıl bizi dünyaya kötülemek 
için binlerce yalan yayın 
yapıyorlar. Avrupa ülkeleri 
menfaatlerine göre hareket 
ediyorlar.  Her 24 Nisan’da 
Ermenilerin beklentisi 
“Dünyadaki tüm ulusların 24 
Nisan tarihini soykırım günü 
olarak değerlendirmeleri” 
yönünde.
 Ermenilerin 24 
Nisan tarihini seçmelerinin 
nedenine bakalım. 24 
Nisan tarihi Ermenilerin 
Van ili çevresinde isyan 
çıkarmak isteyenlerden 237 
tanesinin tutuklanması ve 
merkezlerinin kapatılması 
tarihidir. Fakat Ermeniler 
bugünü soykırım günü olarak 
tanıtmaktadırlar.
 Tehcir sözü, “göç 
ettirme” anlamındadır. “1915 
Yılı Tehcir Kararı” adıyla 
bilinen olayın karar tarihi 
27 Mayıs 1915 (Rumî-14 
Mayıs)’tir. Tehcir Yasası’nın 
yayınlandığı gazete Takvim-i 
Vekayi’dir ve gazetede 
yayım tarihi   01.06.1915’dir. 
Ermenilere niçin tehcir 
uygulandı :
 1. Bölge halkına 
uyguladıkları mezalim. 2. 
Bölge halkını göçe zorlama. 
3. Devlet yönetimine karşı 
gelme ve isyanlar. 4. Devleti 
arkadan vurma. 5. Şehir ve 
kasabalara saldırarak hem 

soygun yapmak, hem de 
cana, mala, namusa tecavüz 
etmek. 6. Düşmanlarla iş 
birliği yaparak, stratejik 
yerleri muhbirlemek.7. Erzak 
ve mühimmat sevkiyatını 
engellemek. 8. Savaş sırasında 
düşmanların yanında silahlı 
olarak yer almak. 9. Yakma, 
yıkma, kıyma gibi eylemlerde 
bulunarak bölge halkını 
canından usandırmak ve 
bölge halkının o bölgeden 
korkudan terkini sağlamak.
 Tehcir kararı nasıl 
alındı ve kararı kim aldı? 
Kafkaslardaki soykırımı bizzat 
gözlemleyen Alman General 
Goltis Paşa’nın Talât Paşa’ya 
tavsiyesi üzerine alınmıştır.
 Ermeniler’in Kars’ta 
söyledikleri marşın sözleri 
Ermenice şöyle: Antranik 
yekhbar ertang dascasdan/
Carteng Turkeri darni 
Hayasdan
 Türkçesi :  Antranik 
kardeş gidelim Türkiye’ye/ 
Kıralım Türkleri, olsun 
Ermenistan.
 Osmanlı döneminde 
Ermeni gençlerinin Kars 
il merkezi sokaklarında 
kora hâlinde söyledikleri 
bu marş işin özünü ortaya 
koymaktadır. Tehcir 
olayında Ermeniler, devletin 
kontrolünde Osmanlı sınırları 
içindeki güvenli bir yere 
gönderilmişlerdir.

Sözde Ermeni Soykırımı Yalanı
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Tehcir sırasında uygulanacak yöntemler  
 1. Devlet güçlerinin kontrolünde can ve 
mal güvenliği sağlanacak. 2. Göçe tabi tutulanların 
mal ve eşyaları daha sonra eksiksiz olarak 
kendilerine ulaştırılacak. 3.Tehcire tabi tutulan 
Ermenilere karşı uygulanacak her türlü olumsuz 
hareketler izlenecek ve bu hususta kurusu 
görülenler Divan-ı Harp’te yargılanacaklardır. 
4. Devlete karşı ihanet etmeyenlerle, dul, yetim 
çocuklar sürgünden muaf tutulacaklardır. 5. 
Sürgün edilenlerin sayısı bazı kaynaklara göre 
486.000, bazılarına göre de 432.000 dir. 6. Bunlara 
mukabil Türkiye’de 280.000 Ermeni kalmıştır.
  Tehcir Sırasındaki Olumsuzluklar 
 1.Yöredeki çetelerin mal ve para için 
yaptıkları soygunlar. 2. Doğa koşullarından 
dolayı, donarak ölme, salgın hastalıktan kırılma. 
3. Nadir de olsa cana ve namusa tecavüz olayları 
saptanmıştır.4. Devlet güçlerinin kontrolüne 
karşın hataları görülen 1670 kişi mahkemelerce 
yargılanmış ve bunlardan 271 kişi idama mahkum 
edilmiştir.
  Ermenilere Uygulanan Sürgün ve 
Tehcirler
 İlk sürgün: Bizanslılar ve İlliryalılar 
tarafından ata ülkeleri olan Teselya’dan Frig-
Troklar’la birlikte meçhule sürgün. Bu Teselyalı 
Armeniod ırkı daha sonra Urartu’ların Pehleviler 
tarafından yıkılışıyla boşalan topraklara gelip 
yerleşmişlerdi. (M.Ö. 5. yüzyılda).
 İkinci sürgün: Ani’nin alınışından sonra 
Bizanslıların Ortadokslaştırmak istedikleri 
Gregoryan Ermeni beylerini ve ağalarını o 
bölgeden İç Anadolu’daki, Sivas, Yozgat, Tokat, 
Kapadokya ve Kahramanmaraş gibi illere ikinci 
sürgün yaşatılmıştır. Bu ilk iki sürgünde hiçbir can 
ve mal güvenceleri yoktu ve bilinmeyen bir yerlere 
gidiyorlardı.
 Üçüncü sürgün: II. Mahmut Dönemi’nde 
1828’de Gregoryan-Katolik çatışması yüzünden 
Katolik Ermeni’ler Ahıska ve Ahılkelek’e 
gönderilmişlerdir. Ama bunlara yurt ve mal 
verilmiştir. Katolikler, 1829 Osmanlı-Rus Savaşı 
sırasında Türkler’den yana davrandıkları için II. 
Mahmut tarafından affedilerek yine “Millet” olarak 
İstanbul’a kabul edilmişlerdir.
 Dördüncü sürgün: Osmanlı topraklarından 
göç ettikleri “1915 Tehcir”i. Bu tehcirde yukarıda 

izah edildiği üzere kendilerinin de zarar 
görmemeleri için Osmanlı sınırları içinde hem 
güvenli biçimde, hem de güvenilecek yerlere 
yapılan tehcirdir. 
Tehcir Olayının Değerlendirilmesi ve Ovanez 
Kaçaznuni :
 1917 Rus İhtilali’nden sonra Taşnaksudyun 
Patisi’nden 1918’de Ermenistan Başbakanı olan 
Kaçaznuni, Bükreş toplantısında ve 1955 yılında 
basılan kitabında şu ifadeleri kullanmış ve özgürce 
ve adam gibi açıklamıştır: 1. Çekilen acılardan 
Taşnaksudyun Partisi sorumludur. 2. Partinin artık 
yapacağı bir şey yoktur, kendisini kapatmalıdır. 3. 
Rus, İngiliz, Fransız emperyalizmi bizi kullandı ve 
en sonunda bizi ortada bıraktı. 4. Dövünmekten 
başka çaremiz yoktu. 5. Ermenilerin gönüllü 
silahı birlikler oluşturmaları hata idi. 6. Türkler, 
katledilince savunma güdüsüyle hareket ettiler. 7. 
Tehcir yasası amacına uygundu.8. Taşnak yönetimi 
dışında suçlu aranmamalıdır. 
 İtalyan Parlamentosu’nun alt kanadı 
Temsilciler Meclisi’nde hükümetten 1915 
olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasını 
talep eden önerge kabul edildi. Yapılan 
oylamada hükümet ve muhalefet partilerinden 
382 milletvekili, önerge lehine oy kullandı. Eski 
başbakan Silvio Berlusconi’nin partisi Forza 
İtalia’dan 43 milletvekili ise çekimser kaldı. 
Önergede, “Ermeni soykırımının resmen tanınması 
ve uluslararası düzeyde yankı yaratılması” 
talep ediliyor. Temsilciler Meclisi’nin “Ermeni 
soykırımının tanınması” talebinin, hukuki 
bağlayıcılığı bulunmuyor.
 AİHM kararlarında, cumhurbaşkanlarının, 
parlamentoların ve hükümetlerin soykırım 
konusunda hüküm vermeye yetkili olmadığı hâlde 
Fransa, 24 Nisan tarihini ‘Sözde Ermeni Soykırımı’ 
gerekçesiyle “Ulusal Anma Günü” ilan etti. 
Hukuk dışı “Ermeni Soykırımı Yalanı” Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz’de ABD ve İsrail tehditlerine karşı 
direnişine ve Suriye’nin kuzeyinde ABD güdümlü 
PKK terör örgütünü temizleme kararlılığına karşı 
gündeme getirilmektedir.
 Bizim bizden başka dostumuz yok. 
Ermenilerin bu yalanına dair daha çok faaliyet ve 
yayın yapmamız lazım.
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Milli Savunma Bakanı Akar, “Uluslararası standartlarda üretilen, TSK tarafından kullanılan milli silah ve sistemlerimiz 
bizzat sahada yeteneklerini ispatlamıştır.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı, TÜYAP’taki 
IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılış törenindeki konuşmasına, dost ve müttefik 
ülkelerin temsilcilerini ve dünyanın önde gelen savunma firmalarının yöneticilerini Türkiye’de görmekten 
duyduğu memnuniyeti belirterek başladı.

Bakan Akar, 1993’ten beri iki yılda bir gerçekleştirilen IDEF’i bu yıl da iki kıtanın buluştuğu, “birçok kültür 
ve medeniyete ev sahipliği yapan, barış ve hoşgörünün timsali, dünyanın en özel ve güzel şehirlerinden biri” 
olarak nitelendirdiği İstanbul’da yapıldığı belirterek, bu tip organizasyonların savunma sanayi alanındaki 
teknolojik gelişmelerin takip ve tedarikine, orta ve uzun vadede uluslararası iş birliği imkanlarının 
geliştirilmesine katkılar sağladığını ifade etti.

IDEF’in bölgesinde en büyük, dünyada ise sayılı fuarlar arasında yer aldığını vurgulayan Akar, “Günümüzde 
teknolojinin etkisiyle her alanda büyük bir gelişim ve dönüşüme şahitlik ediyoruz. Bu teknolojik 
gelişmelerin lokomotifi olan savunma sanayinin önemi ve etkisi de her geçen gün artmaktadır. Teknolojiyi 
iyi yöneten ve bilgi teknolojilerini etkin kullanan ülke ve kuruluşlar uluslararası alanda üstünlük sağlarken, 
teknolojiyi iyi yönetemeyen, gelişmelere uyum sağlayamayan ülkeler ise her türlü tehdit ve tehlikeye 
maruz kalabilmektedir.” diye konuştu.

Bakan Akar, Türkiye’nin savunma sanayine son yıllarda çok büyük önem verdiğini, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma teknolojileri alanında önemli hamleler yaptığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar: TSK tarafından 
kullanılan milli silahlarımız yeteneklerini ispatladı
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Gaziantep’ten 12 ülkeye ‘kebap saplama’ 
makinesi ihracatı

Gaziantepli girişimcinin imal ettiği kebap saplama ve zırh kıyma makineleri, ABD, Almanya, Rusya ve 
Japonya’nın da aralarında bulunduğu 12 ülkeye satılıyor.

Gaziantepli girişimci Faruk Şahveli, aralarında ABD, Rusya, Almanya ve Japonya’nın da yer aldığı 12 ülkeye kendi üretimi 
olan kebap saplama ve zırh kıyma makinelerini ihraç ediyor.

Suudi Arabistan’da mobilya dükkanı bulunan Şahveli, ekonomik nedenlerden dolayı iş yerini kapatarak memleketi 
Gaziantep’e döndü. Burada bir kasabın yurt dışından getirttiği lahmacun makinesini gören Şahveli, zırh kıyma makinesi 
yapmaya karar verdi.

Büyük uğraşlar sonucu lahmacundan köfte yapımına 21 işlevi olan zırh kıyma makinesi üreten Şahveli daha sonra da 
kebap ustalarının işini kolaylaştırmak için etleri şişe takacak bir makine üzerinde çalışmaya başladı.

Saatte 100 kilogram kıymayı şişe saplayan makineyi üretmeyi de başaran Şahveli, bu makineleri ABD’den Hollanda’ya 
kadar pek çok ülkeye ihraç ediyor.

Şahveli şöyle konuştu:

“(O kadar mühendis, tornacı gördü, uğraştı, sana mı kaldı?) dediler. Haklılardı, bu işlerden anlamıyordum. Tasarım, 
proje yoktu. Bir makine için 11 ay uğraştım. Çabalarım sonucunda lahmacundan köfteye 21 iş gören zırh kıyma 
makinesini yaptım. Daha sonra seri üretime başladım, patentini aldım. Ardından kebap saplama makinesini yaptım. 
Bu makine ustaların işini son derece kolaylaştırıyor. Eti makinenin haznesine koyuyoruz. Kebap şişlerini ise alt bölüme 
yerleştiriyoruz. 12 şiş kapasiteli makine 60 saniyede etleri nakışlı olarak şişlere saplıyor. Makine saatte 100 kilo eti şişlere 
saplayabiliyor.”

Kebap saplama makinesiyle 12 şişin saniyeler içinde hazırlandığına dikkati çeken Şahveli, şunları kaydetti:

“Makinenin üretimine 2015 yılında başladık. Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Rusya, Japonya, Irak, 
Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan’a kadar ihracat yapıyoruz. Yıllık 400 kebap saplama, bin 500 zırh 
kıyma makinesi ihraç ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda kıyma pişirme makinesi üzerinde 
çalışıyoruz.”
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DOST ACI SÖYLER
Eveeet, yine ben, yine eleştiri! Yalan değil, iftira değil, taraflı 
değil, sadece ve sadece yapıcı eleştiri! Eleştireceğiz tabiki. 
Çünkü biz dosttuz. Dost acı söyler. Amacımız dini ve milli 
değerlerimize katkıda bulunmak, yanında olmak. Yani; taşın 
altına elimizi koymak. Birilerine yaranmak, beğenilmek, menfaat 
sağlamak gibi durumumuzda yok. Zaten vatan evlatları her 
zaman sahipsiz, her zaman tek tabanca  bu ülkede. Dini ve milli 
değerlere sahip çıkanlar; çapına göre sindirilmeye çalışılıyor bu 
ülkede. Halbuki; karşı taraf; yani, Türk-İslam düşmanlığı yapanlar 
böyle mi? Hayır. Düşman organize çalışıyor ve kullandığı 
elemanlarına her türlü desteği veriyor. Durum böyle olunca dini 
ve milli değerlere sahip çıkmak, yürek ister. Hele hele, samimi 
taraftarı olduğumuz bir davanın, eksikliklerini, hatalarını dile 
getirmek daha büyük yürek ister. Vatan, millet, islam aşkı ister…

On yedi yıldır iktidarda olan hükümetimiz devletimizin ne 
kadarına hakim? Yüzde elliden daha azına mı hakim? Daha 
çoğuna mı hakim? Bu ülkede faiz terörü tam gaz devam. 
Devletin bankası Halkbank; kredi kartı borçlarını yapılandırmak 
isteyenlere; MasterCard veya Visa logolu Paraf kredi kartı alma 
koşulu istiyor. Troy logolu kredi kartına da teşvik etmiyor. Faizsiz, 
komisyonsuz alışveriş dahi yapılsa MasterCard veya Visa Card 
logolu Her bankanın kredi kartından Türk- İslam düşmanlığı 
yapan egemen güçlere komisyon kesiliyor. Halbuki hükümetimiz 
Troy logolu Kredi Kartı sistemi oluşturdu. Troy logolu kredi 
kartlarından her alışverişte ülkemiz kazanıyor. Devlet bankaları, 
devlet kurumları Troy logolu kredi kartlarını teşvik etmiyor ve 
reklamını yapmıyor.

Ben öyle sanıyorum ki, Fetö den daha derin bir egemen güçler 
yapılanması var devletimiz içinde, kritik makamlarda. Egemen 
Güçler, yani dünyayı sömüren Siyonist Hiristiyan yapı…

Tam gaz devam ediyorlar bu milleti sömürmeye… Faiz terörü, 
gıda terörü, ilaç terörü, eğitim terörü, medya terörü… Ha bi de 
seçim terörü!

Güçlüler çünkü: herifler organize, herifler birlik, herifler 
sahiplenici…İç

im
izd

en

Aykut TÜZÜN
Köşe Yazarı
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‘Ara Güler’in külliyatı memleketin görsel külliyatıdır’
Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen “Master of Leica” 
unvanına sahip Ara Güler’in miras bıraktığı arşivi, Türkiye’nin görsel külliyatı olma 
özelliğini taşıyor.

Geçen yıl 90 yaşında hayata gözlerini yuman 
dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak 
gösterilen “Master of Leica” unvanına sahip Ara 
Güler, ardında paha biçilmez eserler bıraktığı 
gibi, renkli kişiliğiyle, mesleğine olan aşkıyla, 
her biri farklı birer hikaye tadında anılarıyla ve 
kimi zaman düşündüren kimi zaman kulaklara 
küpe olan sözleriyle sevenlerinin gönlünde ve 
zihninde unutulmaz izler bıraktı. 

Ara Güler’in hayatında iz bıraktığı isimlerden 
birisi de National Geographic Türkiye’nin 
“İncirlik Üssü”, “Arabesk”, “Yeraltında Bir Dünya 
Şehri; New York Metrosu” adlı çalışmalarıyla 
dikkati çeken belgesel ve haber fotoğrafçısı 
Haluk Çobanoğlu.

“Hayatım boyunca onun sözleri peşimi 
bırakmadı”

1994-1996 yıllarında güvercin yetiştirme 

geleneğini konu alan “Kuşbazlar” takviminin 
bir kopyasını Ara Güler’e götüren Çobanoğlu, 
usta fotomuhabiri ile tanışma hikayesini 
anlattı.

Ara Güler’in tanıştıkları gün fotoğrafları 
beğendiğini dile getirdikten sonra “Senin 
baban ne iş yapıyor?” diye sorduğunu aktaran 
Çobanoğlu, “Bu soruya çok şaşırdım ve ‘Niye 
bana bunu sordunuz?’ dedim. ‘Benim babam 
zengindi de ondan’ dedi. Yani fotoğrafın ne 
kadar külfetli, zahmetli olduğunu anlatıyordu. 
Özellikle bağımsız çalışıyorsanız, hayatınızı 
sosyoekonomik olarak sürdürmenin güçlüğü 
üzerine altı çizilmiş bir sözdü benim için. Hayatım 
boyunca onun bu sözleri peşimi bırakmadı. 
Her an hatırlıyorum çünkü özellikle 20. yüzyılın 
bağımsız çalışan haber fotoğrafçılarının böyle 
bir sıkıntısı ve derdi olmuştur. Onun için hep 
yanımdadır Ara Güler’in bu sözleri.” ifadelerini 
kullandı.
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Ara Güler’in Türkiye fotoğrafı ile dünya fotoğrafı arasında ilk estetik ve teorik ilişkiyi kuran kişi olduğunu belirten 
Çobanoğlu, “O anlamda nasıl Rus edebiyatı Gogol’un paltosunun cebinden çıktıysa, Türkiye fotoğrafı da Ara 
Güler’in paltosunun cebinden çıkmıştır diyebiliriz.” değerlendirmesini yaptı.

“Magnum’dan estetik ve felsefik açıdan etkilendi”
Çobanoğlu, zamanın çok önemli haber ajansı Magnum’un üyeleriyle olan diyaloğunun Ara Güler’i hem estetik 
hem de felsefi açıdan etkilediğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Magnum fotoğrafçıları Türkiye’ye gelmiştir, Ara Güler onlara rehberlik etmiştir, beraber fotoğraf çekmişlerdir. Bu 
insanlar, konuları kendileri seçmeleri konusunda ilk defa dünya basınında bir felsefi oluşumla ortaya çıkmışlardır. 
Kendi arşivlerine sahip çıkmışlardır. O dönem dünya basınına bakıldığında fotomuhabirleri veya fotoğrafçılar, 
çektikleri işlerin filmlerini basın kuruluşlarına teslim ediyorlardı. Magnum şöyle bir öneriyle ortaya çıktı; 
‘Fotoğraflar bizimdir, size kopyalarını veririz, kendi arşivimizi koruruz ve konularımızı seçeriz.’

Ara Güler eğer bunu Türkiye’de yapmamış olsaydı, bugün Ara Güler Müzesi olmayacaktı. Çünkü o dönemde 
Türkiye’de sadece fotoğraf çeken Ara Güler değildi. Başka fotoğrafçılar da vardı ama ne yazık ki onların arşivleri 
bugün tamamen kaybolmuş durumda. Ara Güler’in külliyatı, Türkiye fotoğrafının külliyatıdır, memleketin görsel 
külliyatıdır. Ara Güler zaman zaman dönemin basın yayın organlarıyla ilişki içinde olsa bile, serbest fotoğrafçı 
olarak çalışma hakkını ve arşivini hep korumuştur.”

“Portede dünya fotoğrafına katkı sağladı”
Çobanoğlu, Ara Güler’in çok az bilinen ve önemle konuşulması gereken dünya fotoğrafına katkısının, portre 
fotoğrafı geleneğine geniş açı ile bakışı olduğunu söyledi.

Güler’den önce dünyada ve memlekette çekilen portrelerin daha çok vesikalık kadraja yakın çekildiği ifade eden 
Çobanoğlu, Ara Güler’in, geniş açı kullanarak öznenin ifadesini etrafını da dahil ederek anlatmak istediğini dile 
getirdi.

Bu konuda Güler’in çok önemli yerli ve yabancı kişilerin portrelerini çektiğini belirten Çobanoğlu, şöyle devam 
etti:

“Türk edebiyatından 100 yazarın portre fotoğraflarından oluşan ‘100 Yüz’ adlı sergisinin açılışında ‘Eğer ben bunları 
çekmeseydim, Türk edebiyatı yüzsüz kalacaktı’ demişti. Bu bağlamda ‘Yaratıcı Amerikalıları’ ya da ‘Yeryüzünde Yedi 
İz’ Ara Güler’in çok az bilinen katkılarından bazılarıdır. Ara Güler, politikayı fotoğraflama konusundaki çalışmaları 
da çok enteresan bir güzergahta ilerlemiştir. Türk siyasetinin ikonik portreleriyle Ara Güler yakın ilişki kurmuş 
ama hiçbir zaman bunu memur tavrı içinde yapmamıştır. Bugün Beyaz Saray’ın kadrolu fotoğrafçıları var. Onların 
çekilecekleri kareler, onlara sunuluyor. Bülent Ecevit ile arkadaşlığından ortaya çıkan ‘Beyaz Güvercinli Adam’ adlı 
büyük bir külliyat var o dönemi anlatan. Çok özel portreler çekebilmiştir, memur tavrının dışında başka şeyler 
üretebilmiştir. Bu çalışmaları Türkiye fotoğrafı açısından çok özel bir örnektir.”

“Modern Türkiye fotoğrafının başlangıç noktasında Ara Güler var”
Estetik olarak bakıldığında her fotoğrafçının kendi öznel bakışı olduğunu ama Ara Güler’in seçtiği konularla 
ve serbest vezin çalışmasıyla o yolu açtığını, o yoldan daha sonra gelen fotoğrafçılar için özel bir örnek teşkil 
ettiğini dile getiren Çobanoğlu, “Türkiye’nin dünya ile iletişimin yoğunlaşması, diğer örneklerin bilinmesi hem 
Ara Güler’in somut katkısını doğruladı hem de bunu daha da geliştirdi. Özellikle 1990’lı yılların sonundan itibaren 
Türkiye fotoğrafı, farklı seslerin oluşturduğu bir koroya doğru yöneliyor. Bence modern Türkiye fotoğrafının 
başlangıç noktasında Ara Güler var.” diye konuştu.
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Yine Türkiye ve Büyük Planlar 
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Cumhuriyetçiler ABD senatosuna sonradan Demokratları da yanlarına alarak 
‘Doğu Akdeniz de Güvenlik ve Ortaklık 2019 Tasarısı’ adı altında bir tasarı 
sundu ve kabul edildi.Söz konusu tasarının maddelerinin bazıları Türkiye için 
alarm zillerinin çalmasına sebep oluyor.
                   1.si Güney Kıbrıs Rum kesimine silah satış yasağı kalkacakmış 
                   2.si Yunanistan a 5 milyar , Rum kesimine 2 milyar dolarlık askeri 
eğitim ve yardım yapılacakmış.
                   3.sü Türkiye S400 alımını durdurmazsa F35 ler askıya alınacakmış. 
Gerçi bunu zaten biliyoruz değil mi..
                   Bu maddeleri buraya koyarak Türkiye yi Akdeniz den sıkıştırmak. 
Türkiye nin varlığını istemeyen her türlü cepheyi kulanıyorlar..
                   Amerikalıların göç bileşkesinde kara,deniz,hava ve siber alanlarda 
tam bir hakimiyet sahibi olmak var.Ayrıca bu bileşkede %73 Hristiyan, %19,6 
Ateist , %1,7 Yahudi ve küçük oranlarda birkaç daha din grubu var.Yalnız ilginç 
olan ülkede en çok söz sahibi grup Yahudilerde ve bu Yahudilerin bir ülkesi 
var İSRAİL. Kendilerine Kutsal Toprakların kendilerine vaad edilmiş olduğunu 
iddia ediyorlar. Nil ile Fırat arası bizim diyorlar ve adım adım bu amaçlarında 
ilerliyorlar.Bir adım daha attı Suriye de Golan tepelerini aldılar.Aslında bunun 
birde petrol boyutu var.Bu konuda da Amerikayı kullanarak bizi Akdeniz 
den uzaklaştırabilmek için planlar uyguluyorlar.İçeri de de PKK yı ve partisini 
kullanarak oyunlar tezgahlı- yorlar.Hatırlarsanız Barzani ye ‘’siz bizim 13. 
Kabilemizsiniz’’demişler ve o da çok memnun olduğunu dile getirmişti.
                    Farkındaysanız Türkiye her cepheden direniyor.İsrail ABD nin 
gücünü- de kullanarak bu topraklarda 3.dünya savaşını çıkarmak istiyor.
Dolayısıyla İsa Mesih i çıkarmak istiyorlar burada da onlara bir Deccal 
lazım o konuda da Cumhurbaşkanımızı hedef gösteriyorlar.Birçok kez 
denediler ; İran ile germeye çalıştılar , 15 Temmuz Fetö üzerinden , Kaşıkçı 
cinayetini tezgahladılar Arabistan üzerinden bizi Müslüman ülkeler arasında 
yalnızlaştırmaya çalıştılar , bizden toprak alamayacakları için PKK ya aldırıp 
onlardan almaya çalıştılar , Rusya-İran- Çin diyaloglarımızı bozmaya yönelik 
entrikalar çevirdiler ama başaramadılar. Fakat Fetö Terör Örgütü yapılanması 
hala kurum ve kuruluşlar da  etkin çalışıyor- lar. Bu örgütü de her platformda 
kullanmaya devam edeceklerdir.Son planlarını belediyeler üzerinden 
yapacaklardır.İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden bir provokasyon 
kokuları ortalığı sarmaya başladı.Seçimden şu ana kadar olan olayları 
düşünecek olursak her yaptıkları hamle içeride bir kaos ortamı yaratma- ya  
yönelik..Bir düşünün bir ülkeyi dışarıdan yıkamıyorsunuz , terör ile yıkamıyor- 
sunuz ve uluslararası platformlarda da yıkamıyorsunuz.O zaman eski taktikler 
içeride bir konu yarat iki zıt düşünce çıkar ve birbirlerini kırmalarını izle.. Biz 
ülke olarak çok badireler atlattık , çok sıkıntılardan geçtik istediğim bu tarz 
oyunlara gelmeyelim.
                     Ülke de hukuk yok diyorlar.Avrupa ülkelerinin çoğunda bizden daha 
büyük hukuksuzluklar yaşanıyor , bunları da görmek lazım.Yanlış anlaşılmasın 
bura da çıkabilecek hukuksuzlukları meşrulaştırmıyorum sadece ülkemizi ele 
geçirmek isteyenler varken hukuksuzlukları onların istediği gibi yanlışlarla 
düzeltmeye çalışmayalım.. Yanlışı başka bir yanlış ile düzeltmeye çalışmayalım.

M. Sedat EROĞLU
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Kazancını Eskişehir’deki yüksek binaların dış cephe temizliğini yaparak sağlayan “Örümcek Adam” lakaplı Uysal, kan 
bağışının önemine dikkati çekmek için kan merkezine pencereden girip kan verdi.

Yüksek binaların dış cephe temizliğini yaparak geçimini sağlayan “Örümcek Adam” lakaplı Tamer Uysal, 
kan bağışının önemine dikkati çekmek için çatısına tırmandığı Türk Kızılay Eskişehir Bölge Kan Merkezi’ne 
pencereden girip kan verdi.

Merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi’nin çatısından sarkarak çalışanlara 
sürpriz yapan “Örümcek Adam” kostümlü dağcı ve iş güvenliği uzmanı Uysal, “Sadece kahramanlar kan 
verir” sloganıyla tüm personeli şaşırttı.

Metrelerce yükseklikten sarkmadan önce gerekli tüm tedbirleri alan Tamer Uysal’ın kan merkezine 
pencereden girmesi, sokaktaki insanların da ilgisini çekti.

‘Örümcek Adam’ camdan girip kan verdi

“Kan bağışında bulunan her insan bir kahraman”

Her kan bağışında bulunan her insanın birer kahraman olduğunu vurgulayan Uysal yaptığı açıklamada, düzenli 
olarak kan verdiğini ve bu yıl Türk Kızılaydan altın madalya alacağını dile getirdi.

Tamer Uysal, Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ile personele sürpriz yapmak 
istediklerini anlatarak, “Gerçi arkadaşlar bütün gün kahramanlarla iç içe oldukları için benim çatıdan 
sarkıp camdan içeri girmeme o kadar da şaşırmadılar. Amacımız hem personeli tebessüm ettirmek
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hem de kan vererek 3 cana umut olanların birer kahraman olduklarını hatırlatmaktı. Ramazan 
ayı öncesinde kan bağışına dikkati çekelim istedik.” dedi.

“Yardımları en doğru şekilde ihtiyacı olanlara iletiyoruz”

Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise ramazan ayının yaklaşmasıyla Türk 
Kızılay olarak sahada hazır olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Tamer Bey sağ olsun merkezimizin müdavimi, düzenli kan veriyor. Birlikte böyle bir sürpriz 
yapalım istedik. Keyifli oldu. Arkadaşlarımızın çok şaşırmadığını görünce aslında bizler şaşırdık, 
çünkü onlar her gün kahramanlarla birlikte. Malum mübarek ramazan yaklaştı. Kızılay olarak 
kampanyamızda ‘Hilal olsun Türkiye’ diyoruz. Zaten duyarlı, yardımsever bir toplumumuz var. 
Bizleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmadılar. Bu yıl da inşallah yardıma dair ne gerekiyorsa 
elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Kızılay olarak fitre, zekat, maddi ve ayni tüm 
yardımları bekliyoruz. Bu yardımları en doğru şekilde ihtiyacı olanlara iletiyoruz. İhtiyaç 
sahiplerini ‘ihtiyaçsız’ hale getirelim.”

“Birazdan Superman gelirse şaşırmam”

Türk Kızılay Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akoğlu ise camda “Örümcek Adam” 
kostümlü birini görünce heyecanlandıklarını ifade ederek, “İlginç bir sürpriz oldu bizim için. 
Birazdan Superman gelirse şaşırmam. Bağışlanan kanlar için herkese teşekkür ediyorum. Bölge 
olarak da kahramanların çok olduğu bir yerdeyiz. Sağ olsunlar.” diye konuştu.
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Süper Lig’de son 5 maçta ikişer mağlubiyet ve beraberlik 
yaşayan, 1 de galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, 
10 puan kaybetti ve son 5 sezonda ikinci kez 5 maçlık 
kötü bir periyot ortaya koydu.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta yalnıza 5 
puan toplayan turuncu-lacivertli takım, bu süreçte 1 
galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 

Abdullah Avcı’nın ekibi, 26. haftada İstikbal Mobilya 
Kayserispor (1-1) beraberliğinin ardından, sahasında 27. 
haftada Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Sonrasında 
28. haftada Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 kaybeden 
turuncu-lacivertliler, 29. haftada sahasında Çaykur 
Rizespor’la (1-1) beraberliğin ardından 30. haftada ligde 
kalma mücadelesi veren Göztepe’ye 2-0 yenilmekten 
kurtulamadı.

Daha önce de buna benzer bir dönem yaşamıştı
İstanbul ekibi daha önce buna benzer bir dönemi, Spor 
Toto Süper Lig’e yeniden yükseldiği ve yoluna Başakşehir 
adı ile devam ettiği ilk sezon olan 2014-2015’te 
yaşamıştı.

Turuncu-lacivertliler, 2014-2015 sezonunun 16-20. 

haftalarını kapsayan süreçte oynadığı 5 maçta da 5 puan 
toplamıştı. İstanbul ekibi, o dönemdeki yenilgilerini 
Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı deplasmanda almıştı.

Medipol Başakşehir, sahasında Mersin İdmanyurdu 
ve Kardemir Karabükspor’la berabere kalırken, 
deplasmanda Kasımpaşa’yı yenmişti.

Uzun yenilmezlik serilerinin ardından üst üste kayıplar
Turuncu-lacivertli takım, bu sezon önce 11, sonra da 13 
maçlık yenilmezlik serileri yakaladı.

2018-2019 sezonunda ligin 3. haftasından itibaren 11 
maç (8 galibiyet, 3 beraberlik) yenilmeyen Medipol 
Başakşehir, 14. haftada Demir Grup Sivasspor’a mağlup 
oldu. Turuncu-lacivertli ekip 15. haftadan itibaren de 13 
maçlık (9 galibiyet, 4 beraberlik) yenilmezlik serisine imza 
attı.

Başakşehir’in yenilmezlik serilerine rağmen son 
haftalardaki puan kayıpları, Galatasaray ve Beşiktaş’ın da 
şampiyonluk şansını güçlendirdi.

Ligin 62 puanlı lideri Başakşehir, son 4 haftaya 
Galatasaray’ın 2, Beşiktaş’ın ise 3 puan önünde girdi.

Medipol Başakşehir’den ikinci kez 5 
maçlık kötü seri
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MAÇTA KURAL DEĞİŞMEZ
İstanbul Belediye Seçimleri her açıdan önemli. 

İstanbul dünya çapında bir kent ve tek başına ülkeye eşdeğer gibi.
İstanbul’u kazanmak ne kadar önemliyse onu kaybetmek de o kadar 
acıdır. 

Son seçimde Belediye Başkanlığını (Millet İttifakı) CHP adayı Ekrem 
İmamoğlu kazandı.

 YSK ya yapılan itirazlar inceledikten sonra karara bağlanacak. 
Ancak; Meclis çoğunluğu  Ak Parti Ve MHP (Cumhur ittifaki) açık ara 
kazandı, Millet İttifakı meclis çoğunluğunu kaybetti. 

Demokrasi bu, Halk ne derse ona uyacağız. 

Bu sayısal değerler iyi projeler üretilirse karşı çıkanlar seçmen nezdinde 
puan kaybeder. 

Yani Meclis çoğunluğu bende deyip yanlış bir muhalefet Cumhur ittifakına 
zarar verir. 

Halk hakem olacak hem Meclisi, hem Belediye Başkanını izleyecek, 5 
yıl sonra hangi taraf doğru ve güzel projeler yaparsa kazanır ama yanlış 
yapan seçimi kaybeder.

ENCÜMENİN YAPISINI DEĞİŞTİRMEYİN 

Encümen Belediye Başkanının her şeyi sayılır onun için ne olursa olsun 
Belediye Başkanıın elinden (Encümeni) almamak lazım. 
Belediye Başkanının elini ayağını bağlamamak gerekir. 
Encümen 7 kişiden oluşur bunun 3 kişi  Meclis tarafında seçilir. 
Gerisini Belediye Başkanı Kendi Müdürlerinin arasından tayın eder. 
Bunu değiştirmemeliyiz aksi halde güçsüz bir Başkan oluşur. 
Başbakan Turgut Özal 1984 mahalli seçimlerinde 3030 Metropol Yasasını 
yazarken Seçimi kazanan Belediye Başkanın güçlü olması için Meclisi 
kazanan tarafa (Başkan) ayrıca Kontenjan Meclis Üyeleri veriyordu. 
Şimdi;  seçimler yapıldı Encümen Gücünü Belediye Meclisine değiln 
aksine Belediye Başkanına vermek lazım. 
Spor ve siyasette ortak bir kural vardır. 
Maç başladıktan sonra Kural Değişmez.

Cengiz Bulut 
Başkan ve Milletvekili 
Ve
İz. Belediye Başkanları Birliği Dern. Başkanı
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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, rengarenk 
kanatlara ve tarifsiz güzelliğe sahip 
diken kelebekleri, doğaya ayrı renk 
katıyor.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, rengarenk 
kanatlara ve tarifsiz güzelliğe sahip diken 
kelebekleri, doğaya ayrı renk katıyor.

Zengin flora ve endemik türleriyle 
dikkati çeken Ovacık ilçesinde, ilkbahar 
mevsimiyle oluşan doğal güzellikler 
görenleri kendine hayran bırakıyor.

ilçede bahar aylarında su kenarı ve 
tarlalarda açan çiçeklere konan ve 
bilimsel adı “vanessa cardui” olan diken 
kelebekleri de doğaya ayrı bir güzellik 
sunuyor.

Kuzey yarım küre ve Afrika ile Avustralya 
kıtalarında yaygın olarak yaşayan bu 
kelebekler, Türkiye’nin birçok ilinde 
kolaylıkla görülebiliyor.

Deniz seviyesi ve 3 bin metre arasındaki 
yükseltilerde uçan diken kelebekleri, 
mart ile kasım ayları arasında 3 veya 4 
kez ürüyor.

Göçmen olan Diken Kelebekleri kışın 
yerden 200-400 metre yükseklikte 
rüzgarın yardımıyla sıcak ülkelere göç 
ediyor.

Yaban dikenleriyle beslenen bu 
kelebekler, yumurtalarını da bu bitkiye 
bırakıyor.

‘Diken kelebekleri’ doğaya renk katıyor
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‘Japonya’da taht değişikliği beynelmilel 
radikal değişikliklere hazırlık’

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dr. 
Öğretim Üyesi Sinan Levent “Japonya’da taht değişikliği 
beynelmilel platformda öngörülen radikal değişikliklere 
bir hazırlık mahiyetinde.” dedi.

Uzmanlar, Japon İmparatoru Akihito’nun 30 yıl 
oturduğu “krizantem tahtı” kendi isteğiyle oğlu 
Veliaht Prens Naruhito’ya bırakmasını “uluslararası 
platformdaki değişikliklere hazırlık” olarak 
değerlendirdi.

Akihito, babası Hirohito’nun 1989’da tahttayken 
hayatını kaybetmesi üzerine dünyanın en eski 
hanedanlarından Japonya İmparatorluğu tahtına 
oturdu.

Japonya’da son 200 yıldır henüz yaşayan bir 
imparatorun tahtı bırakmasına rastlanmazken, 
Akihito’nun 2016’da yaşını ve sağlığını gerekçe 
göstererek koltuğunu bırakma isteğini açıklaması, 
uluslararası camiada beklenmedik gelişme olarak 
görüldü.

Akihito’nun taht feragatini değerlendiren Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dr. 
Öğretim Üyesi Sinan Levent, İkinci Dünya Savaşı 
öncesinde ve sırasında Japonya’da imparatorluk 
makamının “Tanrı muamelesi” gördüğünü söyledi.

Levent, bugün bu makamın, son 200 yılda hiç 
yaşanmamış bir olaya tanıklık ettiğini vurgulayarak, 
İmparator Akihito’nun kendi isteğiyle tahtı oğlu Prens 
Naruhito’ya bıraktığını anımsattı.

Naruhito ile başlayacak yeni dönemin isminin “Reiwa” 
olarak belirlendiğini dile getiren Levent, şimdiye 
kadar imparatorluk takvimindeki isimlerin kökeninin 
hep Çince kaynaklardan alıntılandığını ancak bu sefer 
ilk kez bir Japonca kaynaktan alındığını belirtti.

Levent, “Düzenin uyumu” anlamına gelen “Reiwa” 
kelimesinin Japonya ve Japonlara özgü olduğunu 
bildirdi.

Yaşlanan nüfusun Japonya’da yeni dönemin 
problemlerinden biri olduğunu belirten Pehlivantürk, 
şu değerlendirmelerde bulundu:

“Japonya’da yeni dönemde en ciddi problem 
yaşlanan nüfus. Zamanla bütün dünyanın problemi 
oluyor. Batı bunu daha erken yaşadı. Japonya şimdi 
yaşıyor ancak Japonya çok fazla göçmen almadığı 
için bu yaşlanan nüfus problemini daha şiddetli bir 
şekilde yaşıyor. Göçmenlere ilişkin kanunlarını da bu 
doğrultuda bir miktar yumuşatıyorlar” dedi.
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BM Arakanlı Müslüman mültecilerin 
durumundan endişeli

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 
Lowcock, Arakanlı Müslümanları Bangladeş’e kaçmak 
zorunda bırakan nedenlerin ortadan kaldırılması 
konusunda hiç gelişme kaydedilmediğini söyledi.

Bangladeş’i ziyaretinin ardından Birleşmiş Milletler’de (BM) 
bir grup gazeteciye açıklama yapan BM İnsani İşlerden 
Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, Arakanlı 
Müslümanları Bangladeş’e kaçmak zorunda bırakan 
nedenlerin üstesinden gelinmesi konusunda “hiç gelişme” 
kaydedilmediğini ve Myanmar’ın “insanları geri dönüşe 
ikna edecek güven arttırıcı önlemleri devreye sokmakta 
başarısız olduğunu” belirtti. 

Lowcock, Bangladeş’te görüştüğü tüm Arakanlı 
mültecilerin, Myanmar’a geri dönmenin güvenli olmadığı 
görüşünü taşıdığını, hareket özgürlüğü, eğitim, iş ve 
hizmetlere erişim teminatı istediğini vurguladı.

“BM’nin yardım çağrısının sadece yüzde 17’si karşılandı”
BM’nin Bangladeş’teki Arakanlı mülteciler için yaptığı 962 
milyon dolarlık destek çağrısının sadece yüzde 17’sinin 
karşılanmasından duyduğu endişeyi de dile getiren 
Lowcock, “Kanımca dünya ilgisini kaybediyor olabilir. 
Geçen yıl talep ettiğimizin yüzde 70’ini aldık. Şimdi çok 
gerisindeyiz. Finanse edilmezsek bunun gıda karneleri ve 
sağlık hizmetleri gibi kalemlerin karşılanması açısından 
ciddi sonuçları olacak.” dedi.

“Dünyanın en büyük mülteci krizlerinden biri”

Lowcock, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri 
(BMMYK) Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
Genel Direktörü Antonio Vitorino ile yaptığı Bangladeş 
ziyaretinde, 12 yaşından küçük 540 bin mülteci çocuğun 
neredeyse yarısının öğrenim göremediği tespitinde 
bulunduklarını anımsatarak, “Dünya, eğer eğitime 
erişim, geçim kaynağı ve normal bir hayat yaşama fırsatı 
edinemezlerse bu çok büyük gurubun 10 yılda nasıl bir 
durumda olacağından endişe duymalı.” dedi.

Lowcock ayrıca, Bangladeş hükümetinin Cox’s Bazaar’da 
mültecilerin suç teşkil eden eylemlerine ilişkin endişelerini 
BM yetkililerine aktardığını da belirtti.

Grandi, 12 yaşından küçük 540 bin mülteci çocuğun 
neredeyse yarısı öğrenim göremezken diğer yarısına 
verilen eğitimin de çok sınırlı olduğunu belirterek, “Bu, 
dünyanın en büyük mülteci krizlerinden biri olmayı 
sürdürüyor.” değerlendirmesini yapmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Arakan’da 2012’de Budistler ile Müslümanlar arasında 
çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi 
katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan’daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017’de 
düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren 
Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet 
eylemlerini başlatmıştı.
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Şiir derken modern şiiri anlatmak istiyoruz. Modern şiir, artık 
hikayeden ayrılmış olan, gelişen burjuva sınıfının, çevresinin bilincine 
varmasında özel bir rol oynamış olan şiirdir. Bu modern şiirin iyisinin 
değil, herhangi bir modern şiirin kendine özgü temel özellikleri 
nelerdir? Yunan şiirinin temel özelliği olan mimesis yani taklit  burjuva 
şiirinin temel özelliği değildir.Bugün, anlayanların gözünde bir sanat 
olarak şiiri meydana getiren temel özellikler şunlardır:

ŞİİR RİTİMLİDİR

Herhangi bir dilin “doğal” ritminden ayrı ve üstünde olan şiirsel ritim, 
köklerini iki kaynaktan alır:

1- Ritim daha kolay bir ortak bildiri yolu sağlamakta, dolayısıyla 
şiirin kolektif yapısını güçlendirmektedir ve şiirin içinde doğduğu 
toplumsal çevrenin izidir. Bunun sonucu olarak ritmin yapısı, 
şiirin içgüdüsel ya da coşkusal özü ile bu coşkunun kolektif olarak 
kendisini gerçekleştirdiği toplumsal ilişkiler arasındaki kusursuz 
dengeyi ustaca ve duyarlı bir yolla dile getirir. Böylece insanın 
kendi içgüdüleriyle toplum arasındaki ilişkiyi değerlendirmesindeki 
herhangi bir değişiklik, hazır bulduğu ve dolayısıyla bir şair olarak şu 
ya da bu yönde değiştirdiği vezin ve ritim alışkanlıkları karşısındaki 
tutumunda yansır, serbest vezine doğru son gidişin, insan kendi 
toplumsal ilişkilerinin kontrolünü tamamen yitirdiği için, bütün 
toplumsal ilişkileri körü körüne bir yansımayla terketmek gibi son 
anarşik burjuva girişimini yansıttığı da açık bir gerçektir.

2- Bu bizi şiirdeki burjuva çelişkisinin özel bir yüzüyle karşı karşıya 
getirir : ritmin kolektif bildiriyi ve coşkuyu kolaylaştırmasıyla. İnsan 
vücudunun, dış olayların geçici karakteri ile ego (benlik) arasında 
bir ayırıcı çizgi meydana getiren, zamanı özel ve dolaysız bir tarzda 
öznel olarak algılıyormuşuz gibi gösteren birtakım düzenli doğal 
hareketleri vardır (nabız atışı, soluk alma, vb. Bu yüzden herhangi 
bir ritmik hareket ya da eylem bilinç alanımızın fizyolojik ögesini 
çevresel öge karşısında üstün duruma getirmektedir. Bu, coşkusal 
içe doğru dönüş diye adlandıracağımız ve bir matematik problemi 
üzerinde uğraşırken olagelen ussal içe dönüşe karşıt tutacağımız 
kendine özgü bir çeşit içe dönüş yaratır.

Serap EVREN
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Baştan sona ilginç bir mücadele oldu. 
Maç başlamadan önce Belhanda’nın 
yaşadığı sıkıntı sonrası kadrodan 
çıkarılınca, Galatasaray cephesi 
eyvah etti belki ama yerine oynayan 
Donk onlar için daha hayırlıydı. Bana 
göre Donk kesinlikle kalan maçların 
hepsinde on bir başlamalı. Takıma 
direnç katan birinci unsur. Nerede 
görev yaparsa yapsın memnun ediyor 
ayrıca.

Aslında Malatyaspor rakibine göre 
daha çok isteyen, diri ve bunu sahaya 
yansıtarak başladı maça. Galatasaray 
deplasmanda her zaman yaşadığı 
gibi ürkek ve üretkenlikten uzak bir 
görüntü ile rakibine zaaf gösterdi. Bu 
maçtaki şansı, ilk bulduğu pozisyonu 
gol yapması. Linnes harika bitirdi. 
Malatyaspor’un karambolde bulduğu 
pozisyon gol olsa, maçın seyri 
değişebilirdi. Muslera ev sahibinin 
maça ortak olmasına izin vermedi. 
Galatasaray ikinci bulduğu pozisyonu, 
Feghouli’nin Zidanevari vuruşuyla 
gol yapıp rahatlayınca, ev sahibi 
oyuncuları maçı çevirmek için değil 
de Galatasaray’a zarar vermek için 
oynamaya başladı sanki. Yalnız sarı 
kırmızılılar profesyonelce onlara 
uymadı. Attı kendini yere bekledi. 
Didişse tuzağa düşecekti belli! 
Tekmelere, dirseklere izin veren de 
Alper Ulusoy’du...

Hafta sonu Donk’un pozisyonuna 
penaltı çalınmadı diye konuştuk. 
Yalnız Feghouli’ye yapılan daha net 
faule penaltı çalmayan hakem, ilk 
yarıyı neredeyse bir saat oynatıp, 
Malatyaspor’a penaltı hediye etti. 
Hediye çünkü öncesindeki ofsaytı 
saymayınca, insanın aklına başka 
şeyler getiriyorlar...

Galatasaray dünyada eşine az 
rastlanacak bir yapıda. Normalde 

takımlar skoru alana kadar çaba 
gösterir, sonra oyunu rolantiye 
alıp üstünlüğünü korumaya çalışır. 
Galatasaray skoru alana kadar 
sallanıyor, aldıktan sonra coşuyor! 
Fatih Terim de değinmişti buna; ‘’0-0 
skoru oynamakta zorlanıyoruz’’ diye. 
Bu yapıları bazen zarar veriyor ama 
çoğu zaman yararını görüyorlar. Tıpkı 
bu maçta olduğu gibi.

Malatyaspor oyunu çirkinleştirmek için 
çok uğraştı. Fakat böyle yapınca, günün 
yıldızı onları sürekli cezalandırdı. 
Onyekuru takıma katıldığından beri en 
faydalı 90 dakikasını oynadı diyebilirim. 
Diagne de üzerine düşen anlarda belki 
golü bulamadı ama takıma katkısı 
gerçekten çok. 

Galatasaray aleyhine hata yapınca, 
galiba MHK bir prim sistemi düzenlemiş 
ki sürekli uğraşıyorlar. Hepsini 
geçelim, Mariano’nun ceza sahasında 
engellenmesine penaltı çalmayan, 
penaltı diye uyarmayanlar talimatlıdır! 
Hiç lafı evirip çevirmeye gerek yok. 
Neden yaparlar ki bunu? Galatasaray ile 
ne alıp veremedikleri var anlamıyorum. 
Göz göre göre bu kadar bariz yanlış 
hakem kararının tek açıklaması var, 
engellemeye çalışıyorlar! O kadar 
yanlış karara rağmen Malatyaspor 
deplasmanında üstelik yarı final rövanş 
maçında beş gollü galibiyet büyük bir 
zafer. Çünkü sadece sahada rakibini 
yenmediler emin olun. Maçtan sonra 
sanırım birileri gelip Alper Ulusoy’a 
‘’beceremedin’’ demiştir! O yönetimin 
sonunda hata aramak aşırı iyi niyetçilik 
olur. Resmen kazandırmak istemedi 
ama amacına ulaşamadı! Son maçlarda 
belli ki Galatasaray ile uğraşmaya 
devam edecekler...
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Türk üniversitelerinin ‘marka bilim alanları’ 
açıklandı
İstanbul, ODTÜ, Bilkent, İTÜ, 
Boğaziçi’nin aralarında bulunduğu 
Türk üniversiteleri kimya, inşaat, 
elektrik-elektronik mühendisliği, 
biyolojik bilimler gibi alanlarda 
dünyadaki üniversiteler arasında 
dünya markası olmayı başardı.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP 
(University Ranking by Academic 
Performance) tarafından dünya bilim 
alanı sıralamaları dikkate alınarak 
hazırlanan rapora göre, İstanbul, ODTÜ, 
Bilkent, İTÜ ve Boğaziçi’nin aralarında 
bulunduğu Türk üniversiteleri kimya, 
inşaat, elektrik-elektronik mühendisliği, 
biyolojik bilimler gibi alanlarda 
dünyadaki üniversiteler arasında marka 
olmayı başardı.

ODTÜ URAP tarafından dünya 
bilim alanı sıralamalarında Türk 
üniversitelerinin durumunu gösteren 
rapor yayımlandı.

URAP tarafından 26 Şubat’ta 
yayımlanan “2018 Yılında 
Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel 
Sıralamasındaki Durumu” başlıklı 
raporda Türk üniversitelerinin genel 
sıralamalardaki durumları yer almıştı.

USNEWS and World Report, QS, THE, 
Leiden (CWTS), RUR, ARWU, NTU ve 
ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP 
Laboratuvarı’nın sıralama listeleri baz 
alınarak yayımlanan yeni raporda ise 
dünya alan sıralaması yapan 8 kurumun 
2018 yılındaki alan sıralamalarına 
girebilen üniversitelerin durumu topluca 
sunuldu.

Bu raporda, üniversitelerin hangi 
sıralama kurumunun hangi alan 
sıralamasına girebildiği ve dünyada 
kaçıncı oldukları aktarıldı. Üniversitelerin 
en güçlü oldukları ve gelişmeye açık 
olan alanlarını görebilmeleri için raporda 
alan sıralaması yapan tüm sıralama 
kurumlarına yer verildi.

Buna göre, 8 sıralama kurumunun tümünde alan sıralamalarına ODTÜ ve 
İTÜ ile Bilkent, Hacettepe ve İstanbul üniversiteleri girdi.

Bu 5 üniversiteden; ODTÜ 89 alanda, İTÜ 70 alanda, Bilkent 51 alanda, 
Hacettepe 49 alanda, İstanbul 47 alanda yer alarak en fazla bilim alanına 
girebilen üniversiteler oldu.

Diğer üniversiteler arasında en az 11 alan sıralamasına giren 
üniversitelerden Boğaziçi 46, Gazi 39, Koç 38, Ege 33, Ankara 29, Yıldız 
Teknik 26, Atatürk 18, Erciyes 16, KTÜ, Sabancı ve Dokuz Eylül 13’er, Selçuk 
Üniversitesi ise 11 alanda dünya alan sıralamalarında yer aldı.

Alan sıralamaları arasında, 20’den fazla üniversitenin girdiği 5 alan 
tespit edildi. Fizik alanı sıralamalarına 47 üniversite, mühendislik alanı 
sıralamalarına 44 üniversite, kimya mühendisliği alan sıralamalarına 29 
üniversite, inşaat mühendisliği alan sıralamalarına 28 üniversite, elektrik ve 
elektronik mühendisliği alan sıralamalarına ise 22 üniversite girme başarısını 
gösterdi.
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Merhaba değerli okurlar; aradan 
bir ay geçti, tekrar huzurunuzda 
olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum, kişisel olarak 
huzurunuzda olmak güzel olsa 
da, toplumsal anlamda mutluluk 
ve huzur için çok çalışmamız, 
emek sarf etmemiz lazım gibi 
görünüyor. Geçen bir aylık 
zaman zarfında ülke olarak çok 
şey yaşadık ve yaşamaya devam 
ediyoruz. Özellikle gündemden 
düşmeyen, uzun süre de 
düşecek gibi görünmeyen, 
31 Mart 2019 Yerel seçimleri, 
akabinde yapılan açıklamalar, 
itirazlar, bahaneler ve daha 
neler.

Demokrasi, iletişim becerilerini 
her şeyin üstünde ödüllendiren 
bir siyasi sistemdir. İnsanlığının 
ilk dönemlerinde “kişisel fiziki 
güce” sahip olanlar iktidarı 
ele geçirmekteyken daha 
sonraları “kurumsal fiziki güç”, 
sahipleri iktidarında sahipleri 
oldular. Demokrasilerde 
ise seçmeni kendisine oy 
vermeye ikna edenler iktidara 
gelmektedir. Siyasi iletişimi 
seçmeni ikna sanatı olarak 
tanımlamak mümkündür. Yalnız 
siyasi iletişim sadece seçim 
dönemleriyle sınırlı bir olgu 
değildir. Seçim sonrası dönemde 
de politikacılar kendi vizyonları 
doğrultusunda ülkeyi yönetmek 
veya muhalefet yapabilmek 

için, kamuoyunu etkilemeye 
ve kendi yanlarına çekmeye 
çalışırlar. Liderlerin kampanyada 
çok özel ve önemli bir yeri vardır. 
Seçmenler seçim bildirgelerine 
bakıp projelere değil, liderlerin 
ve adayların imajlarına, yani 
onların algılanan kimliklerine oy 
veriyorlar. 

Seçmen adaylardan, sadece 
rakip aday aleyhtarlığı 
yapmak yerine kendilerini 
anlatmalarını, rakip adaydan 
farklılıklarını ortaya koymalarını 
ve seçildiğinde hangi 
sorunu nasıl çözeceklerini 
kamuoyuna duyurabilmelerini, 
istemektedir. Ülkemizde seçim 
kampanyaları döneminde 
yaşanan bu karmaşa ve kaos, 
halkın siyasete olan güvenini 
sarstığı gibi genç kuşakları da 
siyasetten soğuttuğunu bir 
çok araştırma sonucu ortaya 
koymaktadır. Adaylar, seçmenler 
tarafından değerlendirilirken, 
olumlu reklamların pozitif 
etkisi olduğu gibi, olumsuz 
reklamlarında negatif yönde 
bir etkisinin olduğu, hatta aday 
hakkındaki negatif bilginin, 
aday tercihlerinde pozitif 
bilgiden daha etkili olduğunu, 
bunu bilen adayların ise kendi 
haklarındaki artıları anlatmak 
yerine, rakip adayın eksilerini 
halka anlatmayı seçtiklerini 
söylemek mümkündür.
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Başlıkta da yazdığım gibi geçen -ayki- 
yazımda “seçimin kazananı halk olmalı” 
demiştim ve bunun çok zor olacağını 
gerekçeleri ile açıklamıştım. Maalesef 
ki, çok istememe rağmen yanılmadım. 
Yanılmış olup bu yazımın başlığını “Halk 
Olarak Yerel Seçimleri Kazandık, Zafer 
Bizim” olarak atıp, altına demokrasi 
bayramı havasında geçen seçimlerin, 
seçilenlerin ve seçenlerin; haklara ve 
özgürlüklere saygısını, özgür iradesi ile 
kendi idarecilerini seçtiğini, seçimin 31 
Mart 2019 akşamı bittiğini, mazbatasını 
alan yöneticilerin oy veren-vermeyen her 
vatandaşın idarecisi olduğunun bilinci ile 
siyasi kimliğini bir tarafa bırakıp yönetici 
kimliğini aldığını yazmak isterdim.

Ancak; Seçime katılan tüm siyasi parti 
liderleri seçimin galibinin kazananın 
kendileri olduğunu henüz oylar 
sayılırken ilan etmeye başladılar, sıra 
bize gelmedi. Zaten ben biraz fazla 
iyimser düşündüm herhalde, ülkemizde 
halk kim, kazanmak kim. Bu vesile ile 
tekrar ve daha gerçekçi düşünme fırsatı 
buldum. Halkın kazanması için, halkın 
seçmesi, seçme özgürlüğü ve seçme 
hakkı olması lazım. Oysa demokrasinin 
yanlış anlaşılmasından mıdır, yoksa 
anlamak istemeyen liderlerden midir 
bilinmez, temayül yoklaması yapılıyor 
müdahil olunarak, ön seçim yapılıyor etki 
edilerek. Bunların sonuçları geliyor, yine 
kabul görmüyor, Hiç adı geçmeyen bir 
kişi alın size aday diye dayatılıyor. Ondan 
sonra da bitmiyor, neden seçmediniz 
diye hesap soruluyor, en kibar haliyle vay 

arkadaş. Demokrasi diyorsanız, iradeden 
bahsediyorsanız, demokrasinin gereğini 
yapıp iradeye saygı göstereceksiniz.
Sonuç olarak; seçimler bitti (mi) artık, 
siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın 
gereği olarak, dil, din, ırk, mezhep 
farklarımızı ayrıştırma sebebi değil, 
zenginliğimiz olarak görüp kabullenerek 
birlik, beraberlik, kardeşlik içinde 
ülkemizin kalkınması, gelişmesi için 
üreten, çalışan birer vatandaş olup dış 
güçlerin projesi olan bölünme, nifak 
oyunlarını bozmamız gerekiyor.

Son olarak, duyarlı her vatandaş gibi 
değinmeden geçemeyeceğim, ülkemizde 
maalesef ki son zamanlarda artan çocuk 
istismarı, kadına şiddet ve kadın istismarı 
hassasiyetle üzerinde durmamız gereken 
konular olup, bana dokunmayan yılan 
binyıl yaşasın düşüncesi olmadan, tüm 
halkımızın duyarlı olup çevresinde 
gördükleri olağan olmayan durumları, 
gerek çevreleri, gerekse kolluk kuvvetleri 
ile paylaşmasının olayları önlemede 
önemli bir etken olacağını düşünüyorum.

Selam ve saygılarımı sunarsak ettiğimiz 
şekilde yaşamayı temenni ederim.

Necmettin CAN
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Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Yumuşak söylemlerin ve siyasi hedeflerin arkasında yer alan, karanlık ve geniş tabanlı, terörize olmaya 
meyilli bir aşırı sağ hareket, bugün Avrupa’yı kuşatmış durumda.

Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un ifadesiyle, uzun süre dışlanan bir şeytan geri döndü. Avrupa’da 
aşırı sağ için şeytan ifadesinden daha ağır bir tabir olamaz. Uzun yıllar merkez siyaset tarafından görmezden 
gelinen aşırı sağ, 2014 yılında yapılan Avrupa parlamentosu seçimlerinde o zaman için büyük başarı sayılabilecek 
bir oy oranı ile 70’ten fazla vekil ile temsil edilir hale gelmiştir. Aşırı sağın, 2014 Avrupa Parlamento seçimlerinden 
bu derece yüksek oy alarak temsil edilir hale gelmesiyle, bu siyasi hareketlerin ülke bazında değil, artık Avrupa 
sathında da ciddi şekilde temsil imkanı bulduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Aşırı sağ, maalesef bu 
seçimlerden sonra Avrupa’da kökleşmiş bir siyasi harekete dönüşmüştür.

2014 yılında yapılan AP seçimlerinden sonra bu güne kadar yapılan Avusturya ve Fransa başkanlık 
seçimleri, Brexit oylaması ve 2017 yılında yapılan Almanya Bundestag seçimleri, birkaç hafta önce 
yapılan Finlandiya ve son olarak İspanya seçimlerinde aşırı sağcı siyasi hareketlerin başarıları, bu 
siyasi hareketlerin artık mevcut bir tehlike olarak karşımızda durduğunun göstergesidir. Pek çok 
tanımlamalarda bu siyasi hareketleri “sağcı popülist” hareketler olarak tanımlama gayreti görülse de, 
bu hareketlerin “aşırı sağcı” hareketler olarak tanımlanması, karşımızdaki tehlikenin boyutlarını daha 
yakın bir şekilde ortaya koyacaktır. Avrupa aşırı sağına, sağ popülizm tanımıyla yaklaşmak, örgütlerden 
devlet kurumlarına kadar sirayet etmiş -Avrupa’nın genetik bir rahatsızlığı da diyebileceğimiz- aşırı sağ 
hareketleri hafife almamıza sebep olacaktır.

Bu hareketleri ciddiye almamızı gerektiren pek çok sebepten biri de 2017 yılı başında Almanya’nın Koblenz 
kentinde yapılan, Fransız Milliyetçi Cephe, İtalyan Lega Nord ve Alman AfD partileri ve başka AB üyesi 
ülkelerden gelen 40 kadar aşırı sağcı AB parlamento üyesinin yaptığı toplantıdır.
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Fransız aşırı sağcı Marie Le Pen’in başını çektiği toplantıdan sonra ortaya konulan sonuç hayli ürkütücü: 
Avrupa Birliği’ni, Avrupa halkları için baskıcı bir yönetim olarak tanımlayan Avrupa’nın 9 aşırı sağ partisi, Le Pen 
önderliğinde, yeni bir Avrupa geleceği için sözler vererek, mevcut AB ve dünya sisteminin sona erdiğini ve yeni bir 
gelecek inşasının başladığını ifade ettiler.

Ortak söylemle hareket ediyorlar

AB içerisindeki üye ülkelere şöyle hızlıca bir göz gezdirdiğimizde, Belçika’da Flaman Hakları (Valaams 
Belang) Bulgaristan’da ATAKA, Danimarka’da Danimarka Halk Partisi (Daenische Volkspartei), 
Finlandiya’da Gerçek Finliler (Wahren Finnen), Fransa’da Milliyetçi Cephe (Front National), Yunanistan’da 
Altın Şafak, İngiltere’de UKIP (UK Independence Party), İtalya’da Lega Nord, Hollanda’da Özgürlük Partisi 
PVV, Norveç’te İlerleme Partisi (Fremskrittspartiet), Avusturya’da Avusturya Özgürlük Partisi (Freiheitliche 
Partei Österreichs (FPÖ)), Polonya’da Hak ve Adalet partisi (PiS), Portekiz’de Partido Nacional Renovador 
(PNR), Romanya’da Büyük Romanya Partisi (Partidul romania Mare), İsveç’te İsveç Demokratları 
(SD), İsviçre’de İsviçre Halk Partisi (SVP), Slovakya’da Slovak Milliyetçi Partisi (SNS), Çekya’da Sosyal 
Adalet ve İşçi Partisi (DSSS), Macaristan’da İyiler Partisi (Jobbik), Kıbrıs Rum Kesimi’nde Milliyetçi Halk 
Cephesi (ELAM), Almanya’da Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Avrupa Birliği üyeleri içerisinde örgütlü 
bulunan aşırı sağcı siyasi hareketler olarak karşımıza çıkmakta. Bu partilerin pek çoğu ülkelerin milli 
parlamentolarında temsil edilmekte, hatta İtalya ve Avusturya bilinen en yakın örneklerinde olduğu gibi, 
koalisyon ortağı olarak hükümetlerde de yer almaktadırlar.

Bu ülkelerdeki aşırı sağ partilerden, Macaristan’daki Jobbik partisini bir kenara bırakırsak, genel olarak 
ortak bir söylem ile hareket ettiklerini ifade etmek mümkündür. Bu söylemler, Avrupa Hristiyan kültürünün 
geliştirilmesi, Avrupa Birliği karşıtlığı ve ülkelerinin Avrupa Birliği’nden çıkmasının sağlanması, göçmen 
ve yabancı karşıtlığı, Avrupa’ya olan göçün sıfırlanmasının sağlanması, Avrupa’da görünür olan İslam 
dinini kamusal alandan dışlanması, ülkeler bazında İslam dinine yasaklar getirilmesi ve Müslümanların 
haklarının kısıtlanması üzerinde odaklanmaktadır. Bu söylemlere ilave olarak Macaristan’daki Jobbik 
hareketi söylemleri içerisinde Yahudi karşıtlığı da yer almaktadır. İlginç olanı ise Yahudi karşıtlığı ve 
göçmen karşıtlığını bir yana bıraktığımızda, Avrupa’daki sol siyasi hareketlerin de İslam karşıtlığı ve AB 
karşıtlığı söylemlerinde aşırı sağ hareketler ile atbaşı gittiğinin gözlemlenmesidir.

Aşırı sağ siyasi hareketlerin sadece siyasi söylemlerde birliktelikleri öne çıkmamakta, bu siyasi hareketler 
ülkelerinin milli parlamentolarının seçim dönemlerinde de birbirlerine destek vermekten kaçınmamakta, 
birbirlerinin kampanyalarında aktif olarak boy göstermektedirler. Ülkeler ve diller farklı olsa bile, bu siyasi 
hareketler, aşırı sağ söylemlerinin kitlelere aktarımı konusunda ve siyasi tecrübelerini birbirlerine aktarma 
konusunda oldukça etkin bir hareket ağı oluşturmuşlardır. Ortak hareket tecrübelerini her fırsatta ortaya 
koyan bu siyasi hareketlere son örnek, Alman AfD ile İtalyan Lega Nord partilerinin önümüzdeki mayıs 
ayı sonunda yapılacak AP seçimlerine, ortak seçim propagandasıyla hareket etme ve birlikteliklerini AB 
parlamentosunda da sürdürme yönündeki girişimlerdir.

Aşırı sağın büyüyüşü katmanlı bir sorun

Avrupa ülkelerinde aşırı sağın görünür ve sevimli yüzünü oluşturan bu siyasi hareketlerin, Avrupa 
ülkelerinde zemin bulmasını sadece artan mülteci sorununa veya Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere 
istinaden artan İslam düşmanlığına bağlamak da doğru değil. Avrupa’da aşırı sağın yükselişi, geçmişi olan, 
katmanlı büyüyen bir sorundur. AB içerisindeki çekişmelerin ülke politikalarına yansıması, iç politikalarda 
hükümet edenlerin çaresizliği, örnek bir ülke olan Finlandiya gibi ülkelerde dahi yükselen ve artık zemin 
bulup kökleşen AB karşıtı bir aşırı sağ hareketiyle bizi karşı karşıya getirmektedir.
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İÇİMİZDEN

Siyasetin Futbolla Çirkin İlgisi
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Mahir TURGUT
Gazeteci - Yazar

mahir.turgut@gmail.com

31 Mart 2019 yerel 
yönetim seçimleri bitti 
ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, CHP’den Ekrem 
İMAMOĞLU’na geçti.

Bu durumdan da en çok 
Başakşehir Futbol Kulübü 
etkilendi.

Ekrem İMAMOĞLU’nun “futbol 
kulübü desteklemeyeceğiz, 
bu şehrin en büyük vizyonu 
Galatasaray, Fenerbahçe ve 
Beşiktaş’tır” açıklamasının 
ardından Ak Parti döneminde 
Başakşehir’e giden maddi 
yardım kesilmiş oldu.

1990 yılında dönemin İstanbul 
Belediye Başkanı Nurettin 
Sözen tarafından kurulan 
ve 2014 yılının Haziran ayına 
kadar İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor bünyesinde 
faaliyet göstermesinin 
ardından, 4 Haziran 2014’te 
Başakşehir olan kulüp, 
son 4 yılın en başarılı 
takımlarındandı.

Şuan ligde 2 puan fark ile lider 
durumda bulunan Başakşehir,  
sadece 4 hafta önce 8 puan 
farkla liderdi. Peki ne değişti?

31 Mart’tan sonra takım 
neden iyi futbol oynayamıyor. 
Neden puanlar alamıyor.

Başakşehir son 5 maçında 
Kayserispor ve Rizespor ile 
berabere kalırken, Beşiktaş ve 
düşmeme mücadelesi veren 
Göztepe’ye yenildi.

Son Göztepe maçı ise tam bir 
felaketti. Son 4 yılın en kötü 
futbolu oynayan Başakşehir, 
sahada 2-0 yenilmesini 
bırakın, sahada varlık dahi 
gösteremedi.

Neden bu kadar kötü 
oynamaya başladı. Neden 
puan kayıpları yaşıyor. 
Galatasaray ile arasındaki fark 
neden 2 puana kadar düştü. 
Seçimden sonra gelmeyecek 
maddi yardımların sebebi 
ile mi şampiyon olunmaktan 
vazgeçildi?

Birileri Başakşehir’e gidip artık 
şampiyon olmayın mı? dedi.

Puan farkı eridi gitti. Şampiyon 
olması beklenen kulüb, 2 puan 
önde olsa da artık şampiyon 
olamaz.

Ligin bitmesine 4 maç kaldı. 
Başakşehir 2 hafta sonra 
Galatasaray’ın evine gidecek.

Maç sonucu çok belli değil mi?

Yabancıların gözüyle de 
bakalım olaya..

Süper lig lideri son haftalarda 
bolca puan kaybı yaşıyor. 
Küme düşmeme mücadelesi 
veren takımlara yeniliyor, puan 
kaybediyor. 8 puan farktan 
şampiyonluğu kaçırıyor.

Yazık..

Mücadeleci yarış içinde olan 
Futbol, futbol olarak kalsın.
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BİLİM VE TEKNOLOJİ

Kaspersky Araştırma ve Analiz Ekibi Müdür Yardımcısı 
Novikov: Her gün 360 bin siber atak yapılıyor

Kaspersky Lab Küresel Araştırma ve Analiz 
Ekibi Müdür Yardımcısı Novikov, “2019 yılında 
her gün 360 bin benzersiz siber atak yapılıyor 
ve bu tehditlerin yüzde 90’ı geleneksel siber 
suçlar.” dedi.

Kaspersky Lab Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Müdür 
Yardımcısı Sergey Novikov, Kaspersky Lab’ın düzenlediği 
“Cyber Security Weekend” etkinliğinde konuştu.

Novikov, 1994 yılında saatte bir yeni virüs ve kötü yazılım 
olduğunu, 2006’da her dakikada bir tane, 2011’de ise 
saniyede bir tane yeni vürüs ve kötü yazılım yapıldığını 
aktardı. 

Bu yıl her gün 360 bin benzersiz siber atak yapıldığını, bu 
tehditlerin yüzde 90’ının geleneksel siber suçlar olduğunu 
bildiren Novikov, şunları kaydetti:

“Geçen yıl yaklaşık 2 milyar kötü amaçlı saldırı ve kötü 
amaçlı çevrim içi saldırı tespit ettik. Bu rakam 2017 
yılında 1 milyardı. Siber saldırıların yüzde 92’si yalnızca 10 
ülkeden yapılıyor. Çünkü altyapı ve sunucular bu ülkelerde 
bulunduğu için yapılıyor. Aynı zamanda güvenlik açığı olan 

sunucular Office, Android, Adobe Flash Player... Bunlar 
gibi güvenlik açığı bulunmaya çalışılan uygulamalar... 
Her yıl anket düzenliyoruz. Siber olayların sayısı daha da 
artıyor. Bu artık kaygı verici... Bu saldırıların tek sebebi 
çalışanlar... Çalışanların IP kaynaklarını yanlış kullanımından 
kaynaklanıyor. Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) 
ülkelerinde daha çok kötü yazılım olduğunu görüyoruz. 
Bunlar 7 tane ülke... Bahreyn, Kuveyt, Mısır, Suudi Arabistan, 
Türkiye, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçen 
senenin ilk çeyreğine kıyasla çeşitli kötü amaçlı yazılımlarda 
yüzde 8’den fazla büyüme oldu.”

“Gelirimiz 726 milyon dolara yükseldi”

Kaspersky Lab’ın Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’dan Sorumlu 
Genel Müdürü Amir Kanaan da Kaspersky Lab için geçen 
yılın önemli olduğunu, 2018’de oldukça önemli adımlar 
attıklarını söyledi.

Kanaan, dünya çapında farkındalığı artırmaya çalıştıklarını 
ifade ederek, “2018 yılında Kaspersky Lab olarak küreselde 
yüzde 4 büyüdük ve gelirimiz 726 milyon dolara yükseldi. 
Bölge olarak yüzde 27 büyüdük. Bu, gerçekten muazzam...” 
ifadelerini kullandı.
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