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BAŞKANDAN

ETEK BOYU VE 
ADALET…

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Millet… 
Hak, Hukuk, Adalet derken adaletin 
temsilcisi erkek bir hâkim dosyayı 
açmadan gözü Avukat hanımefendinin 
eteğine ilişiyor.

“Senin etek boyun diz üstünden 15 
santim yukarıda, fotoğrafını çekelim.” 
deyince avukatlarca kıyamet koparılıp 
engel olunuyor.

Aynı anda…

Yazılarında Hakkı, hukuku, adaleti 
özgürlüğü savunan gazeteci yazar Kadri 
Gürsel’e kelepçe takılıyor.
Adaletin Bu mu Dünya şarkısı akla 
gelmiyor değil, geliyor.
Geliyor çünkü Ana muhalefet Parti Genel 
Başkanına yumruk atan, Gazetecileri 
döven, Zümrüt Apartmanı romanında 
çocuklarla ilgili müstehcenlik suçu işleyen 
yazar ve yayıncı serbest bırakılıyor. 
                                                                     
Unutulmasın, adalet çok önemli.
Önemli çünkü dünyanın gözü adalet ve 
İstanbul Belediye seçimi üzerinde…
AB ülkelerinde üçüncü, Dünyada beşinci 
sırada yer alan Atatürk Hava Limanı 
hiçbir gerekçe gösterilmeden belediye 
başkan adayı Binali Yıldırım tarafından 
kapatıldığı Türk Hava Yolları eski Genel 
Müdürü Hamdi Topçu tarafından ifade 
ediliyor.

Hâlbuki bu hava limanını genişleterek 
80 milyon, Sabiha Gökçen 
Havalimanını büyüterek 90 milyon

insan kapasitesine ulaştırmak  (uzmanları diyor 
bunu) mümkünken, büyük sorunlar taşıyan yeniye 
yapılan masrafı ne siz sorun, ne ben söyleyeyim.

Atatürk Hava Limanının 3 pisti vardı, yenisinin 2 pisti 
var. Gerekli olan üçüncü pist için 5 milyar Euro daha 
gerekiyor.

Hâlbuki Sakarya Tank Palet Fabrikası 50 milyon 
dolar için daha önce Osmanlının bir mahallesi 
büyüklüğünde olan Katar’a devrediliyor.

Ve…

Sokakta ses sanatçısı Hüseyin Turan ve Belkıs Akkale 
ipek sesiyle halka söylüyor:

“Mevla’m gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş.. 
Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı..
Dura dura bir sel oldum erenler..
Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, bilmem 
çağlasam mı, çağlamasam mı...”
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Dünyanın mazlumlarına ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya 
devam ediyoruz. Geçen sene 23 milyon insana ulaşabildik. Bu yıl ramazanda hedefimiz 14,5 
milyon insana ulaşmak.” dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Hedefimiz 
14,5 milyon insana ulaşmak

GÜNCEL

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince Diyarbakır’ın fethinin 1380. yılı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. 

Merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu 
anlamlı günde Diyarbakırlılarla aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Kızılay’ın 150 yıldır yaşayan büyük bir çınar olduğunu vurgulayan Kınık, sadece Türkiye’de değil dünyanın 
birçok yerinde faaliyet yürüttüklerini vurguladı.

Birçoğunda savaşların, afetlerin, yoksulluğun olduğu 38 farklı ülkede mazlumlara yardım ulaştırdıklarını 
aktaran Kınık, şöyle dedi:

‘’Siz bu çınarın dallarısınız, köklerisiniz, yeşerdiği topraklarsınız. Sizler aracılığıyla dünya mazlumlarına ve 
ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyoruz. Geçen sene 23 milyon insana ulaşabildik. Sadece bu yılki 
ramazanda hedefimiz 14,5 milyon insana ulaşmak. Dünya beşten büyüktür diyen bir liderin yönettiği 
ülkenin vatandaşlarıyız. Bugün 150 yıldır kesintisiz iyiliği yaygınlaştıran Kızılay gibi dev bir kurumu olan 
bir milletin evlatlarıyız. Bununla ne kadar gurur duysak azdır.”

Kınık, Diyarbakır’da 5 bin civarında kişinin yararlanacağı bir aşevini en kısa sürede hizmete sokmayı planladıklarını 
bildirdi.
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TDV Genel Müdürü Polat, “Dünyanın 145 ülkesinde faaliyet yürüten bir teşkilat olarak milletimizin adını, 
bayrağını oralarda temsil ediyoruz.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, “Dünyanın 145 ülkesinde faaliyet yürüten 
bir teşkilat olarak milletimizin adını, bayrağını oralarda temsil ediyoruz.” dedi.

Polat, TDV Genel Merkezi’nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve muhabirlerle bir araya 
geldiği iftar programında, 1975’te kurulan Vakfın 1001 şubesiyle 145 ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti.

Vakıf tarafından KKTC’de inşa edilen Hala Sultan Camisi’nin resmi açılışının gelecek günlerde yapılacağını 
dile getiren Polat, Osmanlı’nın fethettiği bölgelerde inşa ettiği eserler gibi Türkiye tarafından bugün 
yapılan camilerin de gelecek nesiller için gurur kaynağı olacağını söyledi.

Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV iş birliğiyle yürütülen “Hediyem Kuran Olsun Projesi”ne 
hayırseverlerce bir milyon 300 bin bağış yapıldığını belirtti.

Vakıf tarafından vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için internet sitesi kurulduğunu anımsatan Polat, 
Katılım Bankaları Birliğinin rakamlarına göre Türkiye’nin zekat kapasitesinin 55 milyar dolar olduğunu 
aktardı.

Yemen, Arakan ve Gazze’ye yönelik devam eden yardım kampanyalarına da değinen Polat, “Dünyanın 
145 ülkesinde faaliyet yürüten bir teşkilat olarak milletimizin adını, bayrağını oralarda temsil ediyoruz, 
insanlara gösteriyoruz. Ramazan temamız ‘Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin’. Hakikaten beklenen bir 
millet olduğumuzu oralarda yaptığımız çalışmalarda defalarca şahit oluyoruz. Hasret, sevinç ve coşkuyla 
karşılıyorlar.” ifadesini kullandı.

‘145 ülkede milletimizin adını ve bayrağını 
temsil ediyoruz’

GÜNCEL
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İÇİMİZDEN

ACI, UMUT, GÜLÜŞ...
Güzel şehrimiz Gaziantep’te 
Suriyeli bir şahıs elinde döner 
bıçağıyla çevredeki gençleri 
kovalıyor, yakalasa öldürecek!

Aynı yerde Necati Bağcı 
isimli bir genç yine Suriyeliler 
tarafından boğazı kesilerek 
öldürülüyor!

Ardından 5 yıldır işsiz olan ve 
İşsizlik için Gaziantep Şahinbey 
Belediyesine müracaat edip ret 
cevabı alan Eyüp Dal kendini 
yakıyor!

Tık yok.

İstanbul 15 Temmuz şehitler 
köprüsünde bir adam önce 
arabasını, sonra kendini yakıp 
köprüden atlıyor!.

Bursa’da 5 yaşındaki kızına ilaç 
parası bulamayan anne/baba 
kızı evlatlık vermek istiyor!

Acıdır bunlar!..

Öyle zannediyorum başkanlık 
denen tek adam rejimi Sayın 
Erdoğan’ı yoruyor, yükü ağır 
geliyor.

Sadece Sayın Erdoğan’ı 
değil, daha önce Ulaştırma, 
Başbakanlık, Meclis Başkanlığı 
yapıp sonra İzmir, şimdi de 
İstanbul adayı olup kaybeden 
Binali Beyi de fazlasıyla yormuş 

olacak ki, sorulan bir soruya, 
“Çok basit, oyumuzu çaldılar” 
diyor ama ne çalınan oy, ne 
çalan hırsız meydanda!

Olmayınca, Adaleti temsil eden 
ve Hâkimlerden oluşan YSK’nın 
seçim iptal kararı güvende 
sorun yaratıyor.

Bu ve tüm bunlar çok 
tehlikeli… 

Çünkü ekonomi ve tarımın 
zorda olduğu... İşsizliğin 
intihara kadar çıktığı… 
Suriyelilerin bizden maaş 
alıp insanlarımıza kıydığı… 
YSK kararıyla adaletin zorda 
bırakıldığı bilinen bir gerçek!

Bu yüzden…

Biran önce ülkede huzuru 
bozan Suriyeli, Afganlı, 
Moldovalı kim varsa tamamı 
ülkelerine gönderilip halkta 
huzur ve güven sağlanmalı.

Çünkü tüm cahil toplumlar 
tembelliğin, bilgisizliğin, 
kültürsüzlüğün eşiti olan yalan 
ve iftiradan beslenip ülkeyi/
ülkeleri zorda bırakır.

Umut kaybedilmemeli.

Bakın… Bir adam gülüyor, 
umudu gülüşüne  sığdırıyor!..İç

im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com
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GÜNCEL

Milli Savunma Bakanı Akar’dan yeni askerlik 
sistemine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemi hakkında, “Ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir 
şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, “Ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına 
hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık.” dedi.

Akar, Habertürk televizyonunda yayımlanan programda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni askerlik sistemini kapsayan ve TBMM’ye sunulan kanun teklifinin temel amacının sorulması üzerine Bakan 
Akar, TSK’nin ülkesinin, milletinin birliğini, vatanının güvenliğini, hak ve menfaatlerini korumak ve kollamakla 
görevli olduğunu hatırlattı.

Akar, bu kapsamda FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin artan bir tempo ve kararlılıkta 
devam ettiğini, bununla birlikte 462 bin kilometrekarelik mavi vatanda da ülkenin hak ve menfaatlerinin 
korunması için gerekli görevlerin başarıyla yerine getirildiğini söyledi. Bu görevlerin yerine getirilmesinde personel 
ve lojistik olmak üzere iki temel hususun olduğunu belirten Akar, personel teminine, yetiştirilmesine, eğitimine 
ilişkin 1927’den beri devam eden kanunla bugünlere kadar gelindiğine dikkati çekti.

Akar, değişen şartlara ve ihtiyaçlara dikkati çekerek, “Bütün bunları göz önünde tutmak suretiyle yeni bir askerlik 
sistemine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.” diye konuştu.
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GÜNCEL

Yeni sisteme yönelik alınan bir örneğin olup 
olmadığı sorulan Akar, şunları söyledi:

“Biz bütün modelleri gözden geçirdik. Asıl 
esas olan bizim milli ve tarihi değerlerimiz 
üzerinden de hareket ettik. Ortaya koyduğumuz, 
kurguladığımız bu sistem olabildiğince yeni 
bir sistem. Reform, büyük bir yenilik denilebilir. 
Aslında bunun temelleri hem bizim tarihimizde 
var hem de modern ordularda bunlar 
kullanılmakta. Biz bunları birleştirmek suretiyle 
tamamen kendimize özgü bir sistem oluşturmaya 
çalıştık. Oluşturduğumuz sistemin temelinde 
ise içinde bulunduğumuz bu hassas durumda 
TSK’nin ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması 
var. Bizim temel amacımız bu. Burada herhangi 
bir aksaklığa eksikliğe meydan vermeden bu 
ihtiyacın karşılanması. Ekonomik ve etkin bir 
şekilde karşılanması. Bunun için çalışıyoruz.”

“İhtiyaçlarımızı karşılamayı çeşitlendiriyoruz”

Bakan Akar, yeni sistem hazırlanırken gençlerin 
kişisel, mesleki ve eğitim alanlarındaki 
ihtiyaçlarının da göz önünde tutulduğunu 
ifade ederek, yeni sistemle TSK’nin ihtiyacının 
karşılanması başta olmak üzere öngörülebilir; 
süreklilik, eğitim, mesleki ve sosyal gelişim 
ihtiyaçları ile eğitimli insan kaynağının etkin ve 
verimli kullanılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Askerlik görevini çeşitli sebeplerle erteleyen 2 
milyon 200 bin gencin olduğuna dikkati çeken 
Akar, her sene yaklaşık 700 bin gencin de askerlik 
çağına geldiğini anlattı. Akar, bunların uygun 
bir şekilde askerlik hizmetlerini yapmalarına 
çalıştıklarını, yeni askerlik sisteminde yükümlü 
kaynağının “yükümlü erbaş/er”, “yedek astsubay” 
ve “yedek subay” olarak sınıflandırılabileceğini, 
bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik 
uygulamalarının da yer alacağını söyledi.

Hulusi Akar, Türkiye’nin çevresindeki 
“ateş çemberine” dikkat çekilmesi ve yeni 
sistemle gelebilecek erken terhislerin risk 
oluşturabileceğine yönelik iddiaların hatırlatılması 
üzerine, şöyle konuştu:

“Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bütün 
çalışmaları yaparken milli, manevi ve mesleki 
değerlerimizi daima ön planda tutuyoruz. 
Tabii ki çağın araçlarından, getirdiklerinden 
istifade ediyoruz fakat hem tarihimizi hem milli/
manevi hem de mesleki değerlerimizi hiçbir 
zaman unutmadan, onları daima göz önünde 
bulundurup, içinde bulunduğumuz koşullara, 
durumlara adaptasyonun da tam olarak 
sağlanması için gerekli gayreti gösteriyoruz. 
Bu sistem kurgulandığı zaman bizim subay 
okullarımız, harp okullarımız, astsubay okullarımız 
ve diğer eğitim merkezlerimiz fonksiyonlarını 
aynen devam ettirecekler. Bu yaptığımız 
sistemle, bu ana sistemi bunlar takviye edecek. 
Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı karşılamayı bir anlamda 
çeşitlendiriyoruz. Dolayısıyla herhangi bir 
şekilde bizim kaybettiğimiz, göz ardı ettiğimiz 
bir konu söz konusu değil. Biz teamüllerimize, 
geleneklerimize, tüm değerlerimize bağlı olarak ve 
onları daima göz önünde bulundurarak ilerlemeye 
çalışıyoruz.”

“Peygamber ocağı denilen Silahlı Kuvvetlerimizde 
o gelenek bozulmayacak değil mi” sözlerine 
Akar, “Kesinlikle. Bunun üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın.” 
karşılığını verdi.

“Devam ettireceğiz”

Bakan Akar, yeni sistemin profesyonel orduya 
geçişin hazırlığı olup olmadığının sorulması üzerine, 
profesyonellik kavramının iyi anlaşılmasının önemine 
değindi.

TSK’nin erbaş ve erbaş ihtiyacının tamamının profesyonel, 
paralı olmasını arzu etmediklerini vurgulayan Akar, Türk 
ordusunun “Peygamber ocağı” olarak anıldığını, ordu-
millet geleneği bulunduğunu anımsattı.

“Bu bağlamda adı ne olursa olsun tamamen para karşılığı 
hizmet edenlerden müteşekkil bir ordu istemiyoruz.” 
diyen Akar, şöyle devam etti:

“Mutlaka bizim erlerimiz, Mehmetçik’imiz olacak. Bu 
anlayışı yaşatacağız. Profesyonellik dediğimiz uzman 
erbaş/erlerle yaptığımız çalışmaların bir orantısı olacak. O 
orantı belli bir oranda takip edilecek, onu bozmayacağız. 
Bizim daima bir tarafta bedelli, bir tarafta yükümlü olarak 
Mehmetçik’i biz Silahlı Kuvvetlerde daima görmek
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istiyoruz. İnşallah bunu devam ettireceğiz.

Akar, muharip birliklerin ağırlıklı olarak kimlerden 
oluşacağının sorulması üzerine, bunun birliğin 
niteliğine göre değişeceğini söyledi. Komando 
tugaylarının tamamen uzman personelden 
oluşturulduğuna dikkati çeken Akar, “Karma bir 
sistem olarak tarihi gelenek, görenekler yaşayacak 
şekilde devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Bedelli ücretine (30 bin lira civarında) yönelik 
söylemlere ilişkin Akar, şu açıklamalarda bulundu:

“Üniversitelerden destek alarak yaptığımız 
projeksiyonlarda 15 bin lira alırsak ne olur, 20, 
30, 40, 50 bin alınırsa ne olur diye birtakım 
örneklemeler yapıldı. Hem bizim ihtiyaçlarımızın 
karşılanması hem gençlerimizin ihtiyaçlarına 
cevap verilebilmesi hem de ülkemizin ve 
milletimizin savunma ve güvenliğinin tehlikeye 
girmemesi için nasıl yapılabilir denildiğinde, en 
optimal rakam olarak 30 bin lira bulundu. Bu da 
devamlı tartışma konusu olmasın diye yapılan 
çalışmalarla kurala bağlandı. Genel ifade olarak 
söylemek gerekirse bir asteğmenimizin aldığı 
takriben 5 bin liralık maaşın 6 katı. Bu artık bir 
tartışma olmayacak, asteğmen maaşı artıkça bu da 
artacak.”

Bakan Akar, “Yeni sistemin Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde bir zafiyet yaratmayacağını çok 
net şekilde söyleyebilir misiniz?” sorusunu, “Gayet 
tabii. Bu konu çok ayrıntılı bir şekilde bütün 
komutan arkadaşlarımla beraber ilgili subay, 
astsubaylarla, kıtalardaki arkadaşlarımla beraber 
konuşulup, görüşülüp belli nitelikleri, esasları 
koruyacak bir şekilde yapıldı. Bunlar için de yeterli 
bir sistem.” şeklinde cevapladı.

Sistemin kendi kendine yeteceğini ifade eden 
Akar, “Bedelli olarak ödenecek paralar başka yere 
gitmeyecek. Birinci altı ayda harçlık, ikinci altı 
ay 2 bin lira civarında maaş alacaklar. Gerçekten 
seçenekleri geniş. Esasta herhangi bir şekilde 
değişiklik yapılmayacak. Esasa herhangi bir zarar 
vermeyecek, ülkemizin, milletimizin güvenliğine, 
savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir 
sistem kurgulamaya çalıştık.” diye konuştu.

S-400 tedariki

ABD’nin Türkiye’nin S-400 almasını istemediği 
ve bu konuda süre verdiğine yönelik iddialar 
aktarılan Bakan Akar, böyle bir sürenin söz konusu 
olmadığını belirtti.

S-400’lerin ne zaman geleceğine yönelik soruya 
da Akar, “S-400’ün tedariki ile ilgili yaptığımız 
anlaşmalar, sözleşmeler çerçevesinde bazı 
ayrıntılar var. İlgili kurum, kuruluşlarımız bunlarla 
ilgili görüşmeleri sürdürüyorlar.” dedi.

Akar, S-400’lerin nerede konuşlanacağına ilişkin 
soruyu, “Çalışılıyor.” diyerek yanıtladı. Bakan Akar, 
“Orada askerlerimiz eğitim görüyor değil mi?” 
sorusuna karşılık, “Oraya gidişler olacak, oradan da 
gelişler olacak. Bir sistem geliyor, yeni bir sistem, 
eğitim süreci, uyum süreci var.” ifadesini kullandı.

ABD’nin, S-400 tedariki nedeniyle Türkiye’ye 
yönelik yaptırım uygulaması durumunda alınacak 
tedbirlerin sorulması üzerine Akar, şunları kaydetti:

“Varsayımlarla ilgili konuşmayalım. Biz şu anda 
bu faaliyetlerimizi bize verilen sorumlulukları tam 
olarak yerine getirecek şekilde sürdürüyoruz. Nedir 
bu? Bizim F-35’lerle ilgili ödememiz gereken para 
vardı. Bu parayı eksiksiz ödedik. Bizim bununla 
alakalı parça üretimine yönelik talepler vardı. 
Bunları yerine getirdik. Biz uluslararası hukuk hem 
ikili ilişkiler bakımından bunları gerçekleştiriyoruz. 
Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim 
edilmiş 4 adet F-35 var. Bunlar şu anda ABD’deki 
üste faaliyetlerini sürdürüyor. 4 pilotumuzun 
eğitimi devam ediyor, şu ana kadar yüzlerce 
astsubayımız bakım kursu aldı ve döndü. Şu 
anda 37 personelimizin eğitimi devam ediyor. 
Diğer taraftan da F-35’leri konuşlandıracağımız 
Malatya’da da bize düşen görevleri eksiksiz 
yapıyoruz. İnşaatlar sürüyor, hangarlar hazırlanıyor. 
Dolayısıyla normal bir düzen devam ediyor. Bu 
düzeni takip ediyoruz.” dedi.
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GERÇEK YALANI KOVACAKTIR
Bu ülkede gençler ne zaman  “BAĞIMSIZ 
TÜRKİYE” diye yollara  dökülüp eylem 
yapmaya kalksalar, karşılarında milliyetçi 
kılığına girenlerle dincileri bulmuşlardır.
“Bağımsız Türkiye” yürüyüşlerindekilere 
vurulan coplar, cumhuriyet 
düşmanı eylemlere katılanlara 
vurulanlardan daha sert ve acımasız 
olmuştur.
Bağımsızlık isteyenlere nedense, çok 
hızlı bir şekilde “komünist”  damgası 
vurulmuştur.
16 Şubat 1969 pazar günü Taksim 
Meydan’ında Amerikan 6.Filoya karşı 
yapılan ve
40 bine yakın işçi ve öğrencinin katıldığı  
“Emperyalizme karşı Mustafa Kemal”
yürüyüşüne saldırılmıştı.
“Kahrolsun komünistler, Müslüman 
Türkiye” sloganlarıyla saldıranlar, Duran 
Erdoğan ve Ali Turgut Aytaç adlı işçileri 
öldürmüş, iki yüz kişiden fazla kişiyi de 
yaralamışlardı.
Bu olay tarihe KANLI PAZAR olarak geçti.
Mustafa Kemal için yapılan yürüyüşe 
saldıran uşşak kere uşşak aşağılık 
yaratıklar
ise ortadan kayboldular.
Polis de onları bir türlü bulamadı.
Kimsenin komünizm falan istediği yoktu.
Gençlik ve işçiler, Mustafa Kemal’in 
önderliğindeki kurtuluş savaşı sonunda 
elde edilen kazanımların yitirilmesini 
iste-miyorlardı.
Milliyetçi olduklarını sananlarla ve 
dinciler de işte bu görüşe karşıydılar.
Eğer birileri çıkıp da :
“ Yok böyle bir şey, neden karşı olsunlar”, 
derse;
Bağımsızlık mitinglerine yapılan 
saldırıların nedenlerini de açıklamak 
zorundadır.
Ya cumhuriyet mitinglerini 
düzenleyenlere yapılanlar?
Vahdettin-Damat Ferit çizgisini 
aşamamış milliyetçilik, Mustafa Kemal 
yolcularının
başlarına yıllarca bela olmuştur.
Arkalarında kimler vardı ?
ABD ve yerli işbirlikçileri.
Uşaklığı ve köpekliği fazilet sanan 
ahmaklar, kışkırtıcıların da etkisiyle 
yüzlerce
 gencin yaşamını söndürdüler.
Türkiye’nin bugün geldiği noktaya 
bakıldığında, Çanakkale’den başlayarak 
yurtları

için ölenlerin kanlarının yerde kaldığı 
görülür.
Özgürlük ve bağımsızlık için, 
bayrağımızın onurunu koruma uğruna 
yok olan kuşaklar,
 IMF’in emir-komuta zincirine bağlı, ABD 
ve AB’nin oyuncağı  bir Türkiye
için ölmüş olabilirler mi ?
Çanakkale’de şehit olan 85 bin gencin 
ruhları çevremizde dolaşırken, bazılarının 
nasıl hiçbir şey olmamış gibi sırıttık-larını 
anlamak olanaksızdır.
Türkiye’de bir kesim, bağımsızlık düşmanı 
eylemleriyle, sadece yüzlerce gencin 
ölmesine neden olmamış, her geçen gün 
ilerleyen ekonomik tutsaklığımız için 
emperyalistlerin elini de güçlendirmiştir.
Türkiye halkı, dine savaş açan, PKK’ya 
destek veren solu nasıl defterinden 
sildiyse, çok yakında kendilerini 
yıllardır milliyetçi diye yutturan 
işbirlikçilerin,Tanrı’yı kandırma aracı 
yapanların üzerlerine İPTAL damgasını 
vuracaktır.
Halka aptal ya da koyun diyenler önce 
aynaya bakmalıdır.
Nedenini kurcalamadan sonuçları 
tartışmak aptalların işidir.
Öncelikle husumet üzerinden siyaset 
yapma işi bitmelidir.
Bugün bitmezse yarın bitecektir de..
Tayyip Erdoğan’ı ve AKP’yi hasım görerek 
siyaset  meydanında yer almak ülkemize 
yapılacak en büyük ihanettir.
Halkı aldattım sanan kendi aldanır.
Ülke batacak diye sevinenlerin sonları 
yakındır.
Bu ülkenin medyası olmayı hak etmeyen 
iki yüzlülerin çabası da bu gelişmeyi 
önlemeye yetmeyecektir.
Yalan yıldırım gibi gider, gerçek ise 
kaplumbağa hızıyla ilerler ama mutlaka 
hedefine ulaşır.
Ve daha önceden yıldırım gibi gelen 
yalan girecek delik arar.
Gerçeklerin ne kadar inatçı olduğunu 
bilmeyenlerin içine yuvarlanacağı girdap 
sadece şaşkınlık olmayacaktır.
Bu topraklar için canlarını verenleri yok 
sayanlar olduğu gibi vatanını ve  milletini 
her türlü değerin üzerinde tutanlar da 
vardır.
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Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Göbeklitepe Türkiye’nin tanıtım yüzlerinden biri olacak. 
Bunda da en önemli etken tarihin sıfır noktası olması. Tanıtımı keyifli organizasyonlarla yaptığınız 
zaman etkisi de çok büyük oluyor.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyada tanınmış organizasyonlardan “Europa-Orient/Doğu-Batı 
Dostluk ve Barış Rallisi” kapsamında sporcularla Göbeklitepe turuna katıldı.

Bakan Ersoy, Türkiye etabının startı İstanbul Sultanahmet’te verilen ve önceki gün 2019’un Göbeklitepe Yılı ilan 
edilmesi dolayısıyla Şanlıurfa’ya gelen “Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi” ekibini, 11 Nisan Spor 
Salonu yanındaki kamp alanında ziyaret etti.

Ardından ralli aracının şoför koltuğuna geçen Ersoy, sporcularla şehir turu attı. Turu Göbeklitepe’de tamamlayan 
Bakan Ersoy ve ralliciler, ören yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

“Algıları değiştirmek istiyoruz”
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe’ye büyük önem 
verdiklerini belirterek, tanıtım için dünyanın dört bir yanında reklam kampanyaları yürüttüklerini ifade etti.

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin de bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, 
“Açıkçası bu tür organizasyonların Türkiye’nin tanıtımı açısından farkındalık yaratması açısından çok büyük faydası 
var. Biz Türkiye’yi bundan sonra reklam ağırlıklı tanıtmak istemiyoruz. Bu tür organizasyonlarla ve çeşitli grupların 
farklı yaşam tarzlarıyla algıları değiştirmek istiyoruz.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Göbeklitepe 
Türkiye’nin tanıtım yüzlerinden biri olacak
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“Gastronomi gelirlerini arttırmamız 
gerekiyor”

Ersoy, bu yıl Türkiye’nin tanıtım temalarının 
merkezine Göbeklitepe’yi koyduklarını ve 
bunu sadece “Göbeklitepe Yılı” olsun diye 
yapmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Göbeklitepe tarihin başlangıç noktası. Bu 
özelliğiyle bundan sonraki yıllarda da Göbeklitepe 
odaklı tanıtımlar yapacağız. Göbeklitepe 
Türkiye’nin tanıtım yüzlerinden biri olacak. Bunda 
da en önemli etken tarihin sıfır noktası olması. 
Tabii tanıtımı keyifli, eğlenceli organizasyonlarla 
yaptığınız zaman etkisi de çok büyük oluyor.”

Türkiye’yi bundan sonra daha çok kültür ağırlıklı 
tanıtmak istediklerinin altını çizen Ersoy, şunları 
kaydetti:

“Özellikle bu yıldan itibaren biz artık Türkiye’yi 
deniz, kum, güneş olarak tanıtmayacağız. 
Konaklama dışında gastronomiyi de vurgulayarak, 
tarihi ve kültürel yapıları da vurgulayarak 
tanıtacağız. Gastronomi bundan sonra 
tanıtımlarda öncelik tanıyacağımız noktalardan 
biri olacak. Hedeflediğimiz 70 milyar dolarlık 
2023 gelir hedefine erişmek istiyorsak, mutlaka 
gastronomi gelirlerini de arttırmamız gerekiyor.  

Bu bağlamda da ciddi çalışmalar yapacağız. 
Amacımız, 2023’e geldiğimizde 70 milyar dolarlık 
turizm gelirini Türkiye’ye kazandırmış olmak.”

“Ülkelerin kültür ve sanatla tanıtılması etkili bir 
silah”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu 
yıl yurt dışında yürüttükleri çalışmaların olumlu 
sonuçlar ortaya koyduğunu aktararak, şöyle devam 
etti:

“Türkiye genelinde bazı noktalarda reklam 
ağırlıklı tanıtımlar yapıyoruz, bazı noktalarda 
reklamı tamamen çekip, kültür ve sanat ağırlıklı 
tanıtım yapıyoruz. Bunun en güzel uygulamasını 
Japonya’da yapıyoruz bu sene. Japonya’da ‘2019 
Türk Kültür Yılı.’ Bu bağlamda Japonya’da bilinçli 
bir şekilde tanıtımları çekip, oraya ‘gezen Topkapı 
sergisi’ni gönderdik. Birçok kültürel etkinliği 
de oraya taşıyoruz. Sonuçlarını da yavaş yavaş 
alıyoruz. İnanılmaz bir sonuç geldi Japonya’dan. 
Bu yıl Türkiye’yi en çok arayan ülkeler listesinde 
Japonlar açık ara birinci oldu. Hiçbir şekilde reklam 
yapmadık, tamamen kültür sanat faaliyetlerimizle 
içeriye girdik ve inanılmaz bir sonuç aldık. Ülkelerin 
kültür ve sanatla tanıtılmasının iyi olduğunu 
Japonya örneği çok net bir şekilde gösterdi.”
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BİZİM ULAŞTIĞIMIZ YERLERE ONLARIN HAYALLERİ BİLE ULAŞAMAZ’
BİZ Kİ; FATİH SULTAN MEHMET HANIN TORUNLARIYIZ.

“Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden; Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden” 
dizelerine hayat veren şanlı ecdadımıza selam olsun…
İstanbul’un fethinin 566. Yılında; Ataları hadislerle övülen Aziz Türk milletinin evlatları olarak 
iftihar ediyoruz.
Peygamberimiz buyurdular: “İstanbul elbet bir gün fetih olunacaktır. O’nu fetheden komutan 
ne güzel komutan, O’nu fetheden asker güzel askerdir.”

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, uzun boylu, dolgun yanaklı, kırmızı - beyaz tenli, kirik 
burunlu, kolları adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemasından birisi idi. Yedi 
tane yabancı lisan bilirdi. Âlim, sair ve sanatkârları toplar ve onlarla sohbetten çok hoşlanırdı. 
Gayet soğukkanlı ve cesurdu. Essiz bir kumandan ve idareci idi.

Yapacağı isler hususunda, en yakınlarına bile hiçbir şey sızdırmazdı. Fatih Sultan Mehmet’in 
ömrü seferlerle geçti. Yıkılmaz diye bilinen Bizans’ı yıktı. İstanbul’u fethetti. Ayasofya kilisesini 
camiye çevirdi. Kıyamete kadar cami olarak kalmasını istediği bu muhteşem mabet için 
mükemmel bir vakfiye yazdırttı.

29 Mayıs 1453 tarihi bütün dünyanın hafıza kayıtlarına Türklerin İstanbul’u fethettiği, Bizans 
(Doğu Roma) İmparatorluğuna son vererek bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlattığı tarih olarak 
geçmişti.

Her Türk bu tarihle gurur duyar, göğsü kabarır ve adı geçtiğinde tüyleri ürperir. Gencecik 
Osmanlı Sultan’ının eşsiz özgüveni, kararlılığı, askeri dehası ve güçlü ordusuyla Anadolu’yu 
kesin olarak Türk Yurdu yaptığı bu tarihi her yıl giderek artan bir coşkuyla anıyoruz.

Peygamberimiz bile yüzyıllar öncesinden, İstanbul’u fethedecek kumandanın ve askerin ne 
güzel kumandan ve asker olacağını müjdelemişti. Ve bu asil görev Türklere nasip oldu.

Bu destanın isimsiz kahramanlarının arasından sıyrılıp canları pahasına ilk sancağı surlara 
dikmeyi başaran Ulubatlı Hasan ve arkadaşlarının yiğitliklerinden, ilkokul sıralarında okurken 
hangimiz duygulanmadık, etkilenmedik ki. Çocukluğumun kahramanlarından biri Kubilay 
öğretmenken diğeri de Ulubatlı Hasan’dı. Bu genç insanların ve tarihimizde sayısız örneği 
bulunan benzerlerinin kendilerinden sonrakilerin daha iyi koşullara sahip olabilmeleri için 
inandıkları değerler uğruna, en değerli varlıklarını; canlarını tereddütsüz hediye etmelerinin 
arkasındaki yüceliği hayatım boyunca anlamaya, örnek almaya çalıştım.

Tarihimiz bu tür sayısız kahramanlık, fedakarlık ve yücelik örnekleriyle dolu. Bunlardan birini; 
İstanbul’un Fethi’ni kutladığımız bu günlerde, atalarımızın anılarına gösterdiğimiz coşku, 
inanç, güven ve saygıyla hep birlikte bu kutlu tarihi anma etkinliklerine katılmalıyız.

29 Mayıs’lardı da, tıpkı 19 Mayıs’lardı olduğu gibi öyle bir milli birlik ve beraberlik duygusu 
yaşamalı ve yaşatmalıyız ki, herkes Türkler her türlü iç çekişmelerine rağmen, öz değerleri ve 
ataları söz konusu olunca yine yan yana durmayı başardılar desin.

Bizim gururla andığımız bu tarihin Batı dünyasındaki etkilerini de öte yandan mutlaka 
anlamaya çalışmalıyız. Türkleri bir daha Anadolu’dan sökemeyeceklerini anlayan Batılılar, o 
gün bugündür, İstanbul’u ve beraberinde kesin olarak Anadolu’yu ellerinden kaçırdıkları bu 
tarihi emin olun bizim coşkumuza eşdeğer bir üzüntü, pişmanlık ve öfke ile hatırlıyorlar.

Devamı simgedergi.com ‘da...İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

İSTANBUL’UN FETHİNİN 566 YIL DÖNÜMÜ
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Ağrı’da Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Destek Merkezinde Refakatsiz 
Sığınmacı Çocuklar ve Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdi.

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi, Yeşilay ve Gençlik Merkezince Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 
bağlı Çocuk Destek Merkezinde Refakatsiz Sığınmacı Çocuklar ve Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için etkinlik 
düzenlendi.

Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler çocuklarla kitap okuyarak teknoloji bağımlılığına dikkat 
çekti. Programın devamında çocuklar gönüllü ağabey ve ablalarıyla rengarenk uçurtmaları büyük coşkuyla 
uçurarak büyük sevinç yaşadı.

Şenlikte doyasıya eğlenen çocuklar, uçurtmalarıyla Ağrı semalarını renklendirdi. Şenliğin ardından Kızılay Şube 
Başkanlığı binasında verilen iftar yemeğine katılan çocuklara Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Özer çeşitli 
hediyeler verdi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada, çocuklarla bir araya gelip uçurtma uçurmanın keyfini 
çıkardıklarını söyledi. Çocukların kendileri için çok özel olduğunu vurgulayan Tatlı, şunları kaydetti:

“Uçurtma şenliği ve kitap okuma etkinliği düzenledik. Kızılay Şubemizin düzenlediği iftar programına katıldık. 
Sevgi Evleri’nde ve Çocuk Destek Merkezi’nde kalan Suriyeli, Afganistanlı çocuklarımızla iftarda bir araya geldik. 
Zaten çocukları görüyorsunuz neşeleri yüzlerinden okunuyor.”

Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan da çocuklara kitap okumanın farkındalığını kazandırmak ve teknolojiden 
uzak tutma adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Gökyüzü özel uçurtmalarla renklendi
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ABD Başkanı Trump, “İsrail’de koalisyon hükümetinin kurulmasındaki sorunlar umarım çözülür ve Bibi ve ben, 
Amerika ile İsrail arasındaki ittifakı her zamankinden daha güçlü kılmaya devam edebiliriz.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun koalisyon hükümetini bir an önce 
kurması temennisinde bulunarak, ‘’Bibi ve ben Amerika ile İsrail arasındaki ittifakı her zamankinden daha güçlü 
kılmaya devam edebiliriz. Daha yapacak çok şey var.’’ ifadesini kullandı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’İsrail’de koalisyon hükümetinin kurulmasındaki sorunlar umarım 
çözülür ve Bibi ve ben Amerika ile İsrail arasındaki ittifakı her zamankinden daha güçlü kılmaya devam edebiliriz. 
Daha yapacak çok şey var.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu’ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, Netanyahu’nun partisi Likud 
ve koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi’nden gelen karşılıklı açıklamalar 
ülkede gerilime neden oldu.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın liderliğini yaptığı İsrail Evimiz Partisi’nin koalisyon hükümetine 
katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının 
Meclisten geçmesi şartında ısrar etmesi üzerine, Netanyahu’nun partisi erken seçim kartını çekti.

Netanyahu, Liberman üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Likud üyelerine Meclisi feshetmek için gerekli 
dilekçeyi hazırlamaları talimatını vermiş, bu talimatın ardından Likud’un önde gelen milletvekillerinden Miki

Trump’tan ‘İsrail koalisyon hükümeti’ 
açıklaması
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Zohar, Twitter’dan, İsrail Evimiz Partisi üyeleriyle görüştüklerini ve 27 Ağustos’ta erken seçim yapılmasını 
önerdiklerini belirtmişti.

Liberman, Netanyahu’nun restine restle karşılık verdi

Liberman ise Netanyahu ve Likud’un Meclisi feshetme restine düzenlediği basın toplantısıyla cevap vererek, İsrail 
Başbakanını eleştirmişti.

Netanyahu’dan başkasının liderliğindeki herhangi bir koalisyonda yer almayacaklarını ancak İsrail Başbakanı ile 
şu ana kadar hükümetin kurulması konusunda anlaşamadıklarını ifade eden Liberman, “Meclisin feshedilmesine 
destek vereceğiz.” diyerek Likud’un erken seçim restine restle karşılık vermişti.

Koalisyon hükümetini kurması için kendisine tanınan süre çarşamba akşamı dolacak olan Netanyahu’nun 
Liberman’ı ikna edip edemeyeceği merak ediliyor.

Likud’un Meclisin feshedilmesini öngören dilekçeyi işleme koyup koymayacağı bilinmezken bu önerinin kabul 
edilmesi için Mecliste üç ayrı oylamadan geçmesi gerekiyor.

Bu oylamaların tamamında 120 sandalyeli Meclisteki milletvekillerinden 61’inin öneriyi kabul etmesi lazım.

Netanyahu’nun işi zor

Koalisyon hükümetinin kurulması için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi, Mecliste 5 milletvekiline sahip ve 
Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmak için askerlik yasa tasarısının Meclisten geçmesini şart koşuyor.

Liberman’ın liderliğindeki parti, koalisyon hükümetine katılmazsa Netanyahu’nun partisinin başı çektiği 5 sağ 
partinin sandalye sayısı 60’ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamıyor.

Netanyahu, Liberman’ın şartını kabul ederse de koalisyon hükümetinde bulunmayı kabul eden ancak söz konusu 
yasaya karşı çıkan 8’er milletvekilli “Şas” ile “Yahudi Birleşik Tevrat” partilerinin desteğini kaybedecek.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas ve Yahudi Birleşik Tevrat Partisi, daha önce yaptığı açıklamalarda, askerlik 
yasasının gündeme gelmesi halinde koalisyon hükümetine katılmayacaklarını ilan etmişti.

Tartışmaların odağındaki askerlik yasası

Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı ve asker sayısını 
artırmayı öngören yasa tasarısı, koalisyon hükümetinin kurulması önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Söz konusu tasarı, geçen yıl yeniden gündeme gelmiş ancak Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde 
yaşanan çatlaklar nedeniyle Meclise sunulmamıştı.

Askerliğin zorunlu olduğu İsrail’de yasalar gereği Yeşiva’da eğitim görenler askerlik görevinden muaf tutuluyor.
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19 Mayıs 1919 BANDIRMA VAPURU

O büyük insan kararlı ve azimlidir eski köhne İngiliz deniz altı 
tarafından torpido ile haliç kıyılarında yatırılmış bir geminin 
daha sonra deniz altından çıkartılan ve onarılan adına bandırma 
vapuru konan vapurla samsuna çıkıp kurtuluş meşalesini yakmak 
istemektedir bu azim ve kararlılık büyük Atatürk ün vaz geçilmez 
idealidir bir toplantıda aynen şunu söyler efendiler 600 yıllık bir 
Osmanlı imparatorluğu yok edilemez Osmanlının küllerinden 
yeniden bir cumhuriyet yaratılmalı onun adı da Türkiye cumhuriyeti 
olmalıdır büyük Atatürk bu düşünce ve görüşleri doğrultusunda 
biricik annesi Zübeyde hanımın elini öpüp helallik alarak Osmanlı 
asker ve paşalarına annesine emanet ederek 19 Mayıs 1916 yılında 
bu eski püskü bandırma vapuru ile yola çıkar geminin kaptan-ı 
İsmail hakkı durusu ya yolun çetin zor ve düşmanlar tarafından 
takip edildiğimizi anlatır yol güzergâhının nasıl olması gerektiğini 
kaptana anlatır daha sonra kaptan hatıraların da vapurun 
kaptanının büyük Atatürk ün olduğunu anlar ve verilen talimatlara 
aynen uyar 3 günlük yorucu bir yolculuktan sonra 19 Mayıs 1919 
günü Samsun’un tütün iskelesine varılır ve kurtuluş ve Türkiye 
cumhuriyetinin kuruluş meşalesi yakılıyor bu arada İngiliz binbaşısı 
verilen görevi gereği bandırma vapurunda bulunan asker ve sivil 
görevlilerini esir almaktı vapur limana yaklaşınca İngiliz Binbaşı 
Atatürk ve arkadaşlarının kalpaklı ve kararlı duruşları bellerindeki 
silahların görünce paniğe kapılıp komutanım emrinize aman deyip 
diyerek limandan ayrılıp elçiliğine çektiği telgrafta ya ölümü seçip 
ya özgür olacaktık demek zorunda kalıyor büyük Atatürk tarihin 
tek lideri olduğunu göstermiştir Samsun’da kurtuluş meşalesini 
yakarken 6 at boyunca içeride ve dışarıda birçok isyanlarla 
uğraşmış ve hepsini bastırmıştır bu yoğun mücadeleden sonra 
isyanlar içeride ve dışarıda bastırılmıştır. Sevgili okuyucularım 
birde hafızalarda kalması için bu bandırma vapurunun hikâyesini 
anımsayalım 1877 yılında bu vapur yüz yılların uğraşı sonucu 
İskoçya’nın Gloskav limanın da Afrika’dan getirilen yüzlerce köle 
tarafından yapılır vapur bitince önce Yunanistan’a satılır daha 
sonrada gemi Osmanlı tarafından satın alınır ve bu vapur büyük 
Atatürk tarafından dünyaya özgürlük demokrasi hak hukuk adalet 
ve ülkelerin bağımsız mücadele ateşinin yakıldığı bir güneş oluyor. 
İyi okumalar.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AB üyesi ülkelerin 
daimi temsilciliklerinin genişleme ve Türkiye’den 
sorumlu görevlileriyle bir araya gelerek, 
Doğu Akdeniz’le ilgili bilgilendirme toplantısı 
düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-
Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay 
Erciyes, “AB, Türkiye’ye, üyesi olan bir ülkenin 
egemen haklarına saygı gösterme çağrısında 
bulunabilir ancak Türkiye’yi bir AB üyesi ülkenin 
deniz yetki alanı sınırlarına ilişkin iddialarını kabul 
etmeye zorlayamaz. Bu uluslararası hukukla 
bağdaşmaz.” dedi.

Erciyes, AB üyesi ülkelerin daimi temsilciliklerinin 
genişleme ve Türkiye’den sorumlu görevlileriyle 
Türkiye’nin Brüksel’deki AB Daimi Temsilciliğinde 
bir araya gelerek, Doğu Akdeniz’deki siyasi ve 
hukuki durum hakkında bilgilendirme toplantısı 
düzenledi.

Erciyes, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin 

uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru 
haklarına dayandığını ifade etti.

B’nin daha önce Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamanın tek 
tarafın iddialarını içerdiğine dikkati çeken Erciyes, 
“AB, Türkiye’ye, üyesi olan bir ülkenin egemen 
haklarına saygı gösterme çağrısında bulunabilir 
ancak Türkiye’yi bir AB üyesi ülkenin deniz yetki 
alanı sınırlarına ilişkin iddialarını kabul etmeye 
zorlayamaz. Bu uluslararası hukukla bağdaşmaz.” 
diye konuştu. 

Erciyes, birbirleriyle çelişen deniz yetki alanı 
sınırlarına ilişkin iddialar söz konusu olduğunda, 
AB’nin uluslararası bir mahkeme gibi davranarak 
üye ülkenin iddialarını Türkiye’ye kabul ettirmeye 
çalışamayacağını vurguladı.

Toplantıya, Türkiye’nin AB  Daimi Temsilcisi 
Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Türkiye’nin 
Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü de 
katıldı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası 
Brüksel’de anlatıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 70 milyar dolarlık 
turizm gelirini hedefe koyduk

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Nicelikli turistin yanında bundan sonra konsantrasyonumuzu nitelikli 
turiste vererek 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Nicelikli turistin yanında bundan sonra konsantrasyonumuzu 
nitelikli turiste vererek, yani konaklama dışı harcaması fazla olan, yüksek geliri grubu turisti hedefleyen yeni 
politikalar üreterek 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk.” dedi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen iftarına katılan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile Türkiye’nin 2023 hedeflerinin daha yukarı çekildiğini belirterek, bakanlık olarak 2023’te 
50 milyon turist ve 50 milyar dolar olan turizm gelir hedefini 70 milyon turist ve 70 milyar dolar olarak revize 
ettiklerini anlattı.

Bu konuda daha önce niceliğin ön planda olduğunu kaydeden Ersoy, “Nicelikli turistin yanında bundan sonra 
konsantrasyonumuzu nitelikli turiste vererek, yani konaklama dışı harcaması fazla olan, yüksek geliri grubu turisti 
hedefleyen yeni politikalar üreterek 70 milyar dolarlık turizm gelirin hedefe koyduk.” dedi.

Bu yolda en büyük destekçilerinin, en büyük stratejik partnerlerinin THY olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları 
kaydetti: “İlk icraatımız da Türk Hava Yolları ile yaptığımız protokolle daha önce gündeme gelmiş olan ama 
yapılamamış olan Antalya, Dalaman, Bodrum, İzmir gibi turistik destinasyonlarımıza Business Class’la Türk Hava 
Yolları tarife seferlerinin 2019 Nisan ayı itibarıyla başlatılması. Nisan ayında uçuşlar başladı. 
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Hedefimiz ilk etapta haftada 11 ülkeye 67 seferdi. Daha sonra bunu aşamalı bir şekilde artıracaktık ki o sıra 
maalesef 737-800 Max’lardan kaynaklanan bir ‘ground’ olayı var ama en azından THY verdiği sözü tutarak, mevcut 
taahhüt ettiği uçuşları nisan itibarıyla başlattı ve bu konuda bir ilki THY ile gerçekleştirmiş olduk.”

THY’nin kendilerinin gurur olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

“THY bizi dünyada temsil eden, açık ara en büyük, en kurumsallaşmış markamız, kıymeti ve değeri çok büyük. 
Tabii ki bu sizlerin emeği ve çabasıyla gerçekleşiyor. Türk Hava Yolları markası, Türkiye’nin de uluslararası arenada 
motivasyonunu yükseltiyor. Türk halkını gururlandırıyor ve bizim de daha büyük hedeflere koşmamız için en 
büyük motive kaynağımız oluyor. Bu açıdan Türk Hava Yolları’na hem teşekkür borçluyuz hem de elimizden 
gelen desteği yapmalıyız. Protokol dahilinde THY’nin yeni uçacağı destinasyonlarla ilgili hedef ülkelere bakanlık 
olarak çok yoğun bir tanıtım kampanyasıyla destek vermeye başladık. 2023’e kadar yapacağımız tanıtım 
kampanyalarının göbeğine Türk Hava Yolları’nı koyduk stratejik olarak. Zaten Türkiye’yi tanıttığımız zaman ve 
Turkish Airlines’i tanıttığınız zaman uçağın üstünde Turkish yazıyor. Zaten otomatikman THY’yi tanıttığımız zaman 
Türkiye’yi tanıtmış oluyoruz. Tanıtırken kaliteli hizmet standardında dünyanın sayılı markaları haline gelmiş olan, 
bize nitelik olarak çok ciddi marka değeri katan bir ürünle yola çıkmış oluyoruz. Her koşulda Türkiye için çok 
avantajlı bir kampanya oluyor, hem de verimlilik söz konusu oluyor. Çünkü turist sizin için bir yolcu sonuç olarak. 
Hem Türkiye turist kazanıyor hem de siz bunları taşıyarak yolcu kazanmış oluyor. Bu anlamda güzel bir iş birliği 
oldu.”

Mehmet Nuri Ersoy, turizmin Türkiye’nin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirterek, 70 milyar dolarlık 
hedefe ulaşılması durumunda hem Türkiye’nin cari işlemler açığının tamamen pozitife çevrilmiş olacağını hem de 
ekonomiye çok ciddi katkı kazandıracaklarını ifade etti.

Bu hedefleri THY ile birlikte yapacaklarını dile getiren Ersoy, “Dünyanın en çok noktasına uçan, direkt sefer 
düzenleyen en büyük havayolu Türk Hava Yolları. Hem Türkiye’nin hem de THY’nin marka değerini beraberce 
artırmış olacağız. Hem de Türk halkının refaha ulaşmasında, ileri seviyelere gelmesinde çok büyük bir emeğimiz 
olacak.” dedi.

Bakan Ersoy, THY’nin gelişiminin ve zirveye oynama hırsının Türkiye’deki diğer kurumlara örnek olması 
temennisinde bulundu.

“Avrupa’ya kırmızı kuyruk Business Class’lı uçaklar koyduk”

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da Ersoy’un bakanlığa gelmesinden sonra ortak projeler 
yapmaya başladıklarını anlattı.

Aycı, “Özellikle genel müdür ve genel müdür yardımcılarımızla yaptığımız çalışmayla Antalya, Dalaman, İzmir, 
Bodrum ve Milas havalimanlarındaki turist akışını artırmak üzere Avrupa’ya kırmızı kuyruk Business Class’lı uçaklar 
koyduk. Bu konuda pozitif çalışmalarıyla bakanımızla birlikte oluşturduğumuz yeni tanıtım stratejisi THY’nin bu 
tanıtım stratejisinde önemli rol almasına dayalıydı. Bu konuda tanıtımda çok destek oldular. Sadece uçuşları oraya 
açmakla ve yatırım yapmakla kalmadık. Turizm bakanlığımız da oraya ciddi bir yatırım yaptı.” diye konuştu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de 2018’i 1 milyar dolar karla tamamladıklarını aktararak, 2019 için de 1 milyar dolar 
kar hedefiyle yola çıktıklarını, çalışanların gayretiyle bu hedefe ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.
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SUÇLU ÇOCUKLAR
Modern dünyada insanlar çeşitli şekillerde şiddetle karşı karşıya 
kalmaktadır. Hiç şüphesiz bu şiddet olaylarından özellikle etkilenen en 
savunmasız konumda olan çocuklardır.

Son yıllarda ülkemiz medyasında şiddet haberlerine daha sık 
rastlanmaktadır. Verilen haberler arasında ise okullarda yaşanan olaylar 
önemli yer tutmaya başlamıştır. Bu durum önemli bir toplumsal sorun 
haline gelen ve giderek yaygınlaşmakta olan şiddet sorunu üzerinde, 
daha bir ciddiyetle durulmasını zorunlu hale getirmiştir.

Günümüzde yaşanan hızlı toplumsal değişim bütün kurum ve 
kuruluşların yapısını ve işlevlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Okullar 
ise bu etkilenmenin odağında yer alır. Yaşanan hızlı değişimin getirdiği 
olumsuzluklardan biri belki de en önemlisi, okul çevresinde ve okulda 
karşılaşılan şiddet olaylarıdır. Esasında bu gelişmenin arkasında yatan 
gerçek, toplumda artan şiddetin eğitim ortamlarına yansımasıdır. Peki 
çocuklarda ve gençlerde şiddet eğilimleri, suça yönelişler neden hızla 
artmaktadır?

Devlet olarak, toplum olarak çocuk suçluluğu olgusunun neresindeyiz? 
Neler yapıldı ya da yapılmadı?

Ülkemizde güvenli okullara sahip olmak için neler yapılmalı?
Önce psikolojik boyuttan işe yaklaşalım. Herkes Kurtlar Vadisi başta 
olmak üzere bazı dizilerin gençlerimizi suça ittiğinden söz ediyor. Ancak 
burada gözden kaçan bir şey var. Acaba gençlerimizin, çocuklarımızın 
bu etkilenme durumunda bizim rolümüz nedir? Aile olarak bunu 
sorgulamalıyız. Yani acaba biz çocuklarımızın iç dengesini doğru anlayıp 
kişilik gelişmeleri için sağlıklı ortamları sunabildik mi? Onları her türlü 
olumsuz etkilenmelerden, her türlü yanlış yönlendirmelerden uzak 
tutabildik mi?

Şunu görmeliyiz; sosyal olayları tek bir nedene bağlı olarak 
açıklayamayız. Basının çocuk suçluluğundaki kışkırtıcı etkisini yok 
saymak mümkün değil. Ancak bu etkiyi kendi boyutunda ve olduğu kadar 
almak, değerlendirmek gerekir. Basın konusu fazla abartılırsa diğer 
sorumlu faktörleri gözden kaçırabiliriz ve bu ciddi bir risktir.
Sıra dışı olayların ülkemizde yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Eğer 
bir toplumda sıra dışı olaylar yaşanıyorsa, meselelere sıra dışı bakmak 
zorundasınız. Sıra dışı önlemler almak zorundasınız.

Gerçekten de intiharlar ciddi bir şekilde artmaya başladı. Çocukların 
karıştığı suçların oranı ciddi bir şekilde artıyor. Çocuklarda ve gençlerde 
hem okul hem de aile ortamlarında davranış bozuklukları artmaya 
başladı. Ama daha önemlisi bu gidişat herkesi, tüm toplumu tedirgin, 
rahatsız eder hale geldi.

Devamı simgedergi.com ‘da...
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Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) mayıs ayı meclis toplantısına katılarak 
kurumunun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. 

Geleneksel piyasalardan dijital ekonomiye çok hızlı ve yoğun bir geçiş yaşandığını aktaran Torlak, şöyle konuştu:

“Avrupa ve dünyada, yaklaşık yüzde 11-15 seviyesinde elektronik ticaretin toplam perakende ticaret hacmi 
içerisindeki payı. Türkiye’deki payı henüz 4,5-5’ler civarında ama çok hızlı bir büyümeyi de görebiliyoruz. 
Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda ‘Amazon’ Türkiye faaliyetlerine başladı, ‘Alibaba’ Türkiye faaliyetleri kararını aldı. 
Muhtemeldir ki bunların tamamı ya da bir kısmı Orta Doğu operasyonlarını Türkiye üzerinden yürütecek. Türkiye’de 
işletmelerimize, teşebbüslerimize yeni bir alan ortaya çıkıyor. Yeni alanın kendine göre bir rekabet düzeni var, her 
rekabet düzeyinin de kendine göre rekabeti bozan, engelleyen farklı konuları var.”

Torlak, bugünün dünyasında veriyi iyi kullanan, iyi organize eden ve iyi analiz eden teşebbüslerin daha başarılı 
olduğunu belirterek, dijital ekonominin kendi şartlarını oluşturduğu yeni rekabet dünyasına dikkati çekti.

Müşterilerin bıraktığı dijital ayak izlerini takip ederek değerlendiren firmaların çok farklı noktalara gidebileceğini 
aktaran Torlak, şunları kaydetti: “Acaba bu dijital karteller rekabeti bozuyor mu ya da nasıl bozuyor, bu algoritmalar 
rekabeti engelleyecek, piyasaya girişleri engelleyecek ya da piyasadan gerekleri dışında çıkışlara sebebiyet verecek 
şekilde kullanılıyorlar mı? Tabii bu konuda ciddi anlamda kendi üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak: Tüketici 
refahına 16,5 milyar lira katkı sağladık
Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, “Son 5 yılda toplam 44 kararımızın 16,5 milyar lira tüketici refahına 
katkısını gördük.” dedi.
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Hazine, avro cinsi kira sertifikası ihraç edecek
Yurt içi piyasada 31 Mayıs 2019 valör tarihli avro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı 
gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yurt içi piyasada 31 Mayıs valör tarihli avro cinsi sabit kira ödemeli 
kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankaların döviz cinsi varlık 
yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurt içi piyasada 31 Mayıs 
valör tarihli avro cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı yapılacak.

Kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek ve taleplerin 29 Mayıs 14.00’e 
kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekecek.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 29 Mayıs’ta İHS (Merkez Bankası 
Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek. Bankaların kira sertifikası 
ihracı karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, en geç 31 Mayıs 13.30’a kadar Bakanlığın Merkez 
Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.

Yatırımcılar söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bilgilere Bakanlığın internet sayfasının “Kamu 
Finansmanı-Yatırımcılar İçin Bilgiler-Kira Sertifikası” bağlantısında yer alan “Avro Cinsi Kira Sertifikası 
Yatırımcı Kılavuzu”ndan ulaşabilecek.
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172. YIL KUTLAMALARI

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, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 172 yaşında
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı, “Taşınmazlara ilişkin mülkiyet 
bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara 
yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonumuzla 
vatandaşlarımıza 172’nci yılımızda da en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz” 
açıklamasında bulundu.

Adlı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatının kuruluşun 172. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 
kurumun iki asra yakın zamandır vatandaşların güveninin ve mülkiyetinin teminatı olduğunu ifade etti. Merkez ve 
taşra teşkilatıyla Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde yaklaşık 25 milyon vatandaşa hizmet sunduklarını aktaran Adlı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün köklü bir kurum olduğunu vurguladı.

Bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanarak “web Tapu”, “Tapu Takas”, “e-haciz”, “e-terkin”, “Parsel Sorgulama”, “e-randevu” 
gibi projelerle vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmak için alt yapılarını geliştirmeye devam ettiklerini bildiren Adlı, 
“Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik 
politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonumuzla vatandaşlarımıza 172’nci yılımızda da en 
kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Adlı, vatandaşların “e-devlet” portalı üzerinden 
ulaşabildikleri “Web-Tapu” sistemi sayesinde, artık tapu dairesine gitmeden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde işlemlerini 
yapabildiğine dikkati çekti.

Adlı, 52 binin üzerindeki mahalle ve köyde yapılan kadastro çalışmalarının 2003 yılına kadar yüzde 74,5 oranında 
tamamlandığını, 2003 yılından sonra özel sektörden de yararlanarak bu çalışmaların tamamen bitirildiğini anlattı.

Osmanlı Devleti’ne ait resmi belgeleri korumaya büyük önem verdiklerinin altını çizen Adlı, arşivdeki belgelerin sadece 
Türkiye’nin değil Osmanlı toprağı olup günümüzde bağımsızlığını kazanan 26 ülkenin de kayıtlarını kapsadığını, bu nedenle 
de sanip oldukları arşiv varlıklarının milli olduğu kadar milletler arası bir önem ve değer de taşıdığını bildirdi.

Genel Müdür Vekili Adlı, kuruluşunun 172’nci yıl dönümünü kutlayan Tapu ve Kadastro Teşkilatının gelişimine ve 
büyümesine katkı sunan tüm çalışanlara ve vatandaşlara teşekkür etti.



27MAYIS 2019 - YENİ SAYI: 10

ÖDÜL

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, 

Yazarımız Külekçi’ye Baba Ocağından Plaket
Artvin Yusufeli İlçesi esnaf teşkilatından yazarımız Ahmet Külekçi’ye anlamlı bir ödül verildi.

Hemşehrimiz olan Ahmet Külekçi’nin İçişleri Bakanlığı himayesinde ülkemizin geleceği için son derece 
önemli  kardeşlik ve gönül köprüleri projelerinde görev aldığını, çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade 
eden  Yusufeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Mehmet Bülent Özdemiroğlu “Kendisine bundan 
sonraki görevlerinde üstün başarılar dileriz. Kendisinin her zaman yanında olduğumuzu belirtiyoruz” 
dedi.

BU GURUR BANA YETER

Kardeş Şehirler ve Biz Anadolu’yuz Projeleri koordinatörü Ahmet Külekçi ise yaptığı açıklamada 
şunları dile getirdi: ”Kendi memleketimden üstelik ilçenin en güçlü sivil toplum kuruluşu olan Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği’nden bu plaketi almak bana büyük mutluluk ve onur verdi. Değerli başkanım 
Mehmet Bülent Özdemiroğlu’na, esnaf camiamıza ve bütün Yusufeli halkına sonsuz teşekkürlerimi 
iletirim. Çoruh’un evladı olmak bu ilçenin bir ferdi olmak en büyük gururdur.” dedi.
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Zor Haziran ve İktidarın Çıkış Yolu
İktidar, “kazanırım” gözüyle 
baktığı İstanbul seçimlerinde, 
çoğu İlçe Belediye 
Başkanlıklarını ve Belediye 
Meclis üyeliklerini kazanmasına 
rağmen, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığını kaybetti. İtirazlar 
sonucu İstanbul seçimleri 
YSK tarafından oy çokluğuyla 
iptal edildi. Seçim Büyük 
Şehir Belediye başkanlığı için 
tekrarlanacak. Peki, YSK’nın bu 
kararından sonra, iktidar sandığa 
gitmeyen dargın İstanbullulara 
kendini affettirebilme ortamını 
bulabilecek mi? Mağdur 
rolüne bürünen rakip ittifak 
birleşenleri, sokaktaki dar 
gelirlilerin hoşnutsuzluğu, 
duygu ve davranışlarıyla 
A’dan Z’eye kimlik hakaretine 
uğradığını homurdanan gerek 
muhafazakar-demokrat gerek 
sıradan Ak partili İstanbul 
Kürdlerinin ve gerekse sandığa 
gitmeyen dargın partililerin, 
ne kadarının önce gönlünü 
sonra oyunu alabilecek? 
Zaman, Ak Parti penceresinden 
sadece gönül alma zamanıdır. 
Türkiye’nin şehirlerinden ve 
kırsalından ittifakların seçmeni 
etkileme projektörleri 7/24 
çalışmakta... Ülke adeta 
İstanbul’a akmaktadır. 
Taraflar “İstanbul benimdir” 
demek için, 23 Hazirana 
kadar çalışacak, konuşacak, 
koşturacak… Bizce zamanı 
sahadan ziyade zihinlerde 
hatasız değerlendirmek gerekir. 

Ancak yapılmak istenenleri, 
Asker diliyle söylersek;” Göğüs 
göğse sözlü süngü savaşı ve 
yüz yüze ikna ”, Futbol adamı 
diliyle söylersek;” Adam adama 
markaj” ile geçecek. Elbette 
iktidarın bugünkü sarsılan 
ekonomi ve demokrasi adına 
küskünleri ikna etmek için, 
maharetle pratik adımlar 
atmakta sakınca görmemesi 
gerekiyor.

Hem de Sandıktan çıkan 
sonuca başım gözüm üstüne 
diyerek. 
Peki desek ki; iktidarın 
fildişi kulelerinde oturan 
kadrolarında nüks eden 
kayırmacılık, yetersizlik, 
taşrada olup bitenlerin 
umursanmaması, 
Güneydoğuda lokal 
yerler hariç, küstürülen 
muhafazakar-demokrat 
metropol Kürdleri, partinin 
son iki-üç seçimde 
sürüklendiği yokuş aşağı 
mecra, içten ve dıştan 
aldığı yaralar, 23 Haziranda 
İstanbul’u kazanmakla 
iktidar Türkiye genelinde 
ne kadar iyileşir? Merkez-
taşra kadrolarında, idyopatik 
(sebebi bilinmeyen) iç 
kanamayı durdurur mu? 

Devamı simgedergi.com ‘da...İç
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Mahmut ŞİMŞEK
Siyasi Analist / Yazar

mahmut21simsek21@gmail.com
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KENDİMİZİ ve EVRENİ YENİDEN KEŞİF EDELİM
Biz kapılarımızı ve perdelerimizi sımsıkı kapatıp evlerimizde her 
akşam çay içerken, sırtlarına çantalarını alıp dere-tepe gezen, emzikli 
bebekleriyle dağ başlarında kamp kuran, vatanımızın   en ücra 
köşelerinde girmedik delik bırakmayan yabancıları görmek  bizlere bu 
konuda bazı mesajlar vermektedir.

    Modern teknoloji ile donatılmış, konforlu ve korunaklı şehir 
hayatımızdan çıkarak, fiziksel güçlerimizi ve zayıflığımızı dürüstçe 
değerlendirme imkanı bulabileceğimiz bir fırsat yaratmak için 
yapabileceğimiz en doğru etkinlik doğayla kucaklaşmaktır. Doğayla 
kucaklaşırken attığımız her adım kendi içimize doğru yapacağımız 
seyahatin de bir başlangıcı olacaktır. Kendimizi tanıyacağımız en 
doğru yer hayatın da başladığı doğal ortamlarda bulunmaktır.

   Tıbbın babası olarak anılan Hipokrat 2600 yıl önce  ‘’ insanın en iyi 
ilacı yürümektir’’ demiştir. Sonrasında tarih içinde ön plana çıkmış 
aşağıdaki bazı şahsiyetler Hipokrat’ın bu sözünü destekleyecek şekilde 
yürüyüş ve seyahat hakkında  aşağıda örnekleri sunulan bir dizi 
anlamlı sözleri sarf  etmişlerdir.

“Hiçbir şey zekayı seyahat etmek kadar geliştirmez.”  Emile Zola
“Seyahat için yaptığın yatırım kendin için yaptığın en iyi yatırımdır.” 
Matthew Karsten
 “Uzaklara gittikten sonra tamamen değişmiş biri olarak dönmek 
gerçek bir mucize.” Kate Douglas Wiggin
“Gezgin bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder.” 
Goethe
“Hayat bir kitaptır ve gezip görmeyenler hep aynı sayfayı okur.” St. 
Agustine
 “Senede bir defa daha önce hiç görmediğin bir yere git.” Dalai Lama
 “Her şey kötüye gittiğinde kendine bir tatil ısmarla.”Betty Williams
 “Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, Yeni okyanuslar 
keşfedemez.”  Andre Gide
  “Ne kadar uzağa gidersem kendime o kadar çok yakınlaşıyorum.”  
Andrew McCarthy
“Yaşa, seyahat et, maceraya atıl, şükret ve asla pişman olma.” Jack 
Kerouac
“Bilmediğin bir yola gitmek bilmediğin bir yönünü keşfetmektir. 
“Martin Buber
“Seyahat insanı alçak gönüllü yapar. Size dünyada ne kadar küçük bir 
yer işgal ettiğinizi görmenizi sağlar.”Gustave Flaubert. 

Devamı simgedergi.com ‘da...

Araştırmacı - Yazar
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İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, 172. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’da çeşitli 
etkinlikler düzenledi.

İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlik 21.05.2019 tarihinde saat 10:00’da Taksim 
Cumhuriyet Anıtı’na çelenk konularak başladı. Çelenk merasiminden sonra çalışanlar ve yönetim kadrosu saygı 
duruşunda bulundu. Bölge Müdürü Vekili Suad Adil ÇEVİK’ in günün anlam ve önemi hakkında konuşması ile  
kutlamalara başlandı.

Bölge Müdür Vekili Sayın Suad Adil ÇEVİK ve beraberinde Bölge Müdür Yardımcıları Hakan BİLGEN ve Mustafa 
AÇIKGENÇ, Şube Müdürleri Halil TÜTÜNCÜ ve M. Cesim GÜLTEKİN saat 15.00 de İstanbul Vali Yardımcısı Sayın 
Günay ÖZTÜRK’ ü makamında ziyaret etti.

172. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul, Kocaeli ve Sakarya 
illerindeki 67 adet Tapu Müdürlüğü ve 3 adet Kadastro Müdürlüğü kendi bünyelerinde çeşitli etkinliklerle 172. 
Kuruluş Yıldönümünü kutladı.

Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve personelinin katıldığı tören, hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından 
sona erdi.

İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 172. 
KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ ETKİNLİKLERLE KUTLADI



31MAYIS 2019 - YENİ SAYI: 10

172. YILDÖNÜM FOTOĞRAFLARI



32 MAYIS  2019 - YENİ SAYI: 10

DİNİ

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde merkezdeki iki büyük camide ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek 
isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde merkezdeki iki büyük camide ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek 
isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi.

Doğubayazıt İlçe Müftülüğü organizasyonuyla ramazan dolayısıyla ilçeye getirilen Sakal-ı Şerif, Merkez 
Mehmet Bayazıt Camisi’nde erkekler, Ahmed-i Hani Camisi’nde ise kadınlar için ziyarete açıldı.

Camilere akın eden vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’i görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif’i 
görmenin mutluluğunu yaşayanlar, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Doğubayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemir yaptığı açıklamada, vatandaşların Sakal-ı Şerif’e yoğun 
ilgisinin cami dışına taştığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının İslam ansiklopedisindeki Sakal-ı Şerif maddesine göre toplam 1818 Sakal-ı 
Şerif bulunduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

“Bunlardan iki tanesini elhamdülillah ilçemizde misafir ediyoruz. Peygamber efendimizi dünya gözüyle 
göremedik ama çok şükür Rabb’imiz bize efendimizin iki parçasını burada görmeyi nasip eyledi. 
Gördüğünüz gibi yoğun bir ilgi var. Bu, halkımızın Peygamber Efendimize olan sevgisini ve hürmetini 
gösteriyor. Bu gece yarısına kadar Merkez Mehmet Bayazıt Camisi’ne erkekler, Ahmed-i Hani Camisi’ne 
ise hanım kardeşlerimiz Sakal-ı Şerif’i görmek için gelebilirler.”

Peygamber sevgisi camilere sığmadı
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KUL HAKKI YEMEK…
Ramazan ayı, oruçların tutulduğu, 
gösterişten israftan uzak her kesimin 
kurabileceği iftar ve sahur sofraları 
etrafında birlik ve beraberliğin sağlandığı 
aydır. Alil ve acizlerin korunduğu yardım 
edildiği aydır. Müslüman âleminin 
en kutsal ayıdır… En önemlisi de; 
İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem 
İmamoğlu’nun dediği gibi “kul hakkının 
yenmemesi gerektiğinin “insanların 
dimağlarına yerleştirildiği aydır… Eskiden 
ramazanlar böyleydi...
Ama maalesef o eski huzur dolu 
ramazanlardan eser kalmadı… Ne kul 
hakkı kaldı ne de başka şeyler… Bu sene 
daha ramazan ayının ilk günüydü… 
İftar saatine yarım saat gibi az bir zaman 
kalmıştı ki; Yüksek Seçim Kurulunun 31 
Mart seçimlerini iptal ettiğini ve Ekrem 
İmamoğlu’nun mazbatasının alınacağı 
haberi son dakika olarak duyuruldu… 
Bu kararın hukuki ya da hukuki 
olmasından ziyade iftar saatine yakın 
açıklanması daha çok eleştiri konusu 
oldu… Hani insanlar haksızda değiller. 
YSK Karar vermek için günlerce bu anımı 
beklemişti? YSK’nın bu kararı adaylardan 
çok vatandaşın üzerinde de olumsuz etki 
bıraktı. Hele birde aynı zarfta bulunan 4 
pusulanın 3 ünün kabul edilerek sadece 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçiminin yenilenmesine karar verilmesi 
tam da İmamoğlu’nun “ Kul hakkımı 
yediler. Onları Allaha havale ediyorum” 
dediği gibi sadece İmamoğlu’nun hakkı 
yenmedi… Tekrar oy vermek için sandığa 
gidenlerinde kul hakkı da yenmiş oldu. Bu 
kul hakkı değil midir?
Hadi İstanbul’un bütün seçimlerinin 
yenilenmesine karar verilmiş olsa akla 
mantığa uygun olurda, aynı zarftaki 
4 pusuladan 3 üne göre seçilenlerin 
dışında aynı zarftaki İmamoğlu’nun 
seçimi kazanmasında şaibenin olduğu 
yönündeki seçimin tekrarı kararı ne 
akla ne de mantığa uygundur… Hani 
“hakkımı yediler” sözü gerçekten doğru. 
2014 yılında da Mansur Yavaş haksızlığa 
uğramıştı, O zamanın YSK şimdi verdiği 
kararı o zaman vermemişti… Ankaralıların 
çoğunluğu Yavaş’a yapılan bu haksızlığı 
biliyordu. Yine kesinlikle bir şeyler olmuş 

olmalı ki;  yüzde yetmiş gibi açık arayla 
seçilmesi beklenen Mansur Yavaş’ın 
seçilmesine kimsenin sesi çıkamadı… 
İmamoğlu’na yapılan bu haksızlığı sadece 
İstanbullular değil, hak, hukuk, adaletten 
yana olan birçok kişi biliyor…
Şu mübarek günlerde sadece mazbatası 
alınmış, kazandığı hakkı yenilmiş olsa iyi 
de; Kurulan iftar sofraları siyasi arenaya 
dönüşmüş durumda. Belediye Meclis 
toplantısında “ parmak sallayarak, 
bu şarkı burada bitmez” gibi sözlerle 
seçimin iptal edileceği imasını vermişti. 
Aynı şahsın katıldığı bir iftar yemeğinde 
“ Ne dedi Yunan medyası? Takip ettiniz 
değil mi? “İstanbul’u Yunan kazandı” 
diyor. Bi dakika ya… Bu arkadaş nereli? 
CHP’nin adayı nereli?” sorusunu sordu. 
“Trabzonlu” yanıtını alan şahıs şöyle 
devam ediyor. ”Nasıl oldu Yunan medyası 
“İstanbul’u Yunan kazandı.” gibi sözleri 
bazı basın kuruluşlarında yer almıştı… 
Yine iftar sofralarında adaylarında, 
aday olmayanlarında “Çok basit, oylar 
çalındı. Seçimden niye kaçıyorlar. Asıl 
mağdur biziz. Seçimlerde şaibe oldu, 
yolsuzluk oldu. Hakkımızı arayacağız. Bu 
işin patronu YSK seçimin yenilenmesi 
karar verdi. “ gibi siyasi söylemlerle iftar 
sofraların da siyaset yapılıyor. Madem 
ki patron YSK dır. Patron “oylar çalındı 
diye değil, sandık kurulu başkanlarının 
kamu görevlisi olması gerekirdi.” gibi 
bir gerekçeyle seçimin yenilenmesine 
karar verdi. Bu oyların çalınmasını kim 
uyduruyor. Bu iftira mıdır yoksa gerçekten 
çalındı da bu milletin haberimi olmadı?...
Söylediklerinde haklı olsalar bile bu 
şeylerin konuşulacağı yer iftar sofraları 
mıdır? Bilinen iftar sofralarında dualar 
edilir. Birlik beraberlik vurgusu yapılır. 
Verilen nimetlere şükredilir. Gıybet 
edilmez, kendileri gibi düşünmeyenler 
hakkında olumsuz söz söylenmez. Huzur 
istenir. Nerede görülmüş ramazan ayında 
“oylar çalındı” demek. Eğer ki çalındı 
ise; kimin ya da kimlerin çaldığını da 
söylesinler. Çalınmasına göz yumanlara 
da, hesabını sorsunlar…31 Martta zillet- 
illet kaybettirdi, 23 Haziranda da İftar 
sofralarında yapılan siyasi söylemler 
kaybettirecek.
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Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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KGF’den KOBİ’lere yeni destek paketi

Kredi Garanti Fonunun öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ’lere 500 bin liraya kadar kredi 
imkanı sağlayan “KGF Destek Kredisi Projesi” bugün itibarıyla uygulamaya konuldu.

Kredi Garanti Fonunun (KGF) öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ’lere 500 bin liraya kadar 
kredi imkanı sağlayan “KGF Destek Kredisi Projesi” bugün itibarıyla hayata geçirildi.

AA muhabirinin KGF’den edindiği bilgiye göre, KOBİ’ler, KGF Destek Kredisi sayesinde KGF kefaleti ve uygun 
maliyetlerle krediye erişim imkanına sahip olacak.

KGF’nin öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve bugün itibarıyla uygulamaya konulan projeyle 
KOBİ’lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor.

Kredi yüzde 80 kefaletle kullanılabilecek
Söz konusu proje kapsamında KOBİ’ler azami 500 bin liralık krediyi yüzde 80 KGF kefaletiyle kullanabilecek. Portföy 
Garanti Sistemi ile kullandırılacak kredilerin vadesi 12 aya kadar geri ödemesiz olacak. Süre asgari 36 ay, azami 60 
aya kadar uzatılabilecek.

KGF Destek Kredisi’nden yararlanmak isteyenler bugün itibarıyla Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türk 
Ekonomi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Alternatif Bank, Halk Bankası, QNB Finansbank, VakıfBank, Denizbank, 
Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankasına başvurabilecek.

Reel kesim ve bankacılık sektörünün talebi
KGF Destek Kredisi Projesi, Avrupa Yatırım Fonunun KGF’ye sağladığı hibe fonla hayata geçirilen “KOBİ’lerin Rekabet 
Edebilirliği (COSME) Programı’nın devamı olarak planlandı.

COSME Programı’na gösterilen yoğun ilgi sonucu kısa sürede önemli bir kredi hacmine ulaşılmıştı. Hem reel 
sektörden hem de bankacılık sektöründen projenin devamı yönünde gelen talepler dolayısıyla KGF Destek Kredisi 
Projesi de uygulamaya konuldu.
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Azerbaycan’da, 28 Mayıs 1918’de ilan edilen 
cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlandı.

Azerbaycan’da kutlamalar kapsamında 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhuriyet Anıtı 
önünde düzenlenen törene katıldı. Azerbaycan 
Milli Marşı’nın seslendirildiği törende Aliyev, anıta 
çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Günü dolayısıyla ABD, Japonya, 
Büyük Britanya, Çin, San Marino, Bulgaristan, 
İtalya, Türkmenistan, Mısır, Kazakistan, Cezayir, 
Kırgızistan, Tacikistan, Küba, Tacikistan, Belçika, 
Suudi Arabistan, Irak, Hindistan, Afganistan, 
Avusturya, Özbekistan, İsveç, Güney Kore gibi çok 
sayıda ülkenin lideri veya üst düzey yöneticisi, 
Cumhurbaşkanı Aliyev’i kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aliyev’e 
kutlama mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, 28 Mayıs 1918’de 
Gürcistan’ın Tiflis şehrinde, Mehmet Emin Resulzade 
başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan 
edildi.

Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgali altında olduğu 
için Fethali Han Hoyski başkanlığında oluşturulan geçici 
Azerbaycan hükümeti, faaliyetini bir süre Gence şehrinde 
sürdürdü.

Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı Devleti 
oldu. İki devlet arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, 
giderek artan Ermeni ve Bolşevik tehditlerine karşı Nuri 
Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu yardıma 
geldi. Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir’i Bolşevik birlikleri 
ve Ermeni çetelerinden temizleyerek, 15 Eylül 1918’de 
Bakü’yü kurtardı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü’nün kurtuluşu 
için yaptığı savaşlarda bin 130 şehit verdi.

Doğu’nun ilk demokratik cumhuriyeti olarak kabul 
edilen Azerbaycan’da, kısa sürede eğitim, din ve vicdan 
özgürlüğü alanında reformlar yapıldı, ülkenin kendi para 
birimi tedavüle bırakıldı.

Cumhuriyetin “İstiklal Bildirisi”nde ırk, din, mezhep ve 
cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar 
tanındı.

Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920’de Sovyet 
ordusunun ülkeyi işgaliyle son buldu.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Kardeş ülke Azerbaycan’da Cumhuriyetin
101. yıl dönümü kutlandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Azerbaycan için mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılını 
Twitter hesabından tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten 
dileklerimle tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
kardeşime şahsım ve milletim adına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı mesajı Azerbaycan Türkçesiyle de paylaştı.
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I.  Dünya Savaşı Almanya ve 
müttefiklerinin mağlubiyetiyle 
sonuçlanmıştı. Osmanlı Devleti 
bütün sıkıntılarına rağmen dört 
yıl boyunca sekiz cephede (Irak, 
İran, Filistin, Suriye, Sina, Galiçya, 
Çanakkale, Romanya, Kafkasya) 
savaştı. Birçok cephelerde, özellikle 
Çanakkale ve Kut-ül-amara’da 
büyük başarılar elde etmesine ve 
hiçbir cephede kesin bir yenilgiye 
uğramamasına rağmen yenilen 
devletler safında olduğu için 30 
Ekim 1918’de İtilaf devletleriyle 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nı 
imzalamak zorunda kalmıştı.  

İngilizler, Mondros Ateşkes 
Antlaşması’nın yedinci maddesine 
dayanarak, çok miktarda askerini 
daha iyi şartlarda barındırabilmek 
için iskân mıntıkasını genişletmek 
istediler. Bu maksadı temin için 
İngiliz birlikleri Antakya’nın 
güneyinden itibaren doğuya 
doğru 7. nci Ordu Birlikleri ile 
temas hâlinde idi. İngilizlerin 
Suriye Cephesinde Mondros 
Antlaşmasına aykırı ilk istek ve 
davranışları İskenderun’dan 
başlamıştı. İngilizler, Mütarekeden 
hemen sonra 1 Kasım 1918’de 
Irak’taki güçlerini toplayarak 
Musul’a girdiler. İngilizlerin 
Suriye Cephesinde Mondros 
Antlaşması’na aykırı ilk istek 
ve davranışları İskenderun’dan 
başlamıştı. 9 Kasım 1918’de 15 
kişilik bir kuvvetle İskenderun’u 
kolayca ve yalnız tehditle işgal 
eden İngilizler, şehrin etrafında 
geniş bir bölgeyi de ellerine 
geçirmişlerdi. İngiltere harekâtını 
Antep, Maraş Vilayetlerine doğru 
genişletmişti.

Mondros Mütarekesinden sonra 
ordusuz bırakılan ülkemizin 

güney illeri bir bir işgal edilirken  
15 Mayıs 1919’da İzmir çıkarılan 
12 bin Yunan askerine  İzmir 
işgal ettirilmişti.  Mustafa Kemal 
Paşa, Türk milletinin içinde her 
zaman var olan, fakat çaresiz 
kaldığı zaman ortaya çıkan üstün 
özelliğine güveniyordu. Türkler için 
vatan demek namus demekti. Her 
Türk vatansız yaşmaktansa ölmeyi 
tercih ederdi. Mustafa Kemal 
Paşa, Türk milletinin bu özelliğine 
güvenerek 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a hareket etti. Ordu 
yok dediler “kurulur” dedi, para 
yok dediler “bulunur” dedi. İşte 
Türk milletinin bu üstün gücüne 
sırtını dayayarak yedi düvele karşı 
Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. 

Namus Cephesi

Mustafa Kemal Paşa Zübeyde 
Hanım’ın kabrini ziyaret için geldiği 
İzmir’de, 27 Ocak 1923 tarihinde 
yaptığı konuşmada “Namus 
Cephesi” konusundaki görüşlerini 
şöyle açıklıyordu:

“Namus Cephesi” çok büyük, 
maddî olarak çok kuvvetli idi, 
denilemez. Fakat çok yüksek 
namus ve manevi kuvvete sahipti. 
Bunu oluşturan insanlar çok iyi 
biliyordu ki, bütün vatandaşlar bu 
cepheye koşacaktı. Gerçekten öyle 
oldu. Bütün millet gerçeği anladı, 
işbirliği yaptı ve bu cephenin 
desteklenmesine koştu.”

İzmir ve çevresinin namuslu ve 
vatansever halkı, derhal “Redd-i 
İlhak” adı ile kurduğu cemiyet 
aracılığıyla bütün halkı vatan 
savunmasına çağırdı.

Devamı simgedergi.com ‘da...

İzmir’in İşgalinin 100. Yılı
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Üniversite eğitimi için Çad’dan bu yıl Türkiye’ye gelen ve sağ gözünde görme kaybı olan 26 yaşındaki İsmail 
Abdullah Ömer, Konya Numune Hastanesinde gerçekleştirilen kornea nakli sonrasında şifa buldu.

Karabük Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim gören İsmail Abdullah Ömer, yaklaşık 1,5 yıl önce az gören sağ 
gözü için ülkesindeki hastaneye başvurdu. Burada görmeyen gözüne katarakt teşhisi konulan gencin tedavisine 
başlandı.

Daha sonra eğitimi için geldiği Türkiye’de enfeksiyon kapan sağ gözünün hiç görmediğini fark eden İsmail 
Abdullah Ömer, Konya Numune Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda Çadlı gencin 
sağ gözünün hiç görmediği ve korneasının işlevini yitirdiği tespit edildi. 

Sağlık Bakanlığından alınan özel izinle yapılan kornea nakli sonrasında İsmail Abdullah Ömer, sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren göz doktoru Saadet Arslan yaptığı açıklamada, gencin hastaneye başvurduğunda 
gözünde belirgin şekilde beyazlık olduğunu söyledi.

İsmail Abdullah Ömer’in gözünde yaklaşık 1,5 yıl önce enfeksiyon başladığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

“İsmail kendi araştırmaları neticesinde çevresine sormuş, Konya Numune Hastanesinin bu alanda iyi olduğunu 
öğrenmiş ve buraya gelmiş. İsmail bize geldiğinde göz dokusu inceldiğinden dolayı göz sıvısı dışa doğru akmaya 
başlamıştı. Acilen ameliyat olması gerekiyordu ancak Türk vatandaşı olmadığı için Sağlık Bakanlığımızla iletişime 
geçtik ve kornea nakli için özel izin aldık. Yaptığımız nakil sonrasında İsmail’in gözü görmeye başladı.”

İsmail Abdullah Ömer de gözünün yeniden görmeye başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu anlattı.

Çad’dan geldi Türkiye’de şifa buldu
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Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan 
Mehmet, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan 
Mehmet, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı, köprülerde görsel şölen 
oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yapılan ışıklandırma hakkında AA muhabirine açıklama yapan Azerbaycan 
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Haciyev, Azerbaycan’ın kuruluş yıl dönümünde İstanbul’un üç 
köprüsünün de aynı anda ışıklandırıldığı için mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Azerbaycan bayrağı 
renklerinde ışıklandırılması için İstanbul Valiliği’ne yaptıkları başvurunun olumlu karşılandığını ifade eden Haciyev, 
köprünün Azerbaycan bayrağının renkleriyle süslendiğini söyledi.

Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu aktaran Haciyev, Azerbaycan’ın eski Devlet Başkanı Haydar 
Aliyev’in Türkiye ve Azerbaycan için “iki devlet bir millet”, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de “Azerbaycan’ın kederi Türkiye’nin kederidir” sözlerini hatırlatarak, iki dost ülkenin kardeşliğinin 
sonsuza kadar süreceğini ifade etti.

Haciyev, “İstanbul Valiliği ve Kara Yolları Genel Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet, 15 
Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ilk defa olarak aynı zamanda Azerbaycan bayrağının renkleriyle 
ışıklandırılacaktır. Bu vesileyle İstanbul Valiliği ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.

Köprülerdeki Azerbaycan bayrağının renkleriyle yapılan ışıklandırma görsel şölen oluşturdu.

İstanbul’un köprüleri Azerbaycan bayrağı 
renklerine büründü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla iftar yaptı

İstanbul’da Zeytinburnu sahiline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer 
sofrasına konuk olarak onlarla orucunu açtı.

Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi. Burada kendisine sevgi 
gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi. 

Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla 
orucunu açtı. Erdoğan, iftar yaptığı vatandaşların yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini 
geri çevirmedi.

Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 haziranı milli iradenin tecelli tarihi olarak 
görüyorum

Erdoğan, iftarın ardından burada bulunan diğer vatandaşların yanına da uğradı. Orucunu açtıktan sonra 
onlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, onları dinledi, korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı. 

Daha sonra parktaki Cemal Ece isimli vatandaşın çay davetini kabul eden Erdoğan, onlarla çay içip 
sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Kendisine “Tayyip dede” diye seslenen çocuğu yanına çağırarak oyuncak hediye eden Erdoğan, bir 
vatandaşa da sigarayı bırakma sözü verdirerek sigara paketini aldı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Recep Tayyip Erdoğan, “Yenikapı sahile gideyim, orada vatandaşlarla 
iftar yapayım dedim.” diye konuştu.
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    Benim güzel ülkemin kronikleşmiş sorunlarına 
değinmeye devam ediyorum. Niye mi? Taşın altına elimi 
koymak için. Memleketimde son zamanlarda (17 yıldır) çok 
hizmetler yapıldı. Memleketinde taş üstüne taş koyanın 
alnından öpüyorum. Yalnız daha çok düzeltilmesi gereken 
meselelerimiz var.

     Daha faiz belasından kurtulamadık. Faizsiz sistemin, 
yani katılım bankalarının alt yapısı güçlendirilsin ve 
teşvik edilsin.  Ben konut kredisi almak istesem, oran 
faizli bankada 1,50 ise faizsiz bankada 1.75 . Daha merkez 
bankası tam milli değil. Devlet bankaları hakeza. Neden 
devlet bankaları çok kar etmeye çalışırlar ki, az kar etsinler 
veya kar etmesinler, vatandaşa en azdan finansman 
sağlasınlar, özel bankalara ayar versinler…

    Daha dolar belasından kurtulamadık. Hani merkez 
bankasındaki rezervimizi altına çevirecektik. Hani diğer 
ülkelerle alış verişlerimizi dolar ile değil de mesela altınla 
yapacaktık. Hani yerli ve milli üretimi artırıp, ithalatı 
azaltacaktık. Mesela azicane bir fikir olarak; bir an önce 
elektrikli araçlar, traktörler üretsek, petrole verdiğimiz 
dünya kadar paralar bizlere kalsa; ooo… neler düzelmez 
ki…

     Daha sağlık ve ilaç teröründen, gıda ve kısırlık 
teröründen, eğitim ve kültür teröründen… kurtulmamız 
için yolumuz çok…
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Aykut TÜZÜN
Köşe Yazarı
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‘Batı aşkıyla yanıp tutuşan sanattan bir şey çıkmıyor’
Oyuncu Pala, “Ulusal olmadan evrensel olamazsınız. Evrensel olabilmek için 
ulusallığın etrafında gezinmeniz gerekiyor.” dedi.

Oyuncu Mehmet Pala, yerli ve milli olmanın 
önemine işaret ederek, “Ulusal olmadan evrensel 
olamazsınız. Evrensel olabilmek için ulusallığın 
etrafında gezinmeniz gerekiyor.” dedi.

“Diriliş Ertuğrul” ve “Nöbet” adlı dizilerde rol alan 
Pala, sanat hayatı ve kariyerine ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

Türkiye’de kültür sanat alanında yerli ve milli 
olunması gerektiğini belirten Pala, “Batıya olan 
platonik aşkla ilerleyemeyeceğimizi gördük. 
Gerek tiyatrolar gerekse dizi filmler olsun, Batı 
aşkıyla yanıp tutuşan sanattan bir şey çıkmıyor. O 
biz değiliz.” diye konuştu.

Pala, Heidegger’in “Oturmadığın yer senin 
değildir.” sözüne atıfta bulunarak, “Biz nereliyiz? 
Cemil Meriç’in ‘Nesin?’ sorusunu ‘Nerelisin?’e 
çevirdiğimizde, biz nereliyiz, neye bağlıyız, 
neye göre hareket etmeliyiz? Biz yüzümüzü 
batıya çevirdiğimiz için kültür ve sanatta onların 
yaptıklarını buraya kopyalayıp yapıştırdığımızda 
pek tutmuyor. Tiyatroda ‘Romeo ve Juliet’ de 
oynanmalı evet ama yanında ‘Leyla ile Mecnun’ da 

olmalı. Çünkü ‘Leyla ile Mecnun’ biziz. Onları övüp 
durmanın bir alemi yok.” ifadelerini kullandı.

“Kendi dizimi, filmimi çekmek 
istiyorum”

İrfan olmayınca kültürün boş bir zemine 
yerleştiğini dile getiren Pala, “Bu zemin kaygan, 
taklit ve yapmacık oluyor. Yeni nesillere bir şeyler 
aktaracaksak öz kültürümüzden gelen insanları 
ve sanatları aktarmamız gerekiyor. Mozart yerine 
Itri mesela. Neden Itri’yi anlatmıyoruz da Mozart 
dinlemenin daha havalı olduğunu düşünen bir 
kitle olduk?” değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Pala, “Diriliş Ertuğrul” dizisinin Türkiye’de 
bugüne kadarki en iyi reytingleri aldığını ve birçok 
ülkede yayınlandığını vurgulayarak, farklı dizilerin 
de çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Dijital platformlarda daha çok yer alınması 
gerektiğinin altını çizen Pala, “Dijitalleşen bir 
dünyadayız. Buna ayak uydurmalıyız. Sadece Orta 
Doğu’ya Türk ve Arap ülkelerine değil de Batı’ya da 
bir şeyler verebilirsek ne mutlu bize.” dedi.
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Nöbetçi Tiyatroda ‘Ben Ödüyorum’ sanatseverlerle 
buluşacak
Devlet Tiyatrolarının “Nöbetçi Tiyatro” uygulaması kapsamında başkentte bu hafta 
“Ben Ödüyorum” oyunu sahnelenecek. Oyun, 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her 
akşam 18.00’de Küçük Tiyatro sahnesinde izlenebilecek.

Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya 
göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 
sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması 
için hayata geçirdiği “Nöbetçi Tiyatro” projesinde 
beğeniye sunulan oyunlar sanatseverlerin ilgisini 
çekiyor.

Uygulamanın ikinci haftasında Trabzon Devlet 
Tiyatrosunun sahnelediği “Ben Ödüyorum” oyunu, 
Küçük Tiyatro Sahnesi’nde perdelerini açacak.

Yves Jamiaque’nin yazdığı, Hüseyin Mevsim’in 
Türkçe’ye çevirdiği ve Vladlen Alexandrov’un 
yönetmenliğini yaptığı oyun, para vererek 
oluşturulan kurmaca yaşamla yüzleşmenin 
hüzünlü ve neşeli halleri ile “insan mutlu olabilir 
mi?” sorusunu sorgulatıyor.

İçinde barındırdığı derin hüznü, komediyle birleştiren, 
“hayat bir tiyatrodur, tiyatro da bir hayattır” düşüncesi 
ile yazılan oyunda, yalnız ve mutsuz bir erkeğin, aile 
mutluluğunu parayla satın almak istemesi anlatılıyor.

Dekor tasarımı Vladlen Alexandrov, kostüm tasarımı Fatma 
Sarıkurt, ışık tasarımı Nihat Bahar, koreografisi Meltem 
Atagün ve müzikleri Kaan Uzuner’e ait olan oyunda, 
Ceyhun Gen, Elvan Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa 
Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Songül Natır rol alıyor.

Oyun, 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam saat 
18.00’de Küçük Tiyatro Sahnesi’nde izlenebilecek.
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Karakeçili Yörükleri yayla yolunda
Zorlu kış aylarını Denizli’nin Çal ilçesindeki ılıman bölgelerde geçiren Karakeçili 
Yörükleri, havaların ısınmasıyla daha serin ve verimli otlarla kaplı yaylalara ulaşmak 
için yola çıktı.

Bir haftada yaklaşık 120 kilometre katederek 
Uşak’ın serin ve verimli yaylalarına ulaşacak kadınlı 
erkekli Yörük çobanlar tüm güçlüklere rağmen 
zorlu yolculuklarını sürdürüyor. 

Ege’den Doğu Anadolu’ya uzanan coğrafyanın 
dağlık alanlarında hayvancılık yaparak geçimlerini 
sağlayan Karakeçili Yörükleri, her yıl ilkbahar 
ve sonbaharda sürülerini otlakların yeşerdiği 
bölgelere doğru sürüyor.

Kış aylarını Denizli’nin Çal ilçesi sınırlarındaki daha 
ılıman bölgelerde geçiren Yörük aileleri, Uşak’ın 
Bulkaz Dağı ile Murat Dağı eteklerindeki verimli 
otlarla kaplı serin yaylalara ulaşmak için yola çıktı.

Yörükler günde ortalama 20 kilometre yol 
alarak 120 kilometrelik göç yolunu bir haftada 
tamamlamayı hedefliyor.

Denizli’nin Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi Adıgüzeller 
Baraj Göleti yakınlarında zorlu kışı geçiren Yörükler, 
baharla birlikte dünyaya gelen 400’ü aşkın oğlağın 
uzun yolculuğa dayanması için güçlenmesinin 
ardından 1100 keçiden oluşan sürüyle yola düştü.

Gece gündüz demeden sırayla Denizli’nin Bekilli 
ilçeleriyle Uşak’ın Karahallı ve Sivaslı ilçelerindeki 
çok sayıda köyü geçecek olan Yörük çobanları, 
yaylalara ulaşmak için geniş ovalar, derin kanyonlar 
ve sık ormanlıkları aşacak.

Sürünün dağılmaması için önceden belirlenen 
lider keçilerin öncülüğünde ilerleyen Yörükler, 
zaman zaman köylerin içinden geçiyor.

Köylerde çocukların ilgisiyle karşılaşan Yörükler, 
yürümekte zorlanan yavru keçileri ise kucaklarında 
taşıyor.
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Belirlenen dinlenme noktalarında kısa molalarla 
soluklanan, daha sonra yolculuklarına devam 
eden Yörükler, buldukları su kaynaklarında 
hayvanlarının su ihtiyacını gideriyor.

Yüzyıllardır aynı rotanın kullanılması dolayısıyla 
barakaların oluşturulduğu konaklama 
bölgelerinde geceleyen çobanlar, keçilere yırtıcı 
hayvanlar zarar vermesin diye ellerindeki silahlarla 
kepeneklerde sabahlıyor.

İlkokul eğitiminin ardından dedesi ve babasıyla 
hayatı dağlarda geçen 32 yaşındaki Ersan Çakal, 
her yıl sonbahar ile ilkbahar aylarında çıktıkları 
zorlu yolculuğun kendileri için bir şölen havasında 
geçtiğini belirtti.

20 yıldır dağlarda olduğunu ifade eden Ersan 
Çakal, “Dağlar bizim evimiz, kendimi bildim bileli 
dağlardayım. Bu yıl irili ufaklı 1100 keçimiz var. Yaz 
kış çadırda yaşıyoruz. Her yıl 120 kilometrelik yolu 
sonbaharda ve baharda yürüyerek iki kez aşıyoruz. 
Yörükler bu toprakların gerçek sahipleri. Her yer 
bizim evimiz.” dedi.

Kardeşi Emin Çakal ile birlikte çalıştıklarını söyleyen 
Çakal, “Birlikten kuvvet doğar, hayvancılık yaparak 
geçimimizi sağlıyoruz. Kurban Bayramı’na kadar 
hayvanların bir kısmını satarız. Sonrasında yoğurt 
ve peynir satarak gelir elde ederiz.” ifadelerini 
kullandı.
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Muş-Tatvan demiryolu hattında görev yapan 
bekçiler, vatandaşların konforlu ve güvenli 
yolculuğu için fedakarca görev yapıyor.

Kışın dondurucu soğuğuna, yazın kavurucu 
sıcağına rağmen her gün kilometrelerce yol 
yürüyen bekçiler, sorumluluk alanlarındaki 
raylarda gevşeyen somunları, genişleyen ve hasar 
gören kısımları belirliyorlar.

Bekçiler, demiryolu hattındaki sorunları ilgili 
birime ileterek giderilmesini sağlıyorlar.

Demiryolu bekçisi Kazım Sun yaptığı açıklamada, 
11 yıldır vatandaşların güvenli yolculuk 
yapabilmesi için rayları kontrol ettiğini söyledi.
Günde yaklaşık 24 kilometre yürüdüğünü anlatan 
Sun, “Yazın serin havadan yararlanabilmek için 
sabah erkenden yola çıkıyoruz. Hava sıcaklığı 25-
30 dereceyi bulduğu zamanlar zorlanıyoruz. Çünkü 
5 kilometreden sonra sıcaklığı iki kat hissediyoruz. 
Kışın da dondurucu soğuğa maruz kalıyoruz. 
Bunun yanı sıra yırtıcı hayvanlar bizi korkutuyor. 
Vatandaşların güvenliği için bu işi yapmak 
zorundayız. Tüm zorluklara rağmen işimizi en iyi 
şekilde yapmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rayların güvenliği için kilometrelerce yol 
yürüyorlar
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H 
Grubu’nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli 
Takım, Antalya’da ilk antrenmanını yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H 
Grubu’nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli 
Takım, Antalya’daki kamp çalışmalarına başladı.

Hazırlıkları kapsamında 30 Mayıs’ta Antalya’da 
Yunanistan, 2 Haziran’da ise Alanya’da Özbekistan 
ile iki özel maç yapacak milliler, Belek Turizm 
Merkezi’nde teknik direktör Şenol Güneş 
yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Güneş, idman öncesi futbolcularla sahada kısa 
süre toplantı yaptı.

Milli oyunculardan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz 
ve Dorukhan Toköz, tedbir amaçlı fizyoterapist 
gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Alman ekibi Stuttgart’ta forma giyen Ozan Kabak, 
yarın maçı olması nedeniyle, İtalya’nın Sassuolo 
takımında oynayan Merih Demiral ise uçağının 
rötar yapmasından dolayı henüz kampa katılmadı.

Isınmayla başlayan idmanda futbolcular, top 
kapma ve pas çalışması yaptı. Küçük sahada 
kaleli taktik oyunda teknik direktör Şenol Güneş, 
oyuncularına sık sık uyarıda bulundu. Son 
bölümde küçük sahada taktik maç yapan milliler, 
antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili 
Ali Dürüst de izledi.

A Milli Futbol Takımı’nın Antalya kampı başladı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa ve İzlanda ile 
karşılaşacak A Milli Takım, Antalya’da ilk antrenmanını yaptı.
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GÖÇ
GÖÇ: Türkün (Osmanlı imparatorluğu) 3 Kıtada hâkimiyet 
sürerken göç 
1683 Viyana bozgunu, 1689 Karlofça Anlaşmasıyla başladı. 
Günümüze  
2019 kadar (300 yıl) sürdü hala devam ediyor. 
 
Halkın arasında 
Göç deyince  
kimisi 1950 der,  
kimisi 1927 mübadele  der,  
kimisi 1911 der  
kimisi Balkan Savaşları 1912 der,  
kimisi 93 Harbi yani 1887-88 der. 
Doğrudur bu yıllarda büyük savaşlar oldu ve her 
seferinde çok büyük toprakları kaybettik en büyüğü 93 
Harbinde (1887) oldu ama göçler 1683 Viyana Savaşı ile 
bozgun yedik, 1689 Karlofça Anlaşmasıyla da gerileme 
devri başladı tabi ilk GÖÇLER  bu yıllarda (1683 ve 1689 
Yıllarında)  başı çektiği gerileme devri başladı dolayısıyla 
geriye İLK GÖÇ 1683 ve 1689 da başladı 300 yıl fasılasız 
devam etti. 
Tarihçiler, insanların yaşadıkları AnılarıTARİHİ BELGE 
kabul eder.  
Hatta hatıraları da öyle ve yazılmış mektuplar hepsi tarihi 
nelge kabul ederler.  
Bunu bana Ege Üniversitesinden Değerli bir Tarhçi 
Profesör söyledi. 
O bakımdan ATALARINIZIN 
ANILARA SAHİP ÇIKIN VE YAYINLAYIN 
Atalarınızın göç anılarını lütfen ortak bir yerde yazalım.  
Haberleşme sayfamız olsun. 
Cengiz Bulut 
Başkanve Milletvekili 
Türkiye-Makedonya Parlamentolar arası Dostluk 
Gurubunu kurucu Başkanlık yaptım.  
Anılar ve fotoları sandıkta çürütmeyin burada paylaşın
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Aydın’ın Germencik ilçesinde çocuklarını okulda 
beklerken kendileri için hazırlanan el sanatları 
kursuna katılan veliler, kursu bitirip meslek sahibi 
oldu.

Ortaklar Mahallesi’ndeki Kurtuluş İlkokulunda 
eğitim gören çocuklarını okulda bekleyen kadın 
veliler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk 
Eğitim Müdürlüğü el sanatları kursu açtı.

Okulda düzenlenen ve 2 ay süren kurslarda ahşap 
boyama, atık malzemelerden süs eşyaları ile 
kabaktan sandık, çaydanlık, tepsi gibi eşyaların 
yapımı öğretildi.

Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, 
örnek bir projeye imza attıklarını belirterek kursa 
katılan velileri tebrik etti.

Kurs Öğretmeni Emine Çolak, “Velilerimiz hem 
çocuklarını bekliyor hem de onları beklerken sanat 
sahibi oluyorlar.

Yaptıkları eserleri satarak aile bütçelerine katkıda 
bulunuyorlar. Her bakımdan onlara bu kursların 
faydalı olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Kursa katılan velilerden İlkay Coşkun da kursun çok 
eğlenceli ve verimli geçtiğini belirterek, yaptıkları 
ürünleri satma imkanını da bulduklarını söyledi.

Coşkun, “Çocuklarımızı okulda bekliyoruz. Boş 
duracağımıza meslek öğrenelim dedik. Evimizin 
ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanabiliyoruz. 
Arkadaşlarımıza, çevremize hediyelik olarak da 
verebiliyoruz. Aynı zamanda parasal yönden de 
evimize bir kazanç sağlıyoruz.” diye konuştu.

Kursu başarıyla bitiren Habibe Ovaç ise bu tür 
etkinliklerin yaygınlaştırılmasını istediklerini dile 
getirerek, “Burada çocuklarımıza yakın oluyoruz. 
Ufak tefek bu yaptıklarımızla eve katkımız oluyor. 
Bu kurs bizi çok sevindirdi.” ifadelerini kullandı.

Çocuklarını okulda beklerken meslek sahibi oldular
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AB’de ‘taht oyunları’ başladı

Gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşan 
liderler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri 
sonuçlarını değerlendirerek, Avrupa Birliğinin (AB) 
yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu 
olması beklenen müzakere sürecini başlattı.

Brüksel’deki toplantının ardından basın toplantısı 
düzenleyen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AP 
seçimlerine katılım oranının son 25 yılın en yükseği 
olduğuna değinerek, bundan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Tusk, seçim sonuçlarına göre AP’nin seçmenleri 
daha iyi temsil eden bir şekil aldığını belirterek, 
Parlementonun ulusal hassasiyetlere dayalı farklılıkları 
daha iyi yansıtacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yeni AB Komisyonu başkanının, seçilebilmesi için 
Birliğin kurucu anlaşmaları gereği AP’nin ve AB 
Konseyinin de onayını alması gerektiğini anımsatan 
Tusk, bundan sonraki süreçte AB kurumlarının 
başkanlarının belirlenmesi için AP ve AB üyesi ülkelerin 
temsil edildiği Konsey ile istişarelere başlayacağını 
ifade etti.

Tusk, “Bugünkü toplantıda sadece süreci ele aldık, 
başkanlıklar için isimler ise gündeme gelmedi.” dedi.

Öte yandan, Tusk, seçmenlerin Avrupa yanlısı 
partilere oy vermesinin önemli bir nedeninin de Brexit 
olduğunun altını çizdi.

Brüksel’de bir araya gelen 28 AB ülkesinin liderleri, AP seçimlerinin ardından Birlik 
kurumlarının yeni başkanlarını belirlemek için sıkı müzakere sürecini başlattı.
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Türk Kızılaydan 3 bin Ezidi aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, Irak’ın Duhok kentinde bulunan Hanki 
Mülteci Kampı’ndaki 3 bin Ezidi aileye gıda yardımında 
bulundu.

Dağıtım sırasında konuşan Türkiye’nin Erbil 
Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak’ta yaşanan terör 
ve şiddet olaylarının, geride büyük acılar bıraktığını 
söyledi.

Terör örgütü DEAŞ nedeniyle yüz binden fazla 
Ezidi’nin Musul’un Sincar ilçesindeki evlerini terk etmek 
zorunda kaldığını hatırlatan Karaçay, şunları kaydetti:

“Bugün içinde bulunduğumuz Hanki Mülteci Kampı, 
Sincar’dan kaçan Ezidileri barındıran bir kamp. Terör 
örgütü DEAŞ’tan kaçarak başka yerlere sığınan Ezidiler, 
ne yazık ki bugün başka bir terör örgütü olan PKK’nın 
Sincar’daki faaliyeti ve varlığı nedeniyle evlerine 
dönemiyor.”

Türkiye’nin dünyanın her yerinde fark gözetmeksizin 
tüm mazlumlara el uzattığına işaret eden Karaçay, 
bugün de bunun bir yansıması olarak Ezidilere 3 bin 
paket yardım dağıttıklarını dile getirdi. 

Öte yandan Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı 
Murat Bilgili ise Sincar’dan göç ederek kamplarda 
yaşamak zorunda kalan 3 bin Ezidi aileye gıda kolisi 
ulaştırdıklarını söyledi.

Kızılay olarak ramazan ayı boyunca Irak’ta 
ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımlarını 
sürdüreceklerini aktaran Bilgili, “Hilal olsun Türkiye 
kampanyası çerçevesinde yardımlarımız devam 
ediyor.” diye konuştu.

Türk Kızılay, Irak’ın Duhok kentindeki Hanki Mülteci Kampı’nda kalan 3 bin Ezidi aileye gıda 
kolisi dağıttı.
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Bir sene boyunca emek veren sporcular, 
yayıncı kuruluştan ödül alırlar sene 
sonuna doğru. Aslında pek önemli 
gibi görülmeyebilir. Yine de hak 
ettiğini düşünen sporcu, bu ödül ile 
programlara konu olunca iyi hisseder 
kendini. Hakkaniyetli bir jüri olursa, tüm 
kamuoyunun aklındaki isimlere giderdi 
ödüller. Öyle olmadı maalesef…

Dağıtılan ödülleri görünce, insanın 
aklına değişik hesaplar içinde oldukları 
geliyor. Kaleci konusunda hiçbir 
itirazım yok! Ligin en az gol yiyen 
kalecisi Mert Günok. Peki, hangi 
gerekçe ile, Başakşehir teknik direktörü 
yılın süperi seçiliyor? Abdullah Avcı 
ne başarmış? Alt yapıdan oyuncu 
çıkarıp parlatmış mı? Üç kulvarda 
mücadele edip başarıyla yarışmış 
mı? Lig maçlarına konsantre olmak 
için, Avrupa kupası mücadelesinde, 
as oyuncularını sahaya sürmeyen bir 
teknik adama, hangi futbol aklı ödülü 
layık gördü? Hadi Fatih Terim’e ödül 
ver(e)mediniz, sezon başından beri, en 
fazla alt yapı oyuncusuna şans veren ve 
imkanları dahilinde göze en hoş gelen 
futbolu oynatan Ünal Karaman’ı neden 
görmediniz?

Geçen sezon şampiyon olmuş, ödüller 
dağıtıldığı esnada şampiyonluğun en 
büyük adayı haline gelmiş ve Türkiye 
kupası finalisti olmuş takıma, bir tane 
bile ödül vermemek, mantıkla izah 
edilecek bir durum değildir! Yayıncı 
kuruluş resmen, Beşiktaş ve Başakşehir 
dışında bir kulübü saymadı! Hasan 
Ali ödülü ile Fenerbahçe’ye göz kırptı 
o kadar! Burak Yılmaz kesinlikle çok 
iyi bir golcü. Beşiktaş’a geldiğinden 
beri futboluyla da takdiri hak ediyor. 
Lakin o ödül Diagne’den başkasına 
gitmemeliydi! O zaman henüz 
başarmasa da Türk futbol tarihinde, 
bir sezonda en çok gol atan yabancı 
oyuncu oldu! Ödül sayılara göre 
veriliyor Avrupa’da. Bizimkilerin hesap 

makinası farklı çalışıyor o belli oldu…
Yükselen yıldıza değinelim mesela. 
Gelin şehir şehir gezelim soralım 
futbolseverlere; sezon başından beri, 
ülkede en çok konuşulan yıldız kim 
diyelim. Emin olun taraflı tarafsız 
herkes Yusuf Yazıcı veya Abdulkadir 
Ömür ismini zikredecek. Dorukhan’ın 
ikinci yarı başından itibaren formunu 
küçümsemiyorum. Lakin Trabzonspor 
alt yapısından çıkıp, kendi takımında 
yıldızı parlayıp, Avrupa gündemi ve 
transfer pazarında ciddi ciddi konuşulan 
bu iki isim ödül almadan geçiştiriliyorsa, 
bunu kabul etmek mümkün değil.

Alt yapıdan çıkıp, şampiyonlar liginde 
oynayıp hatta haftanın on birinde 
yer alan Ozan Kabak bile ödül almadı 
yahu! Dedim ya bir hesap içerisindeler 
sanki diye. Hak ettiğini düşünenleri, 
bu açıklanan ödüller fazlasıyla rahatsız 
etti. Yayıncı kuruluş taraflı davranıyorsa, 
yazarı yorumcusu neler yapmaz? Bu 
ödül töreni bir tek Galatasaray’ın işine 
yaradı aslında. Fatih Terim verilmeyen 
ödüllerin hepsini lehine çevirdi. 
Motivasyon işini dünyada en iyi yapan 
teknik adamlardan birine bu kozu 
verirseniz affetmez! İki kupayı da aldı, 
Barış Manço’nun ‘’yaz dostum’’ şarkısıyla 
da stadyumunu inletti, gerekli mesajı 
aktardı ilgililerine…

Sezon başında ortak bildiri hazırlayan 
yöneticiler, belli ki yayıncı kuruluşu 
da etkisi altına almış. Zaten kimse 
torpilli süperleri ne vicdanında ne de 
hakkaniyet bakımından kabul etmedi. 
İş, alaya makaraya döküldü geçildi. 
Milyonlarca lira harcayıp yayın yapan 
kuruluş, bu hareketi hangi talimatla 
hangi çıkarla yapar beni düşündüren 
kısım bu! Umarım tepkiler yerine 
ulaşmıştır ve bir dahaki sefere, ödüller 
gerçek sahiplerini bulur ve ortak 
yorumlar, hakkedene gitti şeklinde olur. 
Yeteri kadar tiyatro yaşandı zaten bu 
sene, bari abartmayın…
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Kayseri’de 1511 yılında kurulan Suya Kanmış Hatun Vakfı, 508 yıldır aileden gelen yöneticilerin çalışmalarıyla hayır 
hizmetlerine devam ediyor.

Kayseri’de bir kadın tarafından kurulan kentteki tarihi vakıflardan Suya Kanmış Hatun Binti Abdurrahman Vakfı, 508 
yıldır hayır işlerini sürdürüyor.

Kentte 1511 yılında kurulan ve Hunat Hatun Mahallesi’nde bulunan Suya Kanmış Hatun Vakfı, kurucusunun 
bıraktığı “akar” adı verilen mülkler sayesinde ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor.

Vakfiyesinde yazan şartları yerine getirmeye çalışan vakıf, öğrencilere burs ve sıcak çorba, ihtiyacı olanlara iaşe 
yardımının yanı sıra akademisyenlerin resmi sempozyum ve kongrelerine de destek oluyor.

Suya Kanmış Hatun Vakfı Mütevelli Başkanı Abdulkadir Alpay yaptığı açıklamada, vakfın kurucusunun Suya Kanmış 
Hatun olarak bilindiğini söyledi.

508 yıllık kadın vakfı yardımlarını sürdürüyor

Suya Kanmış Hatun’un keramet sahibi birisi olduğunun düşünüldüğünü aktaran Alpay, şunları kaydetti:

“Büyüklerimizden bildiğimiz bu muhterem hatun, Kayseri’den geçen bir Osmanlı birliğine testiyle su ikram ediyor. 
Bütün orduya testiyle su vermesine rağmen su hiç eksilmiyor. Bu keramet padişahın kulağına kadar gidiyor. 
Padişah bir fermanla Kayseri’de büyük arazileri, gelir sağlayacak mülkleri bu muhtereme bağışlıyor. O da bir vakıf 
kuruyor, vakfiyesini yazdırıyor. Vakfiyesinin başında Suya Kanmış Hatun Binti Abdurrahman yazıyor. Babasının adı 
Abdurrahman. Babasının da Hazreti Ebubekir soyundan geldiğini anlıyoruz vakfiyesindeki birinci paragraftan.”
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Önce insan nedir? Bir insanı tanımlamak lazım;

1- insan, meleklerin, dağların, taşların yüklenmeye cesaret edemediği yükü,
 yüklenme mesuliyetini kabul etme cesaret ve kudretini gösteren güçlü bir varlıktır( ahzab-72)
2- insan, Allah’ın canlılar içinde melekler dahil, kendine halife tayin etme şerefinle layık olan 
onurlu bir varlıktır  (bakara-30)
3- insan canlıların en şereflisi eşrefi mahlukattır (isra-70)
4- insan Allah’ın halifesi ise Esmaül Hüsna diye tarif edilen Allahü Teala’nın bütün sıfatlarını 
vasıflarını sahip olan varlıktır. yalnız pozitif olanları yapmaya layıkt olan onurlu varlıktır
5 -Bu kadar özellik bu kadar güzelliklere sahip olan insanda iyilikler,faydalı işler ve güzellikleri 
beklemek Ummak,beklemek meşrudur, haktır,insana bu yakışır.
6- Allah İnsanın akIL mantıK bellek ruh gönül izan, idrak, tahmin etme, muhakeme etme analiz 
etme, doğruyu güzeli bulma, faydalıyı iyiyi elde etme kabiliyetini yetkisini yeteneğini bahşetmiş 
vermiştir
7- Bu Üstün vasıfları özelliklere ve yetilere sahip ve Malik olan insanın da muazzam, güzel 
mükemmel sistemler, muhteşem düzenler kurmaya Barış Huzur ve güvenlik refah içinde birlik 
beraberlik içinde toplum halinde yaşama hakkı en doğal hakkı ve görevidir
8- insan doğası ve fıtratı gereği yalnız yaşayamaz, yalnız yaşamamıştır zaten yalnız yaşamayı 
tercih edenler hasta defolu, sorunlu insanlardır normal değildir
9- toplum halinde yaşamak, mecburiyet, gerekli, ihtiyaç bir şey olduğuna göre bu toplum 
hayatının sürebilmesi hayatiyetini sürdürebilmesi için bir düzen, nizam, bir sistem kurması 
şarttır elzemdir  zira hayvanların bile bir sistemi düzeni vardır.
 
Bu düzen, bu sistem insanların belli birtakım kuralları uyumasını mecbur bırakır ki Adalet huzur, 
Güven barış esenlik selamet  oluşsun. yoksa Güçlünün zayıfı ezdiği Altta kalanın canı çıktığı 
Kaos, kargaşa anarşi ayrışma huzursuzluk olur hiç kimsede huzur ,Güven, Barış, sevgi, saygı 
güzelliğii kalmaz. bu ilk insanlardan bugüne böyle olmuştur insanlar hep daha İyiyi daha güzeli 
arar olmuşlardır.

İşte bu düzen  bu sistem Her şey bu düzenin güzel işlemesine bağlıdır ekonomi,sosyal hayat, 
devlet, huzur,güvenlik ,Adalet ,Barış her şey düzenin işlemesine bağlıdır düzen bozulursa her 
şey bozulur, tadı tuzu kaçar neşesi huzuru kaçar Bir ülkenin Bir toplumun düzenin sağlanması 
bazı kuralların bütününü uygulanması ile mümkündür şimdi bu kurallar bütününe bir göz 
atalım;

Toplum düzenini sağlayan Bu kurallar, Kaideler şunlardır;
1- hukuk kuralları
2-  Din kuralları
3- ahlak kuralları
4- örf adet ,toplumsal normlar,töreler  Gelenek görenek  kurallarıdır
 
Şimdi bu 4 kurallar bütününe bakalım.

1- Hukuk kuralları;
 hukuk, hukuk kurallarının kaidelerinin bir araya gelmesinden oluşur      devletin yetkili organları 
tarafından konulan ve insan davranışlarını düzenleyen ceza,yaptırım uygulayan Emir ve yasaklar 
bütünüdür.
 
Bir uygulamanın hukuk kuralı olabilmesi için şu dört şartı ihtiva etmesi lazım
a- Emir ve yasaklar içermesi lazım
b- insan davranışlarını düzenlemeye yönelik olması lazım
c devletin organları tarafından konulmuş olması gerekir
d- Cebir ve müeyyide, yaptırım ve Ceza içermesi lazım

Hukuk kurallarını ihlal edenlere uygulanan ceza ve bir kişinin hayatına ,kişinin hürriyetine mal 
varlığına, uygulanır.

Devamı simgedergi.com ‘da...

İsmail SAYAN
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Dünya kıtalardan oluşmuştur. 
Kıtalar ise ülkelerden oluşan 
topluluklardır. Her ülkenin 
kendine ait bir dili vardır. 
Dil konuşmanın kaynağıdır. 
İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. 
Toplumları ayakta tutan kendi 
öz dilleridir.
                          Bizim vatanımız 
Türkiye’dir.  Türkiye’de yaşayan 
insanların dini, ırkı ne olursa 
olsun, bizi bir arada tutan öz 
dilimiz Türkçe’dir.
                           Konfüçyüs’e  
sormuşlar ;  Bir ülkede yönetici 
olsaydınız, ilk iş olarak ne 
yapmak isterdiniz?
                          “ Kuşkusuz ilk 
iş olarak dili düzeltirdim “  
diye karşılık verir. Nedenini 
sormuşlar;  “ Dilde bozukluk 
varsa söylenmesi gereken şey 
tam anlatılamaz. O zaman ahlak 
ve sanat bozulur. Ahlak ve sanat 
bozulursa, adalet doğru yoldan 
çıkar, halk çaresiz bir bunalıma 
sürüklenir. Dilin düzeltilmesi her 
şeyden daha önemlidir “
                           İnsanlar sürekli 
konuşan varlıklardır. O yüzden 
konuşurken, ağzımızdan çıkan 
her söze dikkat etmeliyiz. Çünkü 
iyi söz de, kötü söz de dilden 
çıkar, dilin kemiği yoktur.
                           Tatlı dil yılanı 
deliğinden çıkarır. Öfkeyle 
söylenen hakaret içeren sözler 
ise insanları çileden çıkarır. 
İnsanlar ne çekerse dilinden 
çeker.
                            İnsanlar 
birbirleriyle konuşurken kırıcı 

değil, yapıcı, ayrıştırıcı değil, 
birleştirici ve saygılı olmalıdır. 
Toplumun gözü önünde olan 
kişiler konuşmalarına dikkat 
etmelidir. Dil vücudun aynasıdır. 
Kendimize söylenmesini 
istemediğimiz sözleri 
başkalarına söyleme hakkımız 
yoktur. Nefret içeren sözcükler 
nefreti, öfke içeren sözcükler 
öfkeyi, hakaret içeren sözcükler, 
hakareti tetikler ve insanlar 
o kişilere karşı güvenlerini 
kaybeder.  Kaybedilen güvenin 
telafisi olmaz.
                           Dil keskin bir 
bıçak gibidir. Kan dökmez ama 
insanları ruhen öldürür. Hayatı 
çekilmez hale getirir, canından 
bıktırır. Güzel söz insanları 
mutlu eder, hayata bakış açısını 
değiştirir, yaşam sevincini 
yükseltir,  yaptığı işi severek ve 
isteyerek yapmasını sağlar. 

      “ Ağacın çürüğü özünden, 
adamın çürüğü sözünden belli 
olur. “
     “ Söz var dağa çıkarır, söz var 
dağdan indirir. “
     “ Her şey incelikten kırılır, 
insan kabalıktan kırılır. “
     “ İnsanların özüde, sözüde 
doğru olmalıdır.”
                                                                     
Türk Atasözü
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Bize Ne Oldu?

İbadet ayı Ramazan, ziyafet ayı 
oldu.

Emrin başım üstüne denilen ayet, 
örtünenlerce ayaklar altına alınır 
oldu.

Evin reisi  erkek, evde değersiz 
oldu.

İlahi aşkın başkenti kabe, evlilik 
tekliflerinin - el ele çiftlerin 
fotoğraflarında arka plan oldu.

Boynu bükük yoksullar, kibirli ve 
utanmaz oldu.

Birleştirici alim ve hocalar, halkı 
fitneye düşürür oldu.

Fazileti büyük sünnetler, yapılmaya 
utanılır oldu.

Baş tacı yaşlılarımız, hürmetsiz ve 
değersiz oldu.

Üç beş kitap okumuş cahil, asrın 
alimi oldu.

Komşusu açken, habersiz ve 
umarsız uyunur oldu.

Konuşmaya utanılan konular, 
gazetelere manşet oldu.

Saklanılan acılar, birbiri ile yarıştırılır 
oldu.

Ahlak yoksunu insanlar, örnek 
alınır oldu.

Önce maneviyyat denirken, para 
için herşey yapılır oldu.

Adalet timsali yargı, adaletsizlik 
dağıtır oldu.

Özür dileyecek yüzler, pişkin oldu.

Evlenecek olana yardım, borç 
batağı oldu.

Yeni kurulan ev, eleştiri yağmuru 
oldu.

Allah’ ın selamı, merhaba oldu.

Eğitim yuvası evler, ahlaksızlık 
yuvası oldu.

Tüm insanlığa bir öğüt olarak 
gönderilen Kur’an-ı Kerim, sadece 
ölülere okunur oldu.

Sevgi ve sadakat nikah bağı, 
pamuk ipliği oldu.

Erkeklik, sakal bıyık oldu. Adamlık 
yok oldu.

Yeryüzünün sessiz kulları 
hayvanlar, işkencelerin öznesi oldu.

İkinci aile komşular, çocukların 
ırzına göz koyar oldu.

40 gün acısı paylaşılan cenaze, ilk 
günden unutulur oldu.

Bize böyle ne oldu? Her şey azar 
azar oldu. İsteyen biz değildik ama 
olan bize oldu...
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Gülsemin KONCA
simgedergi@gmail.com
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ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve 
muhtemel sonuçları
İran’a doğrudan askeri bir müdahalenin maliyeti hem ABD hem İran hem de bölge 
açısından çok yüksek. Mücadele alanı olarak iki tarafın da etkili olduğu bir Irak’ın ön plana 
çıkması şaşırtıcı değil.

ABD-İran gerginliği son dönemde yeniden uluslararası siyasetin ana gündem maddesi haline geldi. ABD Başkanı 
Donald Trump, daha başkan olmadan önce seçim kampanyasında bunun sinyalini vermişti. Trump, seçim 
kampanyası döneminde dış politika üzerinde çok fazla görüş belirtmemiş olmakla birlikte konuşmalarında üç 
konuda net mesajlar vermişti. Bu üç konu, İran’a yönelik baskının artırılması, İsrail’in daha fazla desteklenmesi 
ve Suriye’den askerlerin çekilmesi ve başta Suriye’de olmak üzere Kürtlerle işbirliğinin devam ettirilmesi ve 
geliştirilmesi olduğu görülebilir.

Nitekim göreve geldikten bir yıl sonra Mayıs 2018’de İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilen Trump, daha 
sonra aynı yılın ağustos ve ekim aylarından itibaren geçerli olan İran’a yönelik ekonomik yaptırım kararlarını 
devreye soktu. Bununla birlikte ABD, İran’la nükleer konuda tekrar müzakerelere başlanabilmesi için İran’a 12 
maddelik müzakere şartları sundu. Şartlar içerisinde doğrudan nükleer konulara ilişkin maddeler yer alsa da 
daha çok İran’ın bölgesel etkisinin sınırlandırılmasına yönelik maddeler dikkat çekti. Bu maddeler arasında Irak’ın 
egemenliğine saygı duyulması ve Şii milis grupların silahlandırılmamasına yönelik maddeler yer aldı. Zira ABD’nin 
İran’a uyguladığı yaptırımların ilk bölgesel etkilerinin Irak’ta görüleceği beklenen bir gelişmeydi. Trump, 2018’in 
Aralık ayında Suriye’den çekilme kararı aldıktan birkaç gün sonra Irak’ın Anbar vilayetinde bulunan ve ABD 
askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 26 Aralık 2018 tarihinde sürpriz bir ziyaret düzenledi. Hatta 
söz konusu ziyaretten Iraklı yetkili makamların dahi bilgileri olmadığına yönelik haberler medyada sıkça yer aldı. 
Ardından Trump, Irak’taki ABD askerlerinin İran’ı izleme görevi olacağını belirten bir açıklama yaptı.
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Bu açıklama Irak üzerindeki baskıyı arttırdı ve ABD-İran çekişmesinin Irak’ta yeniden sahne alacağının işaretleri 
olarak algılandı. Nitekim hem ABD hem İran hem de bölge açısından İran’a doğrudan askeri bir müdahalenin 
maliyeti çok yüksek.

İran’ın ABD’nin askeri güçlerini hedef alacağına yönelik istihbarat alındığı iddiası üzerine ABD donanmasına ait 
ve Tomahawk füzeleriyle donatılan iki savaş gemisi ve 4 bombardıman uçağı Basra Körfezi’ne gönderilmiş olsa 
da ABD’nin İran üzerindeki esas baskıyı Irak gibi ikinci bölgelere taşıması bekleniyor. İran’ın da ABD’nin tehdidi ile 
doğrudan karşılaşmak yerine kendi sınırlarından uzakta cevap vermesi olası görünüyor. Dolayısıyla iki ülkenin de 
etkili ve güçlü olduğu ülke konumunda olan Irak’ın ön plana çıkıyor olması şaşırtıcı değil. Zira ABD ve İran arasında 
Irak üzerinden halihazırda bir çekişme zaten mevcut. Nitekim ABD ve İran arasında yaşanan askeri gerilimin sonucu 
olarak İran’ın ABD’nin Irak’taki unsurlarını hedef alma ihtimaline karşı, ABD Irak’taki tehdit derecesini yükselterek, 
Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğundaki acil görevli personelin dışındaki bütün görevlilerini geri çekti. 
Bunun üzerine Almanya, Irak’taki askeri eğitim operasyonlarını bölgedeki yükselen tansiyon gerekçesiyle geçici 
olarak durdurulduğunu açıkladı. Aynı şekilde Hollanda da güvenlik tehdidi nedeniyle Irak güçlerine destek-yardım 
misyonunun askıya alındığını duyurdu. Irak’taki İngiliz güçleri de alarm seviyesi yükseltti ve İngiltere-İran çifte 
vatandaşlığını taşıyan tüm İngiliz vatandaşlarından İran’a yolculuk yapmamalarını istedi.

Irak’taki ABD askeri varlığı

ABD, Suriye’den çektiği bir kısım askerini Irak’a yerleştirirken, Irak içerisinde de ABD’nin askeri hareketliliği 
gözlemlendi. Bu durum Irak’ta yabancı askerlerin varlığını yeniden tartışmaya açtı. Özellikle Haşdi Şabi içerisindeki 
Asaib Ehlul Hak, Nuceba Hareketi gibi bazı guruplar başta ABD askerleri olmak üzere ülkedeki yabancı askerlerin 
çıkarılması konusundaki baskıyı artırdı. Asaib Ehlul Hak Sözcüsü Cevad Talabavi, ABD askerlerinin ülkedeki varlığının 
Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini, bu nedenle ABD askerlerinin Irak’tan çıkarılması amacıyla yasal düzenlemelerin 
yapılması gerektiği yönünde bir açıklama yaptı. Mukteda es-Sadr öncülüğündeki Sairun Koalisyonu, İran’a 
yakınlığıyla bilinen Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih grubu ve eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin Kanun Devleti 
Koalisyonu, ABD ve diğer yabancı güçlerin çıkarılmasını öngören yasa tasarısı hazırladı. Söz konusu yasa tasarısı 
mevcut durum itibarıyla parlamentoda beklemeye devam etse de herhangi bir askeri hareketlilik durumunda 
yeniden gündeme getirilmesi olası.

Ancak bu durum Irak için büyük sorunlara yol açabilir. Irak’taki güvenlik güçlerinin eğitimi halen devam ediyor. 
Güvenlik ve terör tehdidi de azalmış değil. Özellikle DEAŞ yeniden etkinlik sağlamaya çalışıyor. DEAŞ’la savaşta hem 
yıpranan hem de güç kaybeden Irak güvenlik güçlerinin rehabilitasyonu son derece önemli. ABD ve Irak arasında 
2008’de yapılan anlaşmayla birlikte ABD askerleri 2011 sonu itibarıyla Irak’tan çekilirken, 2014’te DEAŞ’ın ortaya 
çıkmasıyla, DEAŞ’la Uluslararası Mücadele Koalisyonu kapsamında Irak’a yeniden ABD askerleri yerleşti. Irak’ta bu 
koalisyonunun resmi olarak 5 üssü bulunuyor. Bunların 4’ünde (El-Esed, Besmaya, Taci, Bağdat) ABD’nin askeri 
sorumluluğu var. Erbil’deki üssün sorumluluğu İngiltere’de. Bu üslerde DEAŞ’a karşı mücadelede koordinasyon 
ve lojistik destek görevinin yanında Irak güvenlik güçlerine eğitim de veriliyor. Bunun dışında fiili olarak ABD 
askerlerinin bulunduğu üsler de var. İran’ın Irak’ta fiili varlığının ötesinde resmi olarak görülen bir askeri varlığı 
yok. Irak’tan yabancı güçlerin çıkarılmasını ön gören bir yasanın onaylanması halinde uluslararası koalisyon üyesi 
ülkelerin ve NATO’nun ülkedeki varlığının tartışma konusu olması muhtemel.

Bu durum Irak’ın güvenliğine darbe vurabilecek nitelikte. Irak güvenlik güçlerinin operasyon kabiliyetinin ve 
asker sayısının düşük ve yapısı bakımdan ayrışmış bir düzende olması, Irak’taki güvenlik risklerini artırabilir. 
Nitekim DEAŞ’ın askeri olarak bitirilmesinde ABD öncülüğündeki DEAŞ’la Uluslararası Mücadele Koalisyonu 
tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları ve istihbarat desteği olmadan çok büyük bir başarı sağlanamadığını 
söylemek yerinde olacak. DEAŞ’la mücadele sürecinde Haşdi Şabi ve Irak ordusu arasında yaşanan ayrışmalar ve 
terör örgütlerinin Irak’taki faaliyetlerinde görülen artış dikkate alındığında, Irak’ın halen kendi ayakları üzerinde 
durabilecek bir potansiyele ulaşmadığı görülüyor.
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İÇİMİZDEN

ALTERNATİF TIP VE KANSER
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Kanser.. İnsanlığın kendi 
icat ettiği bir hastalık.. 
Endüstri devrimi ile oksijen 
yetersizliğine boğulan 
insanoğlu.. Teknolojik 
gelişmeler ile radyasyonu 
cebinde taşıyan insanoğlu.. 
Kanser.. Herkes.

Çağımızda tıp teknolojileri 
çok ileri olmasına rağmen 
hala çözüm bulunamamış 
bazı sağlık sorunları var. Bu 
hastalıkların en başında ise 
insanlığı en çok etkileyen ve 
yayılan Kanser ve Türevleri 
geliyor.

Dünya’nın milenyum devrinde 
kanserin tedavi yöntemlerine 
bir bakalım. Öncelik vücuttan 
cerrahi bir operasyon ile 
kanserli bölgedeki parçayı 
kesip atmak. Bölgedeki kalan 
parçalar için ise Kemoterapi 
yöntemi uygulanıyor. 
Kemoterapi tedavisi gören 
bir insanda en belirgin özellik 
saçların dökülmesi oluyor. 
Ayrıca fiziksel güç eksikliği de 
yaşanıyor.

Kansere yakalanan bir insan 
için kanserin hangi evrede 
olduğu mühimdir. Eğer seviye 
1-2 ise bu yöntemler ile tedavi 
yüksek oranda işe yarıyor. 
Seviye 3-4 ise işiniz biraz daha 
zor durumda bulunuyor.

Bütün zorluklara bir de 
halk arasında, bıçak değdi 
mi kanser yayılır gibi yanlış 
bilgilerde eklenince hastanın 
işi daha da zor oluyor.

Bütün bu zorluklara rağmen 
insanoğlu yaşam savaşını daha 
bir gayretli veriyor. Kanseri 
yeniyor. Hayata geri dönüyor.

Kanser tedavisinde bitkisel 
karışımlarında etkili olduğu 
duyduğum bir kaç şeyden biri.

Biraz araştırınca bu bitkisel 
karışımlardan iyileşen 
insanların çoğunlukta 
olduğunu gördüm.

Öncelik her zaman tıp ve 
doktorlarda.. Lakin netice 
alınamıyorsa, alternatif tıpta 
denenmelidir.

Alternatif tıp insanoğlunun ilk 
icat ettiği sağlık yöntemidir. 
Teknoloji ile yabana atıldı. Hor 
görüldü. Dışlandı.

Bitkisel ilaçların yerini sanayi 
tipi haplar, şuruplar aldı.

Kanser tedavisinde kullanılan 
ilaçlardan dönen milyarlarca 
dolar sermaye.. Kim kanserin 
çözümü olsun ister ki? Sadece 
hasta olanlar.. Bu illete 
yakalananlar..

Alternatif tıp bugün yavaş 
yavaşda olsa tıp alanında yer 
edinmeye başladı.

Kale Devlet Hastanesinde 
hacamat ve sülük tedavisi 
uygulanmaya başladı.

Ne diyelim, araştırmalar biraz 
da alternatif tıp üzerine olsun.
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BİLİM VE TEKNOLOJİ

Huawei ambargosu satıştaki telefonları kapsamıyor

Huawei yetkililerinden alınan bilgiye göre, firmanın 
bugüne kadar satılmış, satışta olan ve stoklarda bulunan 
telefonları, ABD ambargosuna dahil değil. 

Başta Google ve Android olmak üzere, şirketin ABD 
merkezli iş ortaklarının gelecek dönem iş birliklerine 
devam edilmeyeceğini duyurması üzerine Huawei 
yetkilileri, güvenlik güncellemelerini ve satış sonrası 
desteğini akıllı telefon ve tabletler için sağlamayı 
sürdüreceklerini bildirdi.

Google güvenlik güncellemeleri ise Huawei üzerinden 
dönemsel olarak sunulacak. Şu anda kullanılan 
ve satışta olan tüm modeller, Google servislerinin 
güncellemelerini alabilecek. Google servislerinin, bu 
şirkete ait olmayan üçüncü parti yazılımlarının ve EMUI 
arayüzünün güncellemeleri de devam edecek. Yazılım 
geliştiricisi Google olmayan tüm uygulamalarda, 
güncelleme süreçleri zaman fark etmeksizin 
yapılabilecek.

Huawei’nin SD Association (SDA) üyeliğinden çıkartılması 
sebebiyle SD hafıza kartlarında yaşanabilecek sorunlara 
yönelik de bilgi veren şirket yetkilileri, bugüne kadar 
satılmış ve satışta olan telefonlarda SD kart kullanımıyla 
ilgili sıkıntı yaşanmayacağını ve kullanıcıların SD kart 
hizmetini aynı şekilde alabileceklerini ifade etti.

Huawei’nin satışta bulunan ve ABD yaptırımları 
kapsamında olmayan telefon modelleri şunlar:

“P30 lite, P30 Pro, P30, Mate 20 Pro, Mate 20 lite, P20 Pro, 
P20, P20 Lite, Mate 10 lite, Mate 10 Pro, P Smart 2019, P 
Smart 2018, Y7 2019, Y6 2019, Y5 2019, Y7 2018, Y6 2018, 
Y5 2018, P10 Plus, P10, P10 lite, P9, P9 lite (2017).”

ABD’nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei’ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki 
telefonlarını kapsamadığı bildirildi.
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