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BAŞKANDAN

PARTİNiN 
BÖLÜNMESİNİ 
BEKLEYENLER...

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

 
Sayın Cumhurbaşkanı “İstanbul’u kazanan 
Türkiye’yi kazanır” demişti. Doğru demişti, 
ama bu kez ipi göğüsleyen Ak Parti olamadı.  
Stratejik bir hata ile 31 Martta 13.000 farkla 
kaybedilen İstanbul Büyükşehir Başkanlık 
seçimini 23 Haziranda 806.000 gibi bir farkla 
kaybetti.

Kimi varakpareler; “Ak Parti ya dağılma veya 
yeniden toparlanma süreciyle karşı karşıya. 
Ama toparlanamaz, zira içerden bölünüyor” 
imajıyla tabanı ve kitleleri etkilemek istiyorlar. 
Yani, Ak parti Siyasi bir Tahterevallide ve 
düşürülmek isteniyor. Bu düşünülebilir 
elbette. Bu süreçte Sayın Erdoğan öncelikle 
ve lütfen etrafını gözden geçirmeli.

Başarısız bakan ve işinin ehli olmayan 
bürokratlarını değiştirmeli. Başkanlık Sistemi 
dibi doldurulmadıkça “Parlamentarist 
tembeller” tarafından özlemle çekiştirilecek 
ve halk bunları haklı sanacaktır...

Sanki,  TBMM bir yerde saf dışı bırakılmış, tek 
elden ülkeyi idare etme yoluna gidildiği imajı 
pompalanıyor. Bu boşluk Cumhurbaşkanını 
(Devlet Başkanını) zayıf düşürmüş, imajını 
da vermiyor değil. KHK’larla toplum 
ancak gerildi. Oysa yapılmayan ve 
unutturulan şudur;  Başbakanlık sistemine 
dönülmeli diyenler; “Bakanlıkların işleyişini 
değerlendirip sistemi rehabilite etmek 
aklın gereği” diye demeçler verenler; neden 
Başkanlık sisteminin verimli ve işlerlik 
kazanması için alt yapısının neler olması 
gerektiğini, Bakanların Başkanlık

sisteminde görevlerinin neler olduğu, yerel reform 
yasalarıyla  neden hala  demokrasiyi güçlendirecek 
stratejik bir çalışma  önerilmiyor.

2019 ocağından beri partiyi hantallaştıran ve 
seçime planlı programlı hazırlamayalar şu hamam 
dedikodundan öte ne yaptılar;  “Yok Sayın Davutoğlu 
parti kuracağını ifade etmekte, doğru yanlış totosu 
oynanıyor. Ali Babacan’ın Sayın Erdoğan’a ziyaretinde ne 
dedi? ... acaba?”

Olan şudur; Bir yerel seçim iyi yönetilememiştir ve 
kaybedilmiştir. Lakin Akparti hala iktidardır beyler.  
Zaman; erken olağan üstü kongre zamanı. Zaman; Sayın 
Bahçeli’yi de ikna ederek, Başkanlık sisteminin merkez 
ve taban reform yasaları için, cesaretle Türkiyelileşmeyi, 
Demokratik Birlik için, “Türkiye İttifakı”nı güçlendirmeyi 
hedeflemektir. Bu sayımızda Siyasi Analist yazarımız 
Sayın Mahmut Şimşek’in köşe yazısının okunup 
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.  
 
Saygılarımla.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın Kyoto şehrinde “Hazineler ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Lale Geleneği” temalı sergiyi ziyaret etti.

CB Erdoğan, Japonya’da ‘Hazineler ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Lale Geleneği’ temalı 
sergiyi ziyaret etti

GÜNCEL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Kyoto şehrinde “Hazineler ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Lale Geleneği” temalı sergiyi ziyaret etti.

G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı Osaka şehrindeki temaslarını tamamlayan Erdoğan, daha sonra 
karayoluyla Kyoto şehrine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde “Hazineler ve 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği” temalı sergiyi ziyaret etti. 

Müzeye gelişinde Altes Prenses Akiko tarafından karşılanan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları 
selamladı.

Eşi Emine Erdoğan ve Altes Prenses Akiko ile sergiyi gezen Recep Tayyip Erdoğan, sergideki eserler 
hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilere sergiye ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.
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Erdoğan, “Türk-Japon yılı olması hasebiyle de Türk-Japon kültürünün ortak yanlarını yıllara sari olarak 
özellikle de İkinci Abdülhamid dönemiyle zirve yaptığı bütün bu eserlerimizi istedik ki bu Türk-Japon 
yılında burada sergileyelim ve Tokyo ardından Kyoto olmak üzere bu sergilenme çok büyük ilgi gördü. 
Bu ilgi ile de halklarımız arasındaki dayanışmanın çok daha ileri gideceğini, çünkü kültür biliyorsunuz her 
ülkenin en önemli zenginliğidir ve kültürel zenginliğini öne çıkaranlar halkların bütünleşmesine de çok 
ciddi fırsat hazırlarlar diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sergiye yönelik çalışmalarından ötürü emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Erdoğan, “Bunun farklı ülkelerle de aynı 
şekilde devamı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın en önemli hedefleri arasındadır.” diye konuştu.

Erdoğan, sergideki lale temasının hatırlatılması üzerine, “Türkiye ve Japonya arasında lale adeta bir ortak motiftir, ondan 
dolayı arkadaşlarımız da laleyi öne çıkardılar ve bu şekilde de lale bezeli bütün eserler burada ortaya çıkmış vaziyette 
onların sunumu çok daha geniş bir şekilde yapılıyor.” dedi.

Altes Prenses Akiko da Tokyo sergisinden sonra Kyoto’da böyle bir serginin düzenleniyor olmasından mutluluk 
duyduğunu belirterek, “Önümüzdeki sene Türk-Japon ilişkilerinin 130. yılını kutlayacağız. Bu vesile ile her iki halkın 
birbirini daha iyi tanımasını ve ilişkilerinin daha da pekişmesini diliyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

GÜNCEL
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İÇİMİZDEN

İŞARET IŞIĞI…
Dedim dinlemediler.                             
Söyledim aldırmadılar.

Ah ahhh… Dünya maaşını cebe 
indiren bu danışmanlar ne iş 
yapar acaba!

Bu bir mahalli seçim demedik mi? 
Dedik. 

Sayın Cumhurbaşkanı 
meydanlara inip kendini 
yıpratmasın diye söylemedik mi? 
Söyledik.

Bir kayıpla bu mahalli seçim 
olmaktan çıkar diye bağırmadık 
mı? Bağırdık.

Bir kısım bakanlar işinin uzmanı 
değil, hemen değişmesi gerekir 
diye haber salmadık mı? Saldık.

Ama sanki duvara söylemişiz 
bunları… Tabi insan kızınca IQ’sü 
şeytana uyup kendi kendini 
danışman ilan edeyim demiyor 
değil, diyor.

Gülmeyin.

Aha size Sayın IQ sü yüksek 
Milletvekili Sayın Ali İhsan Bey… 
“Hiçbir Şey Olmazsa Bile 
Kesinlikle Bir Şeyler Oldu” 
diye tarihe geçen sözünü bavula 
doldurup seçim kuruluna itirazda 
bulunmadı mı? Bulundu. 

Seçimi iptal ettirmedi mi? Ettirdi.

Gerçi dün yenilenen seçimde fark 
13.000 den 806.000 gibi rekora 
düzeye ulaşınca, muhtemelen 
“Ne Oldu Yaaaa!..” diye şaşırıp 
kafatası biraz donar gibi olmuştur  
ama olsun, yanılmayan bir Allah.

Severim böyle dâhileri, Hazine 
ve Maliye Bakanı olmasına 
taraftarım.

Kafayı mı yedin falan da demeyin, 
kıskanıyorsunuz tabi, hadi üretin 
bakalım böyle dahiyane bir sözü!.. 

Şahsen ben yazar olarak IQ 
mü tepeye çıkarttım ama 
üretemedim valla.

Neyse...

Sevgili okuyucularım...

Şaka bir yana, Türkiye’nin 
kurumsal yapısı iyi değil, 
Kurumsal yapının hemen 
değişmesi şart. 

Ayrıca seçim bir işaret verdi… 
Ülke Alevi’si Sunisiyle, Türkü 
Kürdiyle, Laz’ı Çerkez’iyle, 
Müslümanı Gayrı Müslümanıyla 
birlik ve beraberlik içinde olmalı.

Zaten ülke ve ülkeleri oluşturan 
topluluk bu halk toplulukları 
değil mi?

Işığı yaktı seçim, dönüşü yok!..

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com
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GÜNCEL

‘G-20 Zirvesi’nin ülkelerimiz için faydalı geçtiğine 
inanıyorum’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel gündemin öne çıkan konularını ele aldığımız G-20 Zirvesi’nin ülkelerimiz için 
faydalı geçtiğine inanıyor, zirvenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 2019 Osaka 
Zirvesi’nin küresel gündemdeki konuların etraflıca ele alındığı, verimli, son derece başarılı bir toplantı olduğunu 
belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen ve bugün sona eren G20 Liderler Zirvesi ve 
bu zirve kapsamında yaptığı ikili görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin küresel gündemdeki konuların etraflıca ele alındığı, verimli, son derece başarılı bir toplantı olduğunu 
belirten Erdoğan, “Terörle mücadeleden küresel ekonomiye, inovasyondan, dijitalleşmeden sağlık ve çevreye 
kadar birçok meselede Türkiye’nin yaptıklarını ve bakış açılarını, gerek çoklu gerekse ikili temaslarımızda aktarma 
fırsatı bulduk.” bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı 
Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

“ABD Başkanı @realDonaldTrump ile ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı 
sağlayacağına inandığım, stratejik ortaklığımıza güçlü bir vurgunun yapıldığı çok verimli bir ikili görüşme 
gerçekleştirdik. Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede tüm alanlarda büyüyen ve gelişen
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GÜNCEL

Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da ileri 
ve üst seviyeye getirmek için çabaları 
sürdürme konusunda mutabık kaldık. Fransa 
Cumhurbaşkanı @EmmanuelMacron ile Türkiye-
Fransa ilişkilerine dair birçok konuyu masaya 
yatırdık, ülkelerimiz arasındaki meselelerin 
çözümüne ve ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik 
ortak bir bakış açısına sahip olduğumuzu 
teyit ettik. Almanya Şansölyesi Merkel ile 
gerçekleştirdiğimiz görüşmede Türk-Alman 
ilişkilerinin geldiği seviyenin nasıl daha ileriye 
taşınabileceği konusunda önemli istişarelerde 
bulunduk. Birleşik Krallık Başbakanı May ile 
başta Doğu Akdeniz olmak üzere bölgesel ve 
küresel meseleleri, ikili ticari ve siyasi ilişkilerimizi 
ele aldık; çözüm odaklı bir anlayışta mutabık 
kaldığımızı müşahede ettik.”

“Zirvenin tüm insanlık için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı 
Pedro Sanchez’i kabulünde de Türkiye-İspanya 
ilişkilerinin ilerlemesi ve istenen seviyeye gelmesi 
için karşılıklı çabaların ele alındığını aktardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile iki ülke 
arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği çok verimli 
bir ikili görüşme gerçekleştirdiklerini dostane 
ilişkilerin, ticari ortaklıkların bu görüşme ile 
daha da gelişeceğine gönülden inançlarını dile 
getirdiklerini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Endonezya Devlet Başkanı @jokowi ile de 
ülkelerimiz arasındaki kuvvetli bağlara vurgu 
yaparak, ilişkilerimizi güçlendirme isteğimizin 
ve Endonezya halkının her zaman yanında 
olduğumuzun altını çizdik. Küresel gündemin 
öne çıkan konularını ele aldığımız G-20 Zirvesi’nin 
ülkelerimiz için faydalı geçtiğine inanıyor, 
zirvenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Başbakan @AbeShinzo şahsında, 
zirveyi başarıyla gerçekleştiren Japonya’yı tebrik 
ediyorum.”

G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin Türkçenin yanı sıra 
İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, 

Hintçe de paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ayrıca liderlerle görüşmelerinden 
fotoğraflara yer verdi.
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 Zirvesi’ndeki 
yoğun mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi süresince 
yoğun bir temas trafiği sürdürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi 
boyunca 10 ikili görüşme gerçekleştirdi.

Liderler Zirvesi’nin ilk gününde aile fotoğrafı çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra zirve 
kapsamındaki oturumlara iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde 10 ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin 
ilk gününde Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i ayrı ayrı kabul etti.

Erdoğan, zirvenin ilk günü bir araya geldiği ve ayaküstü sohbet ettiği Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile 
daha sonra 1 saatlik görüşme gerçekleştirdi.

Zirvenin ikinci gününe Almanya Başbakanı Angela Merkel’i kabul ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
aile fotoğrafı çekiminde ve “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar” temalı oturum ve çalışma yemeği öncesinde 
ayaküstü sohbet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirvenin ikinci gününde yaklaşık 1 saatlik görüşme 
yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi kabul etti, Endonezya 
Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Aile fotoğrafında ve kültürel etkinlik sırasında yan yana duran ve bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin son günü yarım saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakan Theresa May’i ve son olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i 
kabul etti.
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NE OLUYORUZ YA…?
BİR KENDİNİZE GELİN!
14 Ağustos 2001’de Recep Tayyip Erdoğan genel başkanlığında kurulan Adalet ve Kalkınma 
Partisi seçimlere ilk defa 3 Kasım 2002’de girdi.
O günden bu yana 6 genel, 3 yerel, 3 referandum, 1 cumhurbaşkanlığı seçimi dahil 13 seçim 
boyunca başarı grafiğini korudu.

19 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında yer almış yasaklı olmayan Ziya Gökalp’ın Asker 
Duası şiirini okumaktan Pınarhisar Cezaevi’ne girerken, “Bu şarkı burada bitmez” diyordu.
Kendi sözleriyle, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.
“Çıraklık dönemim” dediği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandığı 1994’ten 
itibaren lider olarak girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi.

Yine kendi ifadesiyle “kalfalık ve ustalık” dönemlerinde darbe girişimleriyle, darbecilerle, 
vesayetle, iç ve dış türlü müdahalelerle mücadele etti.

Siyasete kendi tarzını yerleştirdi, tarzından hiç geri adım atmadı.
Kendisini ve tarzını her zaman hesapsız seven, her şartta tutan bir kitle olduğu gibi kendini 
peşinen “Erdoğan karşıtı” olarak konumlandıran bir kitle de oldu, birbirleriyle hep mücadele 
ettiler.

Ama özellikle FETÖ’cü darbe girişimi ve Suriye kaynaklı çokuluslu terörle birlikte Erdoğan’ın 
kaderi Türkiye’nin kaderi haline geldi. 
Küresel koşullar sertleşirken, “lafını esirgemeyen müdanasız lider Erdoğan” bazen 
karşıtlarına bile güven verdi.

CHP ise 70 yıldır iktidar olamıyor bir gün bile bunun muhasebesini özeleştirisini yapmazken,
AK Parti, tüm algılara, tüm oyunlara, tüm kirli planlara, tüm kirli oluşumlara rağmen 25 yıldan 
sonra ilk kez bir iki il kaybettik diye hemen parti eleştirmeler, Reisi eleştirmeler...!
Ne oluyoruz ya..?
Bir kendinize gelin!

CHP’ nin ve kirli ittifakın Soğan-Patates algı operasyonu ile Ülkemiz güçlü ekonomimizle 
kur üzerinden oynanan oyunlara rağmen dimdik ayakta kalarak hatta ve hatta yerli paralarla 
ticaret atağını başlatarak Amerika’nın dolar hegemonyasını kırma adına çok büyük adımlar 
atarken, İran gibi petrol ülkesi Amerika yaptırımları altında inim inim inliyor.

Erdoğan’ın karşısında; Emperyalizm-Siyonizm, PKK-HDP, Haçlı Ordusu işbirlikçi CHP-İP-SP 
var ve 17 yıldır onları eze eze iktidar oluyor bu kolay bir şey mi..?

Bu her babayiğidin harcı mı hem içeride hem dışarıda ülke düşmanlarıyla mücadele etmek..?

AK Partinin de Reis’in de ne olduğu, neler yaptığı, hizmetleri, niyetleri, Hak yolundaki 
mücadeleleri 25 yıldır ortadadır.
23 Haziran sonuçları AK Parti açısından yeni dönemde iki önemli sınav ortaya koymaktadır:

Bunların ilki seçmenden gelen güçlü “öz eleştiri” mesajının nasıl pratiğe döküleceğidir.
Bu noktada özellikle muhalif çevrelerin AK Parti için ortaya koyduğu oldukça dramatik ve 
abartılı “kıyamet senaryoları”nın dolaşıma sokularak oluşturulan algının sebep olduğu 
popülizm dikkat çekmektedir.

Böylelikle AK Parti’nin gerek kurumsal seviyede gerekse taban açısından siyasi hareket 
ve davaya duyulan güven-öz güven hedef haline getirilmekte ve bir umutsuzluk havası 
oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Devamı simgedergi.com ‘da..

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

HEMEN PARTİ ELEŞTİRMELER,REİS ELEŞTİRMELER..!
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KÜLTÜR - SANAT

İslam medeniyetinin bilim ve teknoloji alanında oluşturduğu benzersiz birikimin ürünleri, İslam Bilim 
ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde sergileniyor.

İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kurduğu, Müslüman bilim adamlarının bilim ve teknoloji 
konusunda ortaya koydukları icatların örneklerinin yer aldığı İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ilgi görüyor.

Müze, bir taraftan bilimsel eserlerin estetik ve öğreticiliği, diğer yandan bıraktığı intiba ve kazandırdığı bilgi ile özel 
bir yere sahip.

İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, İslam dünyasının bilimler tarihindeki sürecini de eserleri ve belgeleriyle 
ortaya koyuyor. Ayrıca müze, bilim tarihi açısından doğu-batı ilim kültürünü birleştiren bir köprü niteliği taşıması 
bakımından da gelecek kuşaklar için önem arz ediyor.

Müzede, İslam bilim tarihinde ilk defa ortaya konulan yaklaşık 600 icat yer alıyor. Müslüman bilim adamlarının 
keşifleri, icatları ve çalıştıkları döneme mahsus bilim merkezlerinin maketlerinin yer aldığı müze, bu alanda 
dünyadaki en büyük merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

İslam medeniyetinin 9. ve 16. yüzyıllar arasındaki icatlar

Müze, 3 bin 500 metrekarelik sergi alanı ve toplam 570 alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu ile 
alanında Türkiye’de ilk, Frankfurt’tan sonra dünyada ikinci örnek teşkil eden müze olması açısından önemli.

İslam bilginlerinin icatları bu müzede
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KÜLTÜR SANAT

İki kattan oluşan müzenin üst katında müze ile 
ilgili çeşitli görsellerin izlenebildiği sinevizyon 
salonu, astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, 
savaş teknolojisi ve tıp bölümü bulunuyor. 
Müzenin alt katında ise madenler, fizik, 
matematik-geometri, şehircilik ve mimari, optik, 
kimya ve coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita 
çizimlerinin sergilendiği bölüm bulunuyor. Sergi 
salonlarının tamamında, İslam bilim adamlarının 
ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri 
sergileniyor.

Müzenin bahçe kısmında ise Prof. Dr. Sezgin’in 
Topkapı Sarayı’nda keşfettiği, üzerinde Halife 
el-Me’mun’un 9. yüzyılda yaptırdığı dünya 
haritasının kopyası olan yerküre ile 2013’te açılan 
İbn-i Sina’nın el-Kanun Fi’t-Tıbb kitabının ikinci 
cildinde bahsedilen, tıbbi bitkilerden 26’sının 
bulunduğu İbn-i Sina Botanik Bahçesi yer alıyor.

Müze teşhir salonlarında, El-İdrisi’nin, Halife el-
Me’mun’un haritasını temel alarak çizdiği dünya 
haritasının kopyası, Osmanlı bilgini Takiyeddin’in 
1559 yılında yaptığı mekanik saati, el-Cezeri’nin 
kitabından Fil Saati ve Hacamatı, Ebu Said Es-
Siczi’nin planetaryumu, Abdurrahman es-Sufi’nin 
gök küresi, Hıdr el-Hucendi’nin usturlabı, 12. 
yüzyılda Abdurrahman el-Hazini tarafından 
yapılan su ve ağırlık prensibine göre çalışan 

dakika terazisi, İbn-i Sina’nın el-Kanun Fi’t Tıp 
kitabı gibi daha birçok önemli bilim adamlarının, 
İslam medeniyetinin 9. ve 16. yüzyıllar arasındaki 
yaratıcılık döneminde gerçekleştirdiği bazı icatların 
kopyalarının örneklerini görmek mümkün.

Bu kopyaların büyük bir kısmı, Sezgin’in 
direktörlüğünü yaptığı Frankfurt’taki Johann 
Wolfgang Goethe Üniversitesine bağlı Arap-
İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü tarafından, yazılı 
kaynaklardaki tarif ve resimlere göre, küçük bir 
kısmı ise günümüze ulaşan eserlerin orijinallerine 
dayanılarak yaptırıldı.

Her yıl ziyaretçi sayısı artıyor

Almanya’da aletler için atölye kuran Prof. Dr. Sezgin, 
bazı cihazları İspanya, Mısır, Almanya’da işin uzmanlarını 
bularak yaptırdı. Çalışmalarını büyük bir titizlikle yapan 
Sezgin, bazı ürünlerin parçalarını birden fazla ülkede 
yaptırarak birleştirdi.

Gülhane Parkı içerisinde yer alan ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, 
açıldığı 2008 yılından bu yana her yıl artan ziyaretçi 
sayısıyla da dikkati çekiyor.

Bu yılın Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesinin 
ardından müzenin ziyaretçi sayısında da önemli bir artış 
oldu.
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İsmail Aydın
ismail.aydin@simgedergi.com

BİR KENDİNİ BİLMEZİN SEÇİM 
DEĞERLENDİRMESİ

A) Ekrem İmamoğlu açısından
A1) Ekrem İmamoğlu’nun artık tartışılır bir “topal ördek” olmayıp (%1 
civarı bir fark olsaydı yine öyle değerlendirilecekti) İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nda ve Belediye Meclis’inde daha güçlü yönetim 
sergileyecektir. Kendisine muhalefet, eskisi gibi sert yapılamayacaktır.
A2) Ekrem İmamoğlu %54 gibi Tayyip Erdoğan’dan da daha yüksek bir 
oy olarak ve seçim süreçlerini iyi idare etmesi ve halkın her kesimi ile iyi 
diyalog kurabilmesiyle artık bir lider adayıdır. Lider olup olamayacağını 
zaman gösterecektir. Büyük hatalar yapmayıp, başarılı ve halka temas 
eden politikalarını devam ederse liderdir ve sadece İstanbul’u değil 
Türkiye’yi yönetmeye talip olacaktır.
A3) İstanbul Belediyesi, sadece kendi bütçesi ve personelinden ibaret 
değildir. Türkiye ekonomisinin aktörlerinin yaşadığı yerdir. Bu aktörlerin 
kendi faaliyetleri için belediye başkanı ve bürokrasisi ile temasları 
kaçınılmazdır (zaten istanbul seçimlerini önemli kılan husus budur. 
İstanbul’u yönetenin, istanbullu işadamlarını dolayısıyla Türk ekonomisini 
az çok kontrol edebilme imkanının olması burayı önemli kılmaktadır). Bu 
temaslar iyi sağlanabilirse, Ekrem İmamoğlu yeni bir sinerji ve ekonomi 
dünyasından kendisine destek yaratabilir.

B) Muhalefet açısından

B1) Moral, sinerji ve kendilerine ve sevenlerine yeni alanlar, imkanlar 
kazanmış oldular.
B2) Siyasi arenada da muhalefetin eli güçlenmiş olup hükümeti 
yıpratmak amacıyla Sayın Erdoğan’ın meşruiyetini sorgulama ve erken 
seçime zorlama politikası güdebilirler. Zira Sayın Erdoğan bu seçimi 
“yeniden seçim olursa kazanırız” diyerek kendi de açık açık istemişti. 
Kamuoyunun önemli bir kısmı bu seçimi “İmamoğlu-Erdoğan seçimi” 
olarak görüyordu.

C) MHP açısından

C1) Bundan sonraki tavrı, sıkı sıkıya takip edilecek partidir. Özellikle 
muhalefet, erken seçim diye bastırır ve ekonomik kriz daha da 
derinleşirse Devlet Bahçeli 2001’deki gibi veya son referandum ile erken 
seçim gibi “bu tartışmaları halk bitirsin” diye erken seçimi o da talep 
edebilir.

C2) Öcalan’ların devlet ekranlarında yer bulmasına stratejik olarak 
sessiz kaldılarsa da tabanın buna sessiz kalmadığı ve bu hususun MHP 
yönetimini zorlayacağı kuvvetle muhtemeldir. Bu zorlamanın tesiri ile 
Akparti’nin politikalarını yakinen ve daha dikkatli takip edecek, ittifakın 
devamını, ona göre değerlendirecektir.

Devamı simgedergi.com’da..



15HAZİRAN 2019 - YENİ SAYI: 11

YAŞAM

Kerpiç evleri ve tarihi dokusuyla yapımcıların dikkatini çeken Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük 
köyünde çekimlerine başlanan korku filminde, köy halkının yarısı figüran olarak rol alıyor.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde tarihi dokusu ve kerpiç evleriyle ilgi gören Söğütcük köyünde çekimlerine başlanan 
korku filminde köylüler figüranlık yapıyor.

Köye gelen 41 kişilik film ekibi, 17 gün sürmesi planlanan çekimlere başladı. Tarihi dokusuyla dikkati çeken köydeki 
evleri film seti olarak kullanan ekip, en büyük desteği vatandaşlardan görüyor.

İsmine daha sonra karar verileceği belirtilen korku filmi için evlerini açan köylüler, bazı sahnelerde figüran olarak 
yer alıyor.

Filmin uygulayıcı yapımcısı İskender Bingöl yaptığı açıklamada, 9 yıldır film sektöründe çalıştığını söyledi.

Daha önce hep aksiyon filmlerinde görev aldığını belirten Bingöl, “Yaşanmış bir hikayeden alınmış korku filmi için 
güzel bir mekana ihtiyaç vardı. Tabiatı ve binaların yapısı nedeniyle bu köyü çok beğendik. İnsanların yöre dili de 
bize uygun.” dedi.

Oyuncu ve genel sanat yönetmeni Serhat Şahin de bölgenin ayrı bir özelliğinin bulunduğunu anlattı.

Otantik köy ‘film seti’ köylüler ‘figüran’ oldu
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Malezya’da Pasir Gudang kentinde bir haftadır devam eden yoğun hava kirliliğinden etkilenen 130 kişi hastaneye 
kaldırıldı.

Malezya’nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde bir haftadır etkisini gösteren yoğun hava 
kirliliğinden etkilenen 130 kişi hastaneye kaldırıldı.

Devlet haber ajansı Bernama’da yer alan habere göre, şehir genelinde toplam 130 kişi nefes darlığı, baş dönmesi, 
mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Hava kirliliğinden etkilenenlerin çoğunun ilkokul öğrencisi ve öğretmen olduğu kaydedildi.

Pasir Gudang’da bazı fabrikalardan çıkan dumanların hava kirliliğine yol açtığı tespit edilmiş ve şehir genelinde 
111 ilk ve orta öğretim okulu ile 347 özel kreşte eğitime ara verilmişti.

Bundan 3 ay önce de kentin yakınlarındaki Kim Kim nehrine yaklaşık 20 ton zehirli kimyasal atık sızdığı tespit 
edilmiş, atıklardan zehirlenen çoğu öğrenci 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Malezya’da hava kirliliğinden etkilenen 
130 kişi hastaneye kaldırıldı
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Almanya’nın Düsseldorf kentinde Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Polonyalı tarihçi Dr. Piotr Szlanta’nın katılımıyla “19. 
Yüzyılda Hilalin Altındaki Polonyalı Subaylar” konulu panel düzenlendi.

Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Heinrich Heine Üniversitesinde Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Polonya 
Kültür Enstitüsünün ortaklaşa gerçekleştirdiği “19. Yüzyılda Hilalin Altındaki Polonyalı Subaylar” panelinde, 
Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan Polonyalı generallerin o dönem yaşadıkları olaylar ve hayat hikayeleri anlatıldı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, panelde Osmanlı ordusunun hizmetine giren Murad Paşa, Mehmed Sadık Paşa ve Mustafa 
Celaleddin Paşa gibi ünlü Polonyalı generallerin yaşadıkları döneme ışık tuttu ve generallerin yaptıkları hizmetleri 
aktardı.

Osmanlı İmparatorluğu’na 19. yüzyılda sığınan değişik milletlerden askerlerin bulunduğunu ifade eden Ortaylı, 
ancak Polonyalıların Türk milliyetçiliğini içselleştirerek hizmet ettiğini söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yabancı ülkelerden gelen uzman askerleri payelendirerek kendi ordusunun mensubu 
yaptığına işaret eden Ortaylı, şöyle devam etti:

“Bu askerlerin bir kısmı Rusya, Avusturya ve Almanya’nın Polonya’yı istilası sürecinde bağımsızlık savaşına katılıp 
Osmanlı Devleti’ne sığınan askerlerdir. Polonya ve Macar askerleri devletimizin hizmetine girmiştir. Sayıları binleri 
bulan asker kökenli kişiler iki ülke dostluğunun tarihsel kaynağı haline gelmiştir. Bunlardan Murad Paşa, Polonya 
ve Macar kahramanı olarak tarihte yerini almıştır.”

Öğrenci ve akademisyenlerin dinleyici olarak katıldığı panelin sonunda panelistler, kendilerine yöneltilen soruları 
yanıtladı.

Almanya’da ‘19. Yüzyılda Hilalin Altındaki 
Polonyalı Subaylar’ paneli yapıldı
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FATİH TABLOSU SÜRGÜNDE
Neredeyse ilkokuldan başlanarak Fatih 
olarak bilinen II.Mehmet’in İtalyan 
ressam Bellini’ye kendi  tablosunu 
yaptırdığı anlatılır.
Fatih Osmanlı tahtına oturmuş tek 
“padişah gibi padişahtır”
Onun  Kostantinapolis’i alması sıradan 
bir fetih değildir.
Büyük Doğu Roma İmparatorluğu’nun 
sona erişidir.
Tarihte bir çağın bitişi, başka bir çağın 
başlangıcı olarak adlandırılır.
İslam’daki sakat bir inanışın sona 
erdirilmesine yönelik girişim ne yazık 
o dönemin boş kafalı din adamlarının 
etkilemesiyle engellenmiştir.
İslam’daki insan resimlerinin 
engellenmesi cahilce hatta sapıkça bir 
görüşün ürünüdür.
İnsan resmi günah ilan edilmiştir.
İnsan resmi neden günahtır? Bunun bir 
dayanağı yoktur.
Kendini Tanrı yerine koyan hainlerin 
yarattığı bir sapkınlıktır.
Gelelim Fatih’in dünyaca ünlü 
tablosunun öyküsüne:
Fatih Sultan Mehmet’in, İtalyan ressam 
Gentile Bellini tarafından 1480 yılında 
yapılan portresi, İngiltere’nin başkenti 
Londra’daki Victoria ve Albert Müzesinde 
sergileniyor.
Yapıt, müzede, 1400-1600 yılları arasına 
ait, Ortaçağ ve Rönesans dönemi sanat 
yapıtlarıyla birlikte müzenin birinci 
katındaki Wolfson galeride yer alıyor.
Müze yetkililerinden edinilen bilgiye 
göre, Londra’nın merkezinde bulunan 
ve çok sayıda turistin ziyaret ettiği 
müzelerden biri olan National Gallery’nin 
“daimi sergilenen sanat yapıtları” 
arasında yer alan, Fatih Sultan Mehmet 
portresinin, 3-4 yıllığına bu müzeden 
Victoria ve Albert Müzesine getirilmesine 
karar verilmişti..
Müzenin küratörleri, sergilenmek 
istenen ve İtalyan sanatçılar tarafından 
yapılan, üzerinde Fatih Sultan Mehmet’in 
resminin bulunduğu madalyonlarda yer 
alan üç tacın, Bellini’nin Fatih portresi 
üzerinde de olduğunun fark edilmesiyle 
bu yapıtın  bir süreliğine National 
Gallery’den Victoria ve Albert Müzesine 
getirme kararı almıştı.
Bir süredir , 4 madalyon ve Nicolas de 
Nicolay’ın 1567-68 yıllarında Osmanlı 

devletine yaptığı gezinin ardından 
yazdığı kitapla birlikte sergilenen, Fatih 
Sultan Mehmet portresi, Victoria ve 
Albert Müzesinde oldukça ilgi görüyor.
Müzede  yapıtla  ilgili verilen bilgide, 
rönesans dönemine ilgisiyle bilinen 
Fatih Sultan Mehmet’in, 1429-1507 yılları 
arasında yaşayan İtalyan ressam Gentile 
Bellini’yi 1479 yılında İstanbul’a çağırdığı, 
resmini yapmasına izin vermeden önce 
Bellini’nin yeteneğinden emin olmak 
için, sarayda çeşitli insanların portrelerini 
yapmasını istediği belirtiliyor.
Ayrıca, 1481 yılına kadar İstanbul’da 
kalan Venedikli ressam Bellini’nin en 
önemli eserlerinden biri olarak kabul 
edilen Fatih Sultan Mehmet tablosunun 
sağ alt köşesinde, Latin harfleriyle 25 
Kasım 1480 tarihinin yazılı olduğuna 
dikkat çekiliyor.
Fatih’in yerine geçen II. Bayezid, Topkapı 
Sarayı içinde yer alan her türlü insan 
suretini ”günah’ olduğu gerekçesiyle, 
ortadan kaldırtıyor.
Bu resimler bir şekilde pazara düşmüş 
veya yok edilmiştir
II.Mehmet gibi bir  bilgin padişahtan 
sonra böyle bir yobazın Osmanlı tahtına 
çıkması çok ilginçtir.
Burada II.Bayezid’i  hangi alçak ve 
yobaz din adamlarının etkilediğine  
değinilmiyor.
. Bellini’den günümüze kalan ünlü Fatih 
portresi de büyük olasılıkla  bu sıralarda 
Saray’dan çıkarılmıştır.
Tablo belki ressam tarafından dönüşü 
sırasında, belki de bir tüccar tarafından 
satın alma yoluyla Venedik’e gelmiştir.
1877-1880 yılları arasında İstanbul’da 
İngiliz elçisi olan ve aynı zamanda 
Nemrut Dağı’nı bilim dünyasına tanıtan 
arkeolog olarak da tanınan Henry 
Layard, tabloyu 1865’te Venedikli 
bir koleksiyoncudan satın alır. Tablo, 
Layard’ın vasiyeti üzerine, 1916’daki 
ölümünün hemen ardından Londra’daki 
National Museum’a bağışlanır.
Şimdi bir sorum var:
Fatih Sultan Mehmet’in tablosu neden 
Londra’dadır?
Devlet Bahçeli dışında herkesin yanıtını 
merak ediyorum.
 Gerekirse burada yayınlayacağım.
Neden Bahçeli dışında? Çünkü kendisini 
ciddiye almıyorum..

İç
im
izd

en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, parlamenter sisteme dönme 
taleplerinin tamamen art niyetli olduğunu belirterek, “Eski 
sistem eskide kaldı, yeni sistemde revize her zaman mümkün.” 
dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, parlamenter sisteme 
dönme taleplerinin tamamen art niyetli, hükümet olmadan 
hükmetmeye alışan vesayet sevdalılarının gündem oluşturma 
çabası olduğunu belirterek, “Eski sistem eskide kaldı, yeni 
sistemde revize her zaman mümkün.” dedi.

Turan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
24 Haziran 2018’de doğrudan halk tarafından seçilmesiyle 
hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Bir dayatmadan değil ihtiyaçtan doğan Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin, yapılan referandum sonucuna göre 
millet iradesi esas alınarak hayata geçirildiğini hatırlatan Turan, 
Türkiye’nin yürüyüşüne güç katan yeni sistemin tamamıyla bir 
halk kazanımı olduğunu dile getirdi.

“Dünyada halklar, hiçbir demokratik kazanımını geri 
vermemiştir.” diyen Turan, Türkiye için sistem tartışmalarının 
artık geride kaldığını, eski parametrelerle yeni sistemin 
okunamayacağını vurguladı.

Dünyanın evrildiği, dengelerin yeniden belirlendiği bir 
dönemde olunduğuna, Türkiye’nin de önemli süreçler 
yaşadığına dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

“Bunu iyi okumak ve bu doğrultuda hamleler yapmak gerekiyor. 
CHP’nin öncülük ettiği 367 krizini, uzun zaman Cumhurbaşkanı 
seçilememesini ve bunun maliyetlerini hatırlıyoruz. Yine 
bazı muhalefet kanadından gelen ‘Cumhurbaşkanını halk 
seçmeli’ çağrısını hatırlayalım. Tüm bunlar da göz önünde 
bulundurularak bu adım adeta bir ihtiyaçtan atıldı. Bir eksiklik, 
aksaklık varsa tabii ki tespit edilerek düzeltilir. 1 yıllık süreçteki 
tecrübeler ve uygulamalar masaya yatırılarak gerekli görülen 
adımlar güçlü bir iradeyle atılır ancak bu sistem siyasi kavgalara 
ve gereksiz polemiklere heba edilecek bir konu değil.”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, bazılarının iddia ettiği 
gibi tıkanıklık getiren bir sistem olmadığını ifade eden Turan, 
şunları kaydetti:

“Yeni sistem aksine daha hızlı karar alınabilen, yeniliklere daha 
hızlı adapte olunabilen, insan kıymetlerini ve değerlerini daha 
etkin ve daha verimli kullanabildiği reformist bir yönetim 
sistemi. Eski sisteme dönme talepleri tamamen art niyetli, 
hükümet olmadan hükmetmeye alışmış vesayet sevdalılarının 
gündem oluşturma çabalarıdır. Özetle eski sistem eskide 
kaldı, yeni sistemde revize her zaman mümkün. Ayrıca sistem 
tartışmalarından önce uygulamada risk almayan, uyum ve geçiş 
sürecinin hakkını veremeyen, yeni sürece ayak uyduramayan 
bürokratın ve siyasetçinin kendisini değerlendirmesi lazım. 
Yeni sistem güçlü profilli siyasetçilerin ve risk alan bürokratların 
varlığını zorunlu kılar.”

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nde revize her zaman mümkün
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Mısır, mayıs ayında yatırımcısının yüzünü 
güldürdü

Emtia piyasasında mayıs ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün yüzde 17,7 ile mısır oldu.

Emtia piyasasında mayıs ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün yüzde 17,7 ile mısır olarak belirlendi.

Çin ve ABD arasındaki ticari gerilim, küresel büyümeye yönelik endişeler ve azalan talep beklentileri, emtia 
piyasasında işlem gören ürünlerin değer kaybetmesine neden oldu.

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği verilere göre, mayıs 
ayında emtia grubu araçlarının 6’sı kazandırırken, 12’si kaybettirdi.

Emtia piyasasında mayısta yatırımcısına en fazla kazandıran ürün yüzde 17,7 ile mısır oldu. ABD’de etkili olan 
yağışlar nedeniyle mısır ekiminin geciktiği ve ABD’de bazı üreticilerin mısır yerine soya fasulyesi üretimine 
yöneldiğine ilişkin haberler, bu dönemde mısır fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Mayısta yatırımcısına en fazla kazandıran mısırı, yüzde 17,3 ile buğday, yüzde 12,2 ile kahve, yüzde 2,7 ile soya 
fasulyesi, yüzde 1,7 ile kakao ve altın izledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren emtia ise yüzde 13,2 ile Brent petrol oldu. Analistler, ABD 
ile Çin arasında artan ticari gerginliğin küresel petrol talebini olumsuz etkilediğini belirtti.

Brent petrolü, yüzde 11,3 ile pamuk, yüzde 10,5 ile platin, yüzde 9,8 ile bakır, yüzde 8,5 ile çinko, yüzde 7,6 ile 
kurşun, yüzde 4,6 ile doğal gaz, yüzde 4,3 ile paladyum, yüzde 2,4 ile gümüş, yüzde 2,3 ile nikel, yüzde 2,2 ile 
alüminyum ve yüzde 1,9 ile şeker takip etti.



21HAZİRAN 2019 - YENİ SAYI: 11

EKONOMİ

Mayısta en çok kaybettiren Brent petrol, yılın 5 ayında ise yüzde 15,4 ile yatırımcısına en fazla kazandıran emtia 
oldu. Ocak-mayıs döneminde Brent petrolü, yüzde 13,8 ile mısır, yüzde 11,6 ile nikel, yüzde 5,7 ile çinko, yüzde 4,7 
ile paladyum izledi.

Emtia piyasasında yıllık bazda yatırımcısına en fazla kaybettiren ise yüzde 13,9 ile doğal gaz oldu. Doğal gazı, 
yüzde 11,9 ile kurşun, yüzde 5,9 ile alüminyum, yüzde 5,7 ile gümüş ve pamuk takip etti.

“Mayıs, mısır fiyatları için önemli bir zaman aralığı”
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayı içinde 
emtialar için birçok gelişme olduğunu, bu gelişmelerde her zaman olduğu gibi hava durumunun önemli bir 
etken olarak yer aldığını söyledi.

Ergezen, mayısın, mısır fiyatları için önemli bir zaman aralığı olduğunu ifade ederek, “Çünkü yeni sezona dair ilk 
üretim tahminleri açıklanmış olur. Yeni sezona yönelik ilk tahminler olması nedeniyle vadeli mısır fiyatları üzerinde 
de önemli bir etkisi vardır. Ayrıca, mısır üretimi ve kalitesi hakkında bilgiler de bu aylarda paylaşılmaya başlanıyor. 
Bu nedenle mayıs, genel olarak mısır fiyatlarında dalgalanmaların da arttığı bir ay olarak görülür. O yüzden mısır 
fiyatlarındaki hareket şaşırtıcı değil. Fakat yaşanan yükselişi sadece üretim ve tahminler tarafına bağlamak çok da 
doğru olmayabilir.” şeklinde konuştu.

Mısır üretim tahminlerinin düşmesinin fiyatları artırdığını belirten Ergezen, Avrupa’da sıcakların mayıs ayı 
boyunca etkili olduğunu, bununla beraber yılın başından bu yana yağışların mevsim normallerinin altında 
seyrettiğini, bunun da mısır üretimine yönelik beklentileri etkilediğini kaydetti.

Avrupa’nın, dünyanın en büyük dördüncü mısır üreticisi ve dünyanın en büyük mısır ithalatçısı olduğunu aktaran 
Ergezen, “Avrupa’da sıcaklar nedeniyle mısır üretim beklentilerinin düşmesi, talebin artacağına yönelik tahminleri 
de artırıyor. Zaten haziran ayında yayımlanan raporlarda, mısır stoklarının önceki aya göre 300 bin ton azaldığını 
gördük. Stokların azalması ile fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının artması normal karşılanmalıdır.” ifadelerini 
kullandı.

ABD’de etkili olan yağışlar nedeniyle de mısır rekoltesine yönelik endişelerin etkili olduğunu vurgulayan Ergezen, 
ABD’nin dünyanın en büyük mısır üreticisi ve ihracatçısı olduğunu söyledi. Ergezen, “Hava durumu nedeniyle bir 
taraftan mısır talebinin artması, diğer taraftan ise arzın azalması bekleniyor. Böyle bir durumda ise vadeli mısır 
fiyatlarında hızlı bir yükseliş olması kaçınılmaz oluyor.” dedi.

Ergezen, Fed’in faiz azaltacağına yönelik haberlerin emtialara yaradığını da sözlerine ekledi.
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Ak Parti, İstanbul Seçimi ve 
Kürdlere Dair Gözlemlerim
Ak Parti son üç yılda ve son üç 
seçimde, siyasette ard arda stratejik  
hatalar zincirine devam ederek, 23 
Haziranda İstanbul’u da açık ara 
kaybetti. 

Seçim kaybetmenin nedensellikleri 
çoklu olmakla beraber;
1-İstanbul İl teşkilatları kadar 
Anadolu’dan gelen hemen hemen 
tüm teşkilatlarda,”Metal yorgunluğu” 
belirtilerini ve kendilerine olan 
güvensizliği kapatmak isteyen 
suni tavırlarını kısmen yüz 
yüze görüşmelerde, kısmen de 
anlatılanlardan anlaşılmaktaydı.

2-Küskün ve sandığa gitmemiş 
Kürdleri ikna etmesi için bölgeden 
çağrılan Kürdlerin elinde ki; “son 
koz”, “son hamle” veya “Altın vuruş” 
a en uygun çalışma alanı  Aile 
ve kan bağlarıyla bağlı olanlar 
olabilecekken,(sanırım, istenilen de 
buydu.) bunun yerine ve belki de 
zorunlu olarak ekseriyet, Sivil Toplum 
Kuruluşları(STK), Demokratik Kitle 
Kuruluşları (DKK) üzerinden ataklar 
yapmak ve günü doldurmak istediler. 
Bu da ters tepki yarattı. Bölgede 
sevilmeyen kimi eski ve halen var 
olan, kendi şehrinde başarılı olamamış 
siyasetçilerin sahada oluşu, kimi 
seçmenlerin sessiz tepkisini alırken, 
öte taraftan Trabzondan Adanaya, 
Edirne’den Van’a İstanbul’daki şehir 
dernekleri yöneticileri, kendilerini 
parti yetkililerine sunma havasına 
kaptırdığı ve çalışmaların çoğu 
göreceli şova döndüğü, yine otel 
lobilerindeki gece sohbetlerinde 
anlatılanlardan anlamak mümkündü. 

3-Bu satırların yazarı 18-21 Haziran 
arasında Aile bağlarımın olduğu 

Tuzla-Kartal-Harem ve Üsküdar’da 
oturan on beş akraba ailem ile 
çalıştım. Sadece sayın ve çok 
muhterem Mehmet Özhaseki Beyle 
ve değerli çalışma arkadaşlarının 
da bulunduğu Mardin Metinanlılar 
Derneğinde bir çalışmaya katıldım. 
Bireysel ve toplu sohbetlerde gerek 
Ak partili Kürdlerin ve gerekse 
dargınların ortak talepleri şuydu;” Ne 
İl de ne İlçede, ne kaymakamlıkta ne 
Valilikte, ne İBB de yıllardır işlerimiz 
görülmüyor, gidebileceğimiz 
kimsemiz yok.” mealinde mağdur ve 
makul sızlanmalar ağırlıktaydı.

4-İstanbul dışından bindirilmiş 
kıt’alar gibi seçim çalışmasına gelen 
partililer, sanki karşılarında sadece 
A Politik Kürdleri göreceklerini 
sandılar. Çalışma yapanların;    “Ak 
Partili Küskün Kürd” ile parti dışındaki 
Kürdlere yaklaşım biçimleri “Aile-
Akraba çalışmaları yapanlar hariç, 
güven verici ve ikna edici olamadıkları 
sırıtıyordu. İstanbul’daki Kürdler,  
aradıkları güveni ve  garantörü  
ziyaretçilerin içinde ve sözlerinde 
buldukları pek söylenemez. Teşbihte 
hata olmaz ise, Bölgede Fetö /Pkk 
ittifakı ile yapılan Hendek-Çukur 
rezaletinde nasıl ki, devlet fiziki olarak 
Kürd vatandaşlarını korumaya çalışıp,  
“Araf”’ta duran Kürd vatandaşlarını 
ruhen kucaklayamadıysa; İstanbul 
seçimlerinde de Araf’ta duran 
ağırlıklı Kürd seçmeni yanına çekecek 
kadar bir barış dili ve argumanlarını 
kullanmadığı gibi, sandığa giden- 
gitmeyen herkesin tepkisini çeken 
sözlü ve yazılı açıklamalar ise izaha ve 
pozitif akla muhtaçtı.

Devamı simgedergi.com’da..
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Mahmut ŞİMŞEK
Siyasi Analist / Yazar

mahmut21simsek21@gmail.com
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Türkiye’nin otomotiv ihracatının yüzde 20’sini karşılayan Sakarya’da, yılın ilk 5 aylık döneminde üretilen 122 bin 585 
aracın yüzde 89’una denk gelen 109 bin 172’si yurt dışına satıldı.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep’in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, başta 
otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine 
ve aksamları sektörleriyle ihracat rakamlarına mayıs ayında 485 milyon dolar katkı sağladı.

Yılın ilk 5 aylık döneminde, toplamda 2 milyar 307 milyon 543 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya’da en çok dış 
satım, otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi. Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, otomotiv 
şehri pastadaki payını yüzde 2 büyütüp 2 milyar 127 milyon 499 bin dolarlık araç ihraç ederek sektöre damgasını 
vurdu.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de ilk 5 aylık dönemde 
üretilen 634 bin 928 aracın 544 bin 419’u ihraç edildi.

Türkiye’nin otomotiv ihracatının yüzde 20’sini karşılayarak bu alanda en büyük paya sahip olan Sakarya’da, yılın ilk 
5 aylık döneminde üretilen 122 bin 585 aracın yüzde 89’una denk gelen 109 bin 172’si yurt dışına satıldı. Böylece, 
kentte banttan indirilen her 100 araçtan 89’u ihraç edildi.

Sakarya’dan 5 ayda yaklaşık 110 bin araç ihraç 
edildi
Türkiye’nin otomotiv ihracatının yüzde 20’sini karşılayan Sakarya’da, yılın ilk 5 aylık döneminde üretilen 122 
bin 585 aracın yüzde 89’una denk gelen 109 bin 172’si yurt dışına satıldı.
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Helal gıda ihracatında hedef 15 milyar dolar
GİMDES Yönetim Kurulu Başkanı Büyüközer, “Halen 8-10 milyar dolar civarında olan helal gıda ihracat 
rakamlarının ise 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.” dedi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Kâmi Büyüközer, “2023 yılına kadar helal gıda üretim ve ihracatını yapacak firma 
sayısının toplam firma sayısınının yüzde 70’ine ulaşması öngörülüyor. Halen 8-10 milyar dolar civarında 
olan helal gıda ihracat rakamlarının ise 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.” dedi.

Helal gıda pazarında, Türkiye’nin konumu ve helal gıda sertifikasyon süreci hakkında AA muhabirine 
açıklama yapan Büyüközer, dünya nüfusunun dörtte biri olan Müslümanların, helal ve temiz nimetlerle 
beslenmek zorunda olduğunu vurguladı.

Helal sertifikalı ürüne olan talebin küresel pazarda 4 trilyon dolara yaklaştığını aktaran Büyüközer, “Bu 
rakamın şu anda gerçekleşebilen oranı ise ne yazık ki yüzde 20 olarak belirtiliyor. Bu tablo, helal pazarın 
büyümesi gerektiğine işaret etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Büyüközer, Birleşmiş Milletler bünyesindeki The Codex Alimentarius Komisyonu’nun dahi “helal sertifika” 
konusunu gündemlerine aldığını dile getirerek, Malezya, Endonezya, Körfez ülkeleri ile birlikte birçok 
ülkede helal sertifikalı ürün talebinin artmakta olduğunu ve bu ürünlerin market raflarında yerlerini 
aldığını söyledi.

Türkiye’de helal sertifikalı ürünlerin üretilmesiyle, gıda ihracatında önemli bir artışın gerçekleştiğini 
kaydeden Büyüközer, “Son 5 yılda, başta tavuk olmak üzere et ürünleri dünyanın 20-25 ülkesine, yılda 
1000 konteyner ürün ihracatı oluyor. Akıllı politikalar ile Türkiye, ekonomik hacmi yaklaşık 4 trilyon 
dolar olarak tahmin edilen ‘Küresel Helal Pazar’ının çok önemli ve aranan aktörü olabilecektir.” ifadelerini 
kullandı.



25HAZİRAN 2019 - YENİ SAYI: 11

BİLGİ



26 HAZİRAN  2019 - YENİ SAYI: 11

GÜNCEL

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, 

Başarılı Genç, Simge Şıvkın Mezun oldu!
Simge Dergisinin imtiyaz sahibi Şerafettin ŞIVKIN ile Tülay ŞIVKIN’ın kızı olan Simge ŞIVKIN, 
Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu, Deniz Ulaştırma ve İşletme Gemi Yönetimi 
Güverte Bölümünden mezun oldu. Kariyerinde sinema oyunculuğu ve tiyatro deneyimi 
bulunan genç ve güzel oyuncu Simge Şıvkın, artık gemi kaptanlığı veya liman müdürlüğü 
yapabilecek.

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet çoşkusu yaşandı. Deniz Ulaştırma ve İşletme 
Gemi Yönetimi Güverte Bölümünde okuyan üniversite öğrencileri 21 Haziran 2019 tarihinde mezuniyet 
çoşkusunu yaşadılar. Başkan Şerafettin Şıvkın’ın kızı Simge Şıvkın’da mezun olan öğrenciler arasındaydı. 
Üniversiteyi başarıyla tamamlayan Simge Şıvkın, mezuniyet töreninde diplomasını alarak Deniz Ulaştırma 
ve İşletme Gemi Yönetimi Güverte Bölümünden mezun oldu. Mezuniyet törenine Dekan, Dekan 
yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Mezuniyet sevinci içerisinde olan 
öğrenciler diplomalarını akademisyenlerinin elinden alırken, aileleri sevinç gözyaşları döktü.

Küçüklüğünden beri sinemaya ve denize ilgisi olan Simge Şıvkın, hayallerini gerçekleştirmeye devam 
ediyor. Denize olan sevgisinden ve ilgisinden dolayı küçük yaştan beri Liman Müdürü olmayı hayal eden 
Simge Şıvkın, bu hayaline mezun olarak bir adım daha yaklaştı. Liseyi de denizciliğe olan ilgisinden dolayı 
Nevvar Salih İşgören Denizcilik Lisesi’nde okuyan Simge Şıvkın, ilkokul eğitimi ise İzmir’in köklü eğitim 
kurumlarından olan Reşat Nuri Güntekin’de tamamladı.

İzmir’de 1998 yılının Ekim ayında doğan Simge Şıvkın, okul kariyerinde tüm sınıfları takdir ve onur 
belgeleriyle tamamladı. Ailesinin biricik kızı olan Simge Şıvkın, ileriye bakan, azimli ve başarıdan başarıya 
koşan kişiliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Okul hayatının yanı sıra sinema ve tiyatroya da ilgi duyan Simge Şıvkın’ın kariyerinde bir sinema filmi de yatıyor. 
Bugüne kadar Türk tiyatro, sinema ve müzik alanlarında çok sayıda sanatçı yetiştiren İzmir’de yaşayan Simge Şıvkın,
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

senarist, yönetmen ve yapımcı İsmail Gülnar’ın çektiği uzun metrajlı “HOŞÇA KAL BABA” filminde rol 
almıştı.

Simge Şıvkın 16 yaşında ilk kez sinema filminde oynamasına rağmen, oyunculuğu ve rol yapma yeteneği 
sayesinde, sinemaseverler ve sinema eleştirmenleri tarafından geleceğin dizi ve sinema dünyasının yıldızı 
olarak gösterildi.

Anadolu’nun Batı’ya açılan penceresi İzmir, bugüne kadar 
Türk sanat dünyasına müzisyen, oyuncu, yapımcı olarak 
yüzlerce isim kazandırdı. O ünlü isimlerden birkaçı: Dario 
Morano, Pakize Suda, Ali Kocatepe, Burcu Güneş, Emel 
Müftüoğlu, Gönül Yazar, Kayahan, Murat Dalkılıç, Tanju 
Okan, Petek Dinçöz, Hüsnü Şenlendirici, Nehir Erdoğan, 
Selin Şekerci, Tuğba Özerk, Serap Akıncıoğlu...

İzmir’in ünlü yönetmenlerinden “HOŞÇA KAL BABA” 
filminin yönetmeni ve senaristi İsmail Gülnar 2015 yılında 
çekilen filmden sonra yaptığı açıklamada, “Simge’de 
müthiş bir oyunculuk kabiliyeti var. Ayrıca son derece 
kültürlü ve ne yaptığını iyi biliyor. Sinema dünyasında çok 
güçlü bir yerinin olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kariyerinde ve geçmişinde sinema, tiyatro ve denizcilik 
olan Simge Şıvkın, hayali olan üniversiteyi de bitirerek 
başarılarına bir yenisi daha ekledi.

Mezuniyet belgesini Dekan’ın elinden alan Simge 
Şıvkın, “Mezun olduğum için çok mutluyum. 
Denizciliğe olan ilgim artık meslek olarak elimde 
bulunuyor. Sinema ve Denizcilik sektörlerinde 
yaptığım çalışmalara devam edeceğim. Bana 
desteklerini hiç esirgemeyen canım aileme ve 
bana emeği geçen tüm öğretmenlerime sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım” dedi.



28 HAZİRAN  2019 - YENİ SAYI: 11

İÇİMİZDEN

İç
im
izd

en
ABD’nin Suriye Politikası (4)
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları daha önceki yazılarımda ABD’nin 
Suriye’deki emellerini anlatmaya çalıştım. Amacın sadece Suriye ile 
ilgili olmadığını geniş bir perspektifle gözler önüne sermeye çalıştım. 
Geldiğimiz nokta; ABD, Suriye’yi hedef göstererek tüm Ortadoğu ve Asya 
ülkelerine gözdağı vererek bölgede İsrail’in güçlenmesini sağlayarak 
bu coğrafyanın tek hakimi olmak istemektedir. Kendisine alternatif 
politikalar üreten Rusya’nın önünü kesmektir. Gerek stratejik açıdan, 
gerekse ekonomik açıdan, gerek istihbari açıdan, askeri açıdan, bu 
bölgeleri dizayn etmek istemektedir. 

Durum böyle olunca Arap Baharı adı altında önce Libya yönetimini, 
Irak yönetimini, Cezayir, Yemen yönetimlerini hedef alarak adım adım 
Ortadoğu’yu şekillendirmeye çalıştı. Daha öncesi Afganistan’da bir dini 
terör örgütü Talibanı kurdurarak ülkeyi bir iç savaşa sürüklediler. 
Daha sonra bu Taliban örgütü silahlarını ABD’ye çevirince NATO askeri 
gücünü Afganistan’a huzur ve demokrasi getirsin  diye başta Türkiye 
olmak üzere diğer NATO ülkelerinden askeri müdahaleye başladılar ve 
komutayı  Türkiye’ye bıraktılar. Uzun çatışmalar sonucunda ABD ve NATO 
kuvvetlerinin karşısında Rusya’da kendi gücünü kullanarak Afganistan 
yönetimine destek vermeğe başladı. Bu süreç uzun yıllar devam etti. 
ABD, Afganistan’ın doğal gaz maden ve petrol yataklarına sahip olmak 
için hem NATO kuvvetlerini hem kendi gücünü kullanmaktan geri 
kalmadı. Sonuç olarak bir Talibana yakın dini komutana hükümet 
kurdurarak emellerini ulaşmış oldu. ABD’nin stratejisi böl parçala yönet 
yönlendir ve hükmet. Ortadoğu coğrafyası tamamıyla din sarmalına 
teslim edilmiş bilimden, teknolojiden, çağdaşlıktan, hukuk ve 
demokrasiden soyutlanmış, düşünmeyen, sorgulamayan kul ve 
ümmet biat toplumu yaratmaktır ve yaratıldı.

Dolayısıyla sistem böyle çalışmaktadır. ABD’nin emelleri Ortadoğu’yu 
tümüyle dini kurallara göre yönetmek, bu ülkelerin çağdaş dünyaya 
entegrasyonunu koparmaktır. Nitekim yakın zamanda Mısır’da 
müslüman kardeşler terör örgütüne hükümet kurdurarak, iç savaşı 
başlatmış oldu. Binlerce Mısır halkı katledildi. Binlercesi sakat kaldı ve 
sonuç bu müslüman kardeşler silahlarını ABD’ye çevirince askeri darbe 
yaparak kendisine biat eden bir hükümet kurdurdu. Oyunlar bitmek 
tükenmek bilmeden devam etmektedir.

Gelecek yazımda Filistin ve İsrail’e değineceğim. Sırada İran, Kuzey Irak 
Kürt Yönetimi ve Türkiye’ye değineceğim. İyi okumalar.

Ali MUGAN

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Başkan Atlı “Babadağ çok farklı bir yer olacak”
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Simge Dergisi yazarı Mahir Turgut ile bir araya geldi. 
Ali Atlı “Ortak akılla, hep beraber yönettiğimiz Babadağ, 5 yıl sonra sunulan hizmetler 
ve turizm başta olmak üzere gelir kalemleri ile çok farklı olacak. Bunun sözünü şimdiden 
veriyorum” dedi.

Başkan Atlı, Babadağ’da devam eden, hizmete açılan ve yapılacak olan projelerini Simge Dergisi’ne 
anlattı. Gazeteci Mahir Turgut’un sorularını yanıtlayan Ali Atlı, Babadağ’da 3 aylık başkanlık süresinde 
nelere imza attığını ve önümüzdeki süreçte Babadağ Belediyesi olarak ne gibi planlar üzerinde 
çalıştıklarından bahsetti.

Babadağ’ın doğal güzelliğinden bahseden Atlı, “Babadağ’da doğal güzelliklerimiz çok fazla. Yayla turizmi açısından 
değerlendirilebilecek bir ilçe. Şehirde yaşamaktan bunalmış insanların bir kaçış yeri olmasını istiyoruz. Denizli’ye 
en yakın ilçelerden biri olması da avantaj bizler için. Babadağ’da betonlaşmaya izin vermeden, doğa tahribatının 
önüne geçerek bir turizm ilçesi oluşturacağız. Babadağ’da 2 kere Halk Günü yaptık. Vatandaşın ayağına, 
mahallesine giderek sorunları yerinde dinlediğimiz halk günlerini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Ali Atlı ilçeyi her zaman ortak akılla yöneteceklerini belirterek “Babadağlı her vatandaş eşit 
hizmet almalı. Her mahallenin kendine özgü sıkıntıları var. Bizler Babadağlıların sorunlarını onların yanına giderek 
dinliyoruz. 5 senedir aynı ekiple çalışıyoruz. Belediye Başkanlığı için çok çalıştık ve halkımızın bütün sorunlarını 
önceden düşünüp çözüm ürettik. Babadağ’da çalmadık kapı bırakmadık Babadağlıları yerlerinde ziyaret edip oy 
istedik.  İyi ki çok çalışmışız, şu an hizmetlerimiz iyi gidiyor. Başkanımız da bizimle uyum içerisinde çalışıyor” dedi.

Söyleşinin ardından Babadağ Sanat Merkezi’ne geçildi. Geçtiğimiz günlerde açılan Babadağ Sanat Merkezi’nde 
sohbetine devam eden Ali Atlı, Babadağ Sanat Merkezi’ni tanıttı. Üst katından gençlerin müzik, tiyatro yapabileceği 
alanlarıyla, alt katında bulunan kafesiyle sosyalleşme alanı haline getirilen Babadağ Sanat Merkezi’nden sonra 
ilçenin renkli sokakları gezildi.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 temaslarında S400 hava 
savunma sistemi, F35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmesi ve ekonomi konuları liderlerin ana gündemi 
oldu. Yapılan görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ABD ile dayanışmamızın aynı şekilde devam 
edeceğine olan inancım tamdır “ dedi.

ABD Başkanı Trump:  “Türkiye’ye karşı adil olmak zorundasınız” derken, Türkiye yaptırımın söz konusu olmadığının 
altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump ayrıca s-400 sorusuna verdiği cevapta: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama 
yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında ise “(S400) Teslimat 
sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz. Bu 
iş bitti.” açıklamasında bulundu. Yaptırım konusuna ilişkin, Trump’ın bugün bu konuya açıklık getirdiğini belirten 
Erdoğan, “Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk.” ifadesini kullandı.

İki ülke arasında yaşanan olumsuzlukların sona erdii zirvede, ekonomik olarak iş dünyası da yaşanan olumlu 
havadan dolayı memnun kaldı. İş dünyası G-20 zirvesinde yapılan açıklamalardan sonra rahat bir nefes alırken, 
ticaretin artması bekleniyor. Türkiye son zamanlarda ihracat hamlelerini artırırken, G-20 zirvesi ile ekonomik 
alanda dünyada daha çok yer alacağının da sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanlarıyla 
görüşmelerinden olumlu neticeler alarak G-20 zirvesini tamamladı.

G20’de Türkiye ile ABD arasında S400, F35 ve 
Ekonomi Gündemi
Türkiye ile Amerika arasında yaşanan gerilimler nihayet son buldu. Tokyo’da bir araya gelen iki devlet başkanı, 
gündemdeki konuları açıklığa kavuşturdu. İş dünyası açıklamaları sevindirici buldu.
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İSTANBUL SEÇİMİ

İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen  Ekrem İmamoğlu, 
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan görevi devraldı.

İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde geçerli oyların yüzde 54,21’ine denk 
gelen 4 milyon 741 bin 868 oy alan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet 
Sarayına geldi.

Adliyeye eşi Dilek imamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, İstanbul Milletvekili 
Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bazı 
milletvekili ve partililerle protokol kapısından giren Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na giriş yaptı.

İmamoğlu, mazbatasını burada İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner’den aldı. Mazbata teslim töreninde 
sadece AA, DHA, İHA ve TRT tarafından çekim yapılmasına izin verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu’nun adliyeye gelişi dolayısıyla adliye çevresinde polis ve 
adliyenin özel güvenlik ekipleri yoğun önlem aldı.

Mazbatayı İl Seçim Kurulu Başkanı Öner’den alan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, seçimin İstanbul’a hayırlı 
olmasını dileyerek, “İstanbul’umuz Türkiye’mizin lokomotif şehri, umarım en doğru işleri yapacağımız 5 yılı hep 
birlikte yaşarız.” dedi.

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı
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Hicran Keyvanklı, Bilecik’te kızının doktor öğretim üyesi fakültede okuyabilmek için Dikey Geçiş 
Sınavı’nda ter döktü.

Bilecik’te, 65 yaşındaki Hicran Keyvanklı, kızının doktor öğretim üyesi olduğu fakültede okuyabilmek için 
Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girdi.

İzmir’de yaşayan ve kızının öğretim elemanı olduğu Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesinde öğrenci olabilmek için Bilecik’te DGS’ye giren Keyvanklı, okumaya verdiği önemi anlattı.

Ön lisans mezunlarının lisans tamamlayabilmelerine yönelik düzenlenen DGS’ye katılmanın heyecanını 
dile getiren Keyvanklı, okumanın hayatının her anında olduğunu söyledi.

Keyvanklı, “Okumanın yaşı yok. Eğitim bir insan için çok önemli. Günde 4-5 saat çalışarak sınava 
hazırlandım. Kazanmak, kaybetmek önemli değil. Ben ideallerimin peşinde olmayı sürdüreceğim.” diye 
konuştu.

Doktor öğretim elemanı olan Dr. Demet Deniz Dülger de bazen annesiyle birlikte ders çalıştıklarını, 
annesinin küçük yaştan itibaren kendilerine okumanın ve eğitimin önemini her zaman hissettirdiğini 
anlattı.

Kızının öğrencisi olabilmek için 65 yaşında 
sınava girdi
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MAHMUT YILDIRIM’A (YEŞİL)  NASIL DA BENZİYOR…

Yenileme seçimine 2 gün kalmıştı 
ki; bebek katili terörist başının 
mektubunun okunması bir anda 
bomba atılmış etkisi yaptı… İnsanlar 
sersemledi. Daha kendilerine 
gelemediler… Bu mektup açıklaması 
da neyin nesidir?

Hem de devletin zirvesinin konuk 
olduğu ekranlarda bunun sanki 
normal bir şeymiş gibi açıklanması 
akıl alır gibi değil. Mektubu okuyan 
kişinin önünde, DHA-İHA ve devletin 
resmi haber ajansı olan AA’nın 
mikrofonu var… Bu çok çok önemli 
bir haber midir? Önemlidir ve bu 
mektup gerçekten gaflettir gaflet…

Seçim sonuçlarında veri aktarmayan 
yayını kesen AA işi gücü bırakmış 
bebek katilinin mektubunu servis 
ediyor… Bu kime hizmet ediyor 
sorusunu akıllara getiriyor… Mektubu 
okuyan kişinin öğretim görevlisi 
olması da tuhaf değil midir?  

İmralı’ya bu öğretim görevlisi hangi 
sıfatla nasıl ve kimin iznini ile gitti? 
Bilindiği üzere tutuklu ve hükümlüleri 
yakınları dışındakiler ziyaret edemez. 
Edenlerde belli makamların yani 
Adalet Bakanlığının verdiği izinle olur.

Bu öğretim görevlisinin bu bebek 
katili ile ne gibi bir bağlantısı var… 
Hani avukatı falan olsa anlaşılır 
da, ziyareti yasaklı olan bebek 
katilini, Tunceli Üniversite’sinden 
Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Rektör 
Danışmanı olan Doç. Dr. Ali Kemal 
Özcan’ın hangi sıfatla ziyaret ettiği 
ve terörist başının mektubunu haber 
Ajanslarının mikrofonlarına açıklama 
yetkisini kendisinde nasıl bulduğu 
kamuoyunun merak konusu oldu… 
Kanallar evirip çevirip bu açıklamayı 
defalarca gösterdi…

Şimdiye kadar ekranlarda hiç 
görünmeyen tanınmayan Ali Kemal 
Öztaş’ın, akıbeti bilinmeyen Yeşil 
Kod adlı Mahmut Yıldırım’a tıpa 
tıp benzerliği de dikkat çekicidir. 
Neredeyse bu kişi o mudur 
diye düşünmeden edemedim. 
Onun da Tunceli’de- Ovacık’ta 
yaşadığı biliniyordu. Sonra yaşayıp 
yaşamadığı hakkında bir bilgi yok… 
Benzerlikte olabilir ama ikizi kadar da 
benzemez…

Devlet bu mektubun açıklanmasına 
neden izin verdi? Bir terörist başının 
mektubu nasıl açıklanır?

Bu yetmezmiş gibi birde bu bebek 
katilinin kırmızı bültenle aranan 
kardeşi Osman Öcalan’a devletin 
resmi televizyonu olan TRT de 
mikrofon uzatılarak röportaj yapılıyor. 
Ya muhalefetin adayını bile zar zor 
çıkarttığınız bu milletin kanalına siz 
hangi sıfatla bu caniyi çıkarırsınız? 
Bu canilerin bu ülkede şehit ettiği 
asker, polis, öğretmen gibi birçok 
kişinin geride kalan yakınlarını nasıl 
görmezden gelirsiniz? Bu ülke için 
canını feda eden şehitlerimizin 
kemikleri sızlamaz mı? Hangi akıl 
bunlara izin veriyor? Bu millet bunu 
affetmez. Bunu yapanları er ya da geç 
hezimete uğratır…

Türk milletinin bu olayları 
değerlendirecek zekası yok mudur?…
Bu millet gerçekten aptal gibi mi 
gözüküyor? Bu mektup olayının bu 
Millette yarattığı etkiyi tahmin bile 
edemezsiniz! Her şeye inanabilir, 
hoş görebilir ama teröristten medet 
umanları asla affetmez! Bu teröristleri 
gündeme taşımak akıl karı değil… Bu 
kimin aklıydı acaba…İç

im
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Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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EKONOMİ

Gram altın yılın ilk yarısında yüzde 20 kazandırdı

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yılın ilk yarısında 
yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı.

Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan gram altın, dolar kurundan ve altının ons fiyatından 
bulduğu destekle bu yıl pozitif bir seyir izledi. 

Yıla 218 lira seviyesinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 25 Haziran’da 268,8 lira ile son 10 ayın zirvesini 
gördü. Bu seviyelerde tutunamayan gram altın, haziran ayını yaklaşık yüzde 7 primle 262 liradan tamamladı. Gram altın, 
yatırımcısına yılın ilk yarısında da yüzde 20 kazandırdı.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer,  yaptığı açıklamada, gram altının yılın ilk yarısında yatırımcısına 
kazanç sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu artışta, küresel piyasalarda güvenli limanlara duyulan talep ve kurda yaşanan yükselişin etkisi oldu. Yılın ikinci yarısında da 
gram altının yatırımcısına fırsatlar vereceği bir ortam oluşabilir. Altında geri çekilmelerde özellikle 250-253 lira seviyeleri alım 
fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yükseliş eğiliminde olan gram altın, 268 TL seviyesinin üzerine yerleşirse 274 TL’ye çıkabilir.” 

“Gram altın yeni zirveleri test edebilir”
Finans Analisti İslam Memiş de gram altında yatırımcıların, 257 lira seviyesini yakından takip etmesi gerektiğini belirterek, bu 
seviyenin aşağı kırılması durumunda gram altının 250 liraya kadar gerileyebileceğini söyledi.

Yılın kalan yarısında altının gram fiyatının dolar kurundan destek alarak yükselişini sürdürebileceğini ifade eden Memiş, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Ticaret savaşları, ABD-İran gerginliği, küresel büyüme endişeleri gibi nedenler, uluslararası piyasalarda güvenli liman olarak 
görülen altının tercih edilmesini destekleyebilir. Bu sebeple altının gram fiyatı, yükselişlerde önce 275, devamında 290 lira 
seviyelerini test edebilir. Yani altının gram fiyatında yükselişlerin bitmediğini, yeni zirvelerin test edileceğini, kısa vadeli 
düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatları sunacağını belirtmek isterim.”
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İSTANBUL DÖNÜŞÜMÜ
İstanbul, Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya 
kentidir. Şehir çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği 
yapmış, yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı 
kozmopolit, metropolit yapısını korumuş ve tarihsel süreçte kritik bir rol 
almıştır.   

İstanbul;  Roma İmparatorluğu, Latin İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu 
ve Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış bir şehirdir.120 İmparatora 
ve sultana ev sahipliği yapmış tek şehirdir. İki kıtayı birleştiren dünyadaki tek 
şehir İstanbul’dur. 

Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyet’in kutsal emanetleri İstanbul’dadır. 
Aynı zamanda İstanbul bu üç büyük dinle beraber diğer dinlerin ve 
medeniyetlerin de beşiği olmuştur. . Çeşitli dönemlerde İstanbul’da 2.000’e 
yakın inanç ve öğreti yaşamıştır. . Hristiyanlık ilk kez resmi din olarak Roma 
İmparatorluğu zamanında İstanbul’da kabul edilmiştir.  

Hz. Muhammed’in  İstanbul’la ilgili, ‘‘İstanbul bir gün muhakkak 
fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden 
asker ne güzel askerdir.’’ hadisi vardır. Bu hadisi kendisine verilmiş kutsal bir 
emir olarak kabul eden Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet liderliğinde 
İstanbul 1453 tarihinde Türkler tarafından fetih edilmiştir.

İstanbul’un fethi; Türk siyasi tarihini ve Osmanlı tarihini değiştirdiği gibi 
dünya tarihini de değiştirmiştir. Dünya için İstanbul’un Müslümanların eline 
geçmesi ve devletin siyasi ve de idari merkezi olması çok yönlü olarak farklı 
sonuçların yaşanmasına neden olmuştur. İstanbul’un fethinin dünya siyasi 
tarihi açısından sonuçları özetle şu şekilde olmuştur:

-  Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ açılmıştır.
-  Derebeylik sistemlerinin çökmesine neden olmuştur.
-  İpek Yolu’nun hakimiyeti Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
-  Coğrafi Keşifleri başlatmıştır.
-  Rönesans devriminin oluşmasına katkı sağlamıştır.

Kısaca; İstanbul Dönüşümlerin Başlangıcıdır.

İstanbul’un dünya için önemini ünlü Fransız Komutan Napoleon 
Bonaparte. ‘’ Eğer bir gün dünya tek bir ülke olursa, şüphesiz ki başkenti 
Konstantinopolis (İstanbul) olurdu.’’ diyerek özetlemiştir.

İstanbul’un dünya için öneminden Türkiye için önemine kısa bir bakış 
yapmak gerekirse sadece İstanbul’un nüfus değerlerine bakmak bizlere bir 
yol gösterebilir.

Devamı simgedergi.com’da..

Araştırmacı - Yazar
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi Fethiye Mahallesi’nde 
organik tarım yapılan çiftliğe farklı ülkelerden 
gelen, barınma, yeme ve içme ihtiyaçları karşılanan 
turistler, burada gönüllü işçi olarak çalışıyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, “orman köy” olarak 
bilinen Fethiye Mahallesi’ndeki çiftliğe farklı 
ülkelerden gelen turistler, hem organik tarımı 
öğrenme hem de tatil yapma fırsatı buluyor.

Yabancı turistler, Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneğince yürütülen “Ekolojik 
Çiftliklerde Tarım Turizmi, Gönüllü Bilgi ve Tecrübe 
Takası (TaTuTa)” projesi kapsamında, ilçe merkezine 
25 kilometre uzakta bulunan, doğal güzelliğiyle 
dikkati çeken Fethiye Mahallesi’ndeki çiftlikte 
gönüllü çalışıyor.

Çiftlik sahibi Burak Alsan yaptığı açıklamada, bir 
yıl önce “organik tarım gönüllülerini” ağırlamaya 
başladıklarını söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 35 ülkeden gönüllü kabul 
ettiklerini anlatan Alsan, “50 arkadaşımız bizimle 
çalıştı. Hiç ismini duymadığımız, farklı farklı 
ülkelerden insanlar geliyor.” dedi.

Çiftliğin yoğun ilgi gördüğünü belirten Alsan, şöyle 
konuştu:

“Burayı tercih etmelerinin nedeni İstanbul’a 
yakınlığı, lokasyon cazip geliyor. Daha önce 
gelenlerin olumlu yorumları, organik tarım 
yapmamız da yabancıları cezbediyor. Burada 
bitkilerin dikiminde, ürünlerin çapalanmasında, 
hayvanların bakımında bize yardım ediyorlar. Ot 
yolma yoğun yaptığımız işlerden birisi, çünkü 
organik tarımda ilaç kullanmıyoruz. Biz ne yaparsak 
onu yapıyorlar. Köyümüz çok güzel, çevresi 
tamamen yeşil, orman köyü. Bizden başka tarım 
da yapan yok köyde. Farklı bir doğası var. O yüzden 
insanların hoşuna gidiyor. Burada gayet rahat 
şekilde kültürlerini de gösterebiliyorlar. O nedenle 
çekici geliyor.”

Alsan, barınma, yeme ve içme ihtiyaçlarını 
karşıladıkları turistlerin çiftlikte en fazla 3 ay 
kalabildiğini dile getirdi.

Sabah 08.00’de başlayan mesainin 13.00’te sona 
erdiğini bildiren Alsan, misafirlerin öğleden sonra 
ve hafta sonları İstanbul ya da Kocaeli’nin farklı 
bölgelerini gezdiğini söyledi.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Yabancı turistler ‘orman köy’de ekolojik tatilde
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Sanat, yaklaşık 50.000 yıl evvel, 
şehirler ve uygarlıklardan çok 
daha önce ortaya çıkmıştı. 
Yine de hala doğrudan ilişki 
kurabileceğimiz şekildeydi. 
Picasso’nun şaşırtıcı bulduğu 
Lascaux mağaralarındaki duvar 
resimleri, karbon yaş tayinine 
göre yaklaşık 17.000 yaşındadır. 
Günümüzde fotoğrafın icadı 
sonrasında sanat ‘güzellik’ 
gibi muğlak soyut kavramlar 
temelinde basitçe tanımlanamaz.

Sanat bizden önyargılarımızdan 
kurtulmamızı ve sanat eserlerini 
deneyimlemenin yolunu 
aramamızı ister. “Güzel sanatlar”, 
“güzelliği düşünme” kavramları, 
güzelliği üreten düşüncenin de 
“sanat” kavramı içine girdiğini 
göstermektedir. Alman filozofu 
Hermann de Keyserling  “Yaşam 
Sanatı Üzerine” (La philosohie 
est un art) adlı kitabında “Felsefe 
bir sanattır” sözüyle başlar. 
Felsefe bir sanattır, doğru ama 
edebiyat, resim, heykel, mimarlık 
gibi güzel sanatlardan değildir. 
Buradaki “sanat” sözcüğü daha 
çok “yetenek, incelik, beceriklilik, 
düşünce” anlamında kullanılmış. 
Şu halde güzelliği düşünme 
sanatı, “Güzelliğin gönülde 
tatlandırılması” ya da “güzelliğin 
tadına varma yeteneği” olarak 
tanımlanabilir.

Sanat eserleri günümüzde, şehir 
meydanlarında, müzelerde, 
sanat merkezleri ve sanat 
galerilerinde sergilenmektedir. 
Oysa Batı insanı yüzyıllardan 
beri şehir meydanlarında, 
müzelerde, hatta kiliselerde 
resim ve heykeller izleyerek 

yaşamını sürdürüyor. Batılı insan 
güzelliği sadece düşünmekle 
ve sanat eserlerine yansıtmakla 
kalmıyor, güzellikle birlikte 
yaşıyor, birlikte nefes alıyor. Sanat 
yaşamın içinde, sokaklarda, 
caddelerde, parklarda, 
metrolarda, kısaca her yerde. 
Sanata bakış açısı olgunlaşan ve 
sanata değer veren Batı insanı, 
Michelangelo’nun Roma’nın Sen 
Pier Kilisesi’ndeki “Pieta (Şefkat)” 
heykelini, San Pietro dei Vincoli 
Kilisesi’ndeki Musa Peygamber 
heykelini, Floransa’daki çıplak 
“David” heykelini ya da Bütün 
Avrupa kentlerindeki park 
ve müzeleri süsleyen çıplak 
“Venüs” heykellerini hiçbir 
ayrım yapmadan aynı bakışla 
seyrediyor. Çünkü Batı insanı 
güzelliği düşünme ortamı içinde 
yetişiyor ve bunu öğreniyor. 
Uygar insan, müstehcen ile 
estetiği ayırt edebiliyor. 

Sanat ve sanat eğitiminde ve 
sanata değer verme konusunda 
geçmişten günümüze kısaca 
baktığımızda, durum pek iç 
açısı görünmüyor. Bizde devlet 
eliyle ilk güzel sanatlar öğretimi 
1882’de müze müdürü Osman 
Hamdi Bey’in çabası ile başlatıldı 
ve bugünkü Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi’nin temeli 
olan “Sanayii Nefise Mektebi” o 
tarihte kuruldu. Ondan sonra 
güzel sanatların resim dalı da 
gelişip serpildi. Batı dünyasında 
ün yapan büyük ressamlar yetişti. 

Devamı simgedergi.com’da..

GÜZELLİĞİ DÜŞÜNME ÜZERİNE
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Yüksek teknolojik özelliklere sahip cihazların kullanıldığı merkezdeki uygulamalarla, akciğer, karaciğer, kalp, böbrek, 
pankreas gibi organlara dışarıdan oksijen ve kan verilerek hasarın giderilmesi sağlanacak.

Oxford Üniversitesinde açılan Organ Rejenerasyon Merkezinde, nakil süresinin uzaması, hastalık gibi nedenlere 
bağlı sorun belirlendiğinden hastaya nakledilemeyen organlar, uygulanan tedaviyle performansları artırılarak bir 
başkası için umut olabilecek.

İngiltere’de kurulan merkezdeki uygulamalarla, organın vücuttaymış gibi görevini yerine getirmesi, aynı zamanda 
karaciğerdeki yağ oranının azaltılması, kalbin atmaya devam etmesiyle, organların nakil için performansının 
artırılması sağlanacak.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Böbrek ve Pankreas Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Acar Tüzüner, AA 
muhabirine, alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de 25 bini böbrek olmak üzere yaklaşık 30 bin hastanın organ beklediğini anlatan Tüzüner, bu kişilerin 
sağlıklarına kavuşabilmesi için tek koşulun nakil olduğunu ifade etti.

Kalp, akciğer, karaciğer hastalıklarında organ yetmezliği geliştiğinde kişinin hayatta kalmasının mümkün 
olmadığını kaydeden Tüzüner, böbrek hastalarında ise bir süre diyaliz tedavisiyle yaşama tutunmanın mümkün 
ancak yeterli olmadığını belirtti.

Tüzüner, bağışlanan organların performansının artırılabilmesi ve çeşitli nedenlere bağlı olarak nakil yapılamaması 
durumunda organın işlevinde kayıp yaşanmasının önlenebilmesi için yüksek teknolojik cihazların geliştirildiğini 
bildirdi.

Yeni teknoloji, nakil için organların 
performansını artıracak



40 HAZİRAN  2019 - YENİ SAYI: 11

SAĞLIK

Akdeniz Ülkeleri Üreme Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tavmergen, “Kanser hastalarının üreme 
hücreleri zarar görmeden dondurulan yumurta ya da embriyoları 5 yıl veya daha uzun süre kullanabiliyoruz.” dedi.

Akdeniz Ülkeleri Üreme Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen, hastaların kanser tedavisi 
öncesi “tüp bebek” için önlem alabileceğini söyledi.

Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ile Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Aile Planlaması ve 
İnfertilite Merkezi Koordinatörlüğünü de yürüten Tavmergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser hastası 
sayısının her geçen gün yükseldiğine dikkati çekti.

Kanser olduğunu öğrenen kişinin önceliğinin “hayatta kalmak” olduğuna işaret eden Tavmergen, “Hasta, tedavi 
olduktan sonra çocuk istiyor. Tedavi öncesi önlem alınmadıysa maalesef kadın ve erkek için bebek sahibi olmak 
zorlaşabiliyor.” dedi.

Tavmergen, “Kanser, artık daha genç yaşta karşımıza çıkabiliyor. Bu insanların kemoterapi, radyoterapi gördükten 
sonra eşey (üreme) hücrelerini kaybetme riski oldukça yüksek. Yüksek teknoloji ile birlikte tedavi öncesi fonksiyonel 
hücreler elde etmek mümkün.” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının yaklaşık 5 yıl önce yönetmelik değişikliği yaptığını anlatan Tavmergen, yönetmelik ile üreme 
hücrelerini kaybetme riski olanlara yumurta ve sperm hücrelerini dondurup saklama izni verildiğini anlattı.

“Hastalar kanseri yendikten sonra bu dokulardan yararlanıyor ve tüp bebek ile kombine ederek çocuk sahibi 
olabiliyorlar.” diyen Tavmergen, “Kanser hastalarının üreme hücreleri zarar görmeden dondurulan yumurta ya da 
embriyoları 5 yıl veya daha uzun süre kullanabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kanser hastalarına ‘tüp bebek’ tavsiyesi
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Organ bağışına dikkati çekmek için il il dolaşıyorlar

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri, 42 yıl önce böbrek nakli 
yapılan hastalardan Emin Aslan’ı evinde ziyaret etti.

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri, organ bağışı konusunda 
farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye’yi geziyor.

Başkan Mehmet Şahan öncülüğünde Diyarbakır’a gelen dernek üyeleri, 42 yıl önce Türkiye’de ilk böbrek 
nakli yapılan hastalardan Emin Aslan’ı, Sur ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Şahan, yaptığı açıklamada, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bugüne kadar 63 
ile ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm kentleri dolaşmayı hedeflediklerini anlatan Şahan, şöyle konuştu:

“Amacımız Türkiye’deki böbrek hastalarına ışık olmak. Sloganımız ‘Bugün biz, yarın belki de siz.’ Bu 
herkesin başına gelebilir. Amacımız Türkiye’de böbrek nakli bekleyen kardeşlerimize ışık olmak. 
Yanımızda, yüz ve böbrek nakli olan kardeşlerimiz var. ‘Haydi Türkiye, organ bağışı için el ele.’ diyoruz. 
Grubumuz 54 kişi, 2 bin civarında gönüllü üyemiz var. Türkiye’de ise yaklaşık 80 bin böbrek hastası 
bulunuyor.”

Emin Aslan da dernek üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye’de ilk 
böbrek nakli olan hastalardanım. 10 yıl sonra ikinci böbrek naklini oldum. 2018’de de hem akciğer hem 
karaciğer nakli oldum. Türkiye’de bu iki naklin beraber yapıldığı ilk kişiyim. Ameliyatım 21 saat sürdü.” 
ifadelerini kullandı.
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Heyecanımızın geri döndüğü, Milli 
duyguları yeniden yaşadığımız 
yeşerttiğimiz döneme bu maçın denk 
gelmesi çok iyi oldu aslında. Karşımızda 
son dünya şampiyonu olmasına 
rağmen, tüm ülkede umut dolu 
mesajlar yayınlandı, inanç aşılandı. İlk 
on birde belki Yusuf ve Abdülkadir’i de 
görmek istedik en başta ama hayırlısı 
dedik. Çünkü tartışmanın sırası değil!

Henüz ilk dakikadan kafa kafaya 
oynayacağımızı hissettirdi milliler. 
Top bizdeyken sakin, rakibe geçtiği 
anda ise yıldıran bir pres uyguladık. 
Dakikalar geçtikçe daha da memnun 
eden, sevindiren görüntüye sahiptik. 
Resmen bu genç kadromuz, milyar 
Euroluk kadrodan iyi futbol sahaya 
yansıtıyordu. Hani biri anlatsa şaka 
dersiniz. 

Fransa hücumda üretemeyince 
Mbappe’nin yerini değiştirdi ama 
oyuncularımız öyle konsantre ki ne 
yaparlarsa yapsınlar kilitledik. Belki 
en başta pozisyon bulamadık ama 
vermedikte. Bir ara uzaktan bir serbest 
vuruş kazanınca, içeri toplansak mı 
diye düşündüm. Fransa bu! En ufak 
şansı bile boşa harcamamak lazım. 
Nitekim daha yakından kazanılan 
faul atışını Cengiz harika kesti içeri 
ve stoperlerimiz gole dönüştürdü. 
Hadi koruyalım düşüncesi akla geldi 
belki fakat aslanlarımızın hiç öyle bir 
niyeti yoktu. Önce Burak çok müsait 
pozisyonu harcadı, attık kendimizi 
yerlere. Bir daha böyle pozisyon 
bulabilir miyiz diye düşünürken, 
yine onun baskısıyla kazandığımız 
topu ilk golün mimarlarından olan 
Cengiz farkı ikiye çıkarıp coşturdu bizi. 
İnanılmaz bir skor çıktı ortaya. Sadece 
biz değil dünya çapında ses getirecek 
bir gelişme. Merih’in kafa vuruşu da 
girseydi... Hak etmişti. 

Geri kalan dakikalarda yapmamız 
gereken tek şey ikinci gole kadar 
takım halindeki savunma disiplinlimiz. 
Ruhumuzla pres yapıyorduk adeta. 
Bizim yarı sahamıza topla girdiklerinde 
kafalarını kaldırıp bakmalarına izin 
vermedik. Ritim yakalamalarına 
müsaade etmedik hücumda. Fransa’ya 
karşı üç dört kere çok net şekilde 
üçüncü golü kaçırdık! Cümlenin 
karizmasına bakar mısınız? Dünyada 
kaç milletin mensubu bunu ifade 
edebilir şu an? Bu karakterli takım bize 
bunu yazdırdı işte. 

Son 15 dakika yorgunluk belirtileri 
başladı haliyle. Bu seviyedeki 
oyuncuları kontrol etmek, durdurmak 
kolay mı? Alanımızı çok iyi kapattık 
yalnız. Ceza sahasına gelen topları 
sağ olsun Merih topladı birer birer. 
Maç boyu bir an bile umut aşılamadık 
Fransızlara! Maçı çevireceklerine dair en 
ufak zaaf göstermedik. İnandırmadık!

Bu çocuklarla ne kadar gurur duysak 
az, ne kadar alkışlasak övsek az! Tek 
tek övgüyü hak ettiler. Burak belki 
çok gol kaçırdı ama öyle güzel bir 
mücadele sergiledi ki eleştiri yapmak 
haksızlık olur. Biz sizi çok sevdik be. 
Ne olur bugünlerimizi aratmayın. Bu 
yaşattığınız duyguların tarifi yok. Bu 
üç puandan öte bir kazanç. Bugün 
dünyaya dünya şampiyonunu yenerek 
mesajı ilettik. Takım olduğumuzu, 
sosyal medyada üç beş yeriz diyenlere 
dahi kanıtladık. Şimdi İzlanda. 
Ayaklarımız yere basmalı. Bu zaferin 
keyfini doya doya yaşarken, güzel 
havamızı İzlanda maçının sonuna 
da taşıyarak, sevincimizi daha uzun 
zamana yayabiliriz. Allah razı olsun 
hepinizden. Biz sizden razıyız. 
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Tarihi çamaşırlık ‘oyuncak müzesi’ne dönüştü
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki restorasyonu yapılan tarihi Hacı Osman 
Çamaşırlığı, sosyal medya, yazılı ve görsel basın aracılığıyla toplanan eski 
oyuncaklarla müzeye dönüştürüldü.

Sadıklı Belediyesi ile Sandıklı Kültür Varlıklarını 
Koruma ve Yaşatma Derneğinin iş birliğiyle 
Cuma Mahallesi’nde geçmişte mahalle sakinleri 
tarafından çamaşırların yıkamak için kullanılan 
ve artık yıkılmaya terk edilmiş Hacı Osman 
Çamaşırlığı aslına uygun restore edilerek oyuncak 
müzesine dönüştürüldü.

Dernek başkanı Ekrem Çavuş, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, oluşturdukları müzedeki 140 eski 
oyuncağı sosyal medya, yazılı ve görsel basın 
aracılıyla topladıklarını söyledi.

“Buraların hatıraları ve geçmişe 
olan bağları var”

Oyuncak müzesinin resmi açılışının henüz 
yapılmadığını dile getiren Çavuş, şöyle konuştu:

“Sandıklı’nın kültür hazinelerinden biri de 
ilçemizdeki çamaşırlıklardır. Neredeyse 
her mahallede bir veya iki çamaşırlık var. O 

dönemlerde şebeke olmadığı için mahalle halkı 
tümü çamaşırlarını buralarda yıkarmış. Burası 
sosyalleşmenin bir aracı olmuş. Bu tür yerleri 
yıkmak yerine bizim yaptığımız gibi restore 
ederek yeniden hayata döndürmek lazım. 
Çünkü buralarda çok hatıralar yatıyor. Burası 
kültür abidelerinden, ecdadımızın bize bıraktığı 
nadir eserlerden biri. Birçok ilçede çamaşırhane 
kalmamış. Bizim elimizde de 12 çamaşırlık varken 
şu anda 7 tanesi ayakta kalabilmiş. Buraların 
hatıraları ve geçmişe olan bağları dolayısıyla 
restore edilerek bizden sonra gelen nesillere 
aktarılması lazım.”

Müzeyi gezen Fatime Kunt da çocukluğunda 
oynadığı oyuncakları gördüğü için duygulandığını 
belirterek, “Geleceğimizin çocukları için böyle 
tarihi yerlerin önemli olduğunu düşünüyorum. 
Ben tarihi eserlerimizi ve eski eşyaları görünce 
mutlu oluyorum. Çocukluğumda oynadığım 
oyuncakları burada gördüm ve çok mutlu oldum.” 
diye konuştu.
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Doğu Ekspresi fotoğraf yarışması sonuçlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde ve TCDD Taşımacılık AŞ ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Türk Telekom Tam O An 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf 
Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde 
ve TCDD Taşımacılık AŞ ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen “Türk Telekom Tam O An
2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması” 
sonuçlandı.

Söz konusu yarışma için bu yıl, Türkiye’nin her 
yerinden 554 fotoğrafçı, bin 772 fotoğrafla 
yarıştı.

Jürinin çalışması sonucu, ilk 3’e giren eserler, 
mansiyona hak kazanan 3 eser ve sergileme 
hakkı alan 40 eser belirlendi.

Kadın sanatçıların yoğun ilgi gösterdiği 
yarışmada, birincilik ödülünü kadın fotoğraf 
sanatçılarından Bedriye Budak alırken, 
mansiyon ödüllerinden birimi de yine kadın 
sanatçılardan Nilüfer Yeloğlu aldı. Yarışmada 

derece alan ve eseri sergilenmeye hak kazanan 
kadınların sayısı 10’u buldu.

Yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçıları, 
ödüllerini 5 Temmuz’da The Ankara Hotel’de 
törende alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek 
ödül töreninin ardından, yarışmanın sergisi 
de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. 
Sergilenecek 40 eser sahibine 300’er lira ödeme 
yapılacak.

Yarışmada birincilik ödülünü kazanan Bedriye 
Budak’a 10 bin lira, ikincilik ödülü olarak 
İsmet Soner Yılmazer’e 7 bin lira, üçüncü 
Ahmet Harmancı’ya 5 bin lira verilecek. Doğan 
Karapınar, Murat Değirmenci ve Nilüfer Yeloğlu 
da 3’er bin lira mansiyon ödülü kazandı.
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Lavanta bahçelerinde hafta sonu 
yoğunluğu
Lavanta üretiminin yüzde 80’ini karşılayan Isparta’nın Kuyucak köyündeki lavanta 
bahçeleri, hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Türkiye’de lavanta üretiminin yüzde 80’ini 
karşılayan Isparta’nın Kuyucak köyündeki lavanta 
bahçelerine, hafta sonu yerli ve yabancı turistler 
yoğun ilgi gösteriyor.

Son yıllarda artan yetiştirme alanlarıyla hem 
Isparta hem de ülke ekonomisine önemli katkı 
sağlayan lavanta, yoğun talep görüyor.

Isparta’nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerine 
gelerek hafta sonunu lavanta kokuları arasında 
geçirenler, mor renkli bahçelerde fotoğraf çekiyor, 
dondurmadan bala kadar birçok alanda lavantadan 
üretilen ürünlerin tadına bakıyor.

Tur acentalarının hafta sonu rotasına aldığı lavanta 
bahçeleri, ziyaretçilerine köy havasında eşsiz 
manzara imkanı da sunuyor.

Antalya’dan gelen Ayşen Bilgiç, yaptığı açıklamada, 
lavanta bahçelerini uzun zamandan beri merak 
ettiğini ve bu sezon ailece görmeye geldiklerini 
söyledi.

Güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Bilgiç, “Mor 
renkler insana huzur veriyor. Köy tamamen mora 
bürünmüş. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik.” dedi. 

Şanlıurfa’dan gelen Bahar Karakuş ise lavanta 
bahçelerini bu yaz tatil rotalarına aldıklarını 
belirterek, lavantaların çok güzel olduğunu 
kaydetti.

Uzun yolculuğun bu geziye değdiğini aktaran 
Karakuş, şöyle devam etti: “Lavanta insana huzur 
veriyor. Burada vakit geçirmek ruhen iyi geldi. 
Burada oluşturulan fotoğraf konseptleri de
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gayet güzel olmuş. Bol bol fotoğraf çektik ve 
lavanta ürünleri hakkında bilgi aldık. Köy halkı da 
gayet sıcak ve samimi. Bu da bizim için önemliydi. 
Hafta sonu mor renkler arasında yoğun kalabalık 
çok güzel. İnsanlar mutlu ve gülümsüyor. Herkesin 
görmesi gereken yer. Turistlerin tatil rotasına 
alması gereken bir yer.”

Ziyaretçi Gamze Özgüven ise lavanta bahçeleriyle 
ilgili haberler gördüklerini ve merak ettikleri için 
Kuyucak köyüne geldiklerini belirtti.

Köyde ve mor renklerin içerisinde vakit geçirmenin 
oldukça keyifli olduğunu dile getiren Özgüven, 
“Gelip, görülmeli. Köy mora boyanmış. Bu zaman 
kaçırılmamalı.” dedi.

Serkan Savcı ise gün boyu burada vakit 
geçirdiklerini ve manzaraya doyamadıklarını ifade 
etti.
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Ordu’da 2 bin rakımlı Akkuş ilçesinde kaz çiftliği 
kuran Niyazi Çulluk, yumurta ve kaz taleplerini 
karşılamaya çalışıyor.

Ordu’da yaşayan 69 yaşındaki Niyazi Çulluk, 
işlettiği balık restoranını personel bulamaması 
üzerine kapatarak 2 bin rakımlı Akkuş ilçesinde 
deneme amacıyla kaz çiftliği kurdu.

Gökçebayır Mahallesi’ndeki çiftliğinde 170 kazla 
işe başlayan Çulluk, kaz yumurtalarının Ordu ve 
farklı illerden ilgi görmesi üzerine hayvan sayısını 
artırdı.

Kısa sürede Linda ve Çin ırkı kaz sayısını bin 200’e 
kadar çıkaran Çulluk, siparişlere yetişemiyor.

Çulluk, kaz yumurtasının yanı sıra zaman zaman 
kazların yavru ve yetişkinlerini de satışa sunuyor.

Niyazi Çulluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
balık çiftliğini kapattıktan sonra yeni bir iş arayışına 
girdiğini, kaz çiftliği hakkında internette araştırma 
yaptığını söyledi.

“Kars’ta kaz yetiştiriliyor da Ordu’da neden 
yetiştirilmesin?” diyerek yola çıktığını ve deneme 
amacıyla iki yıl önce kaz çiftliğini kurduğunu 
anlatan Çulluk, genellikle soğuk olduğu için 
yüksek rakımlı Akkuş ilçesini tercih ettiğini belirtti.

Kazların yumurtasını, civcivlerini ve yetişkinlerini 
gelen talebe göre sattıklarını belirten Çulluk, 
yumurtayı 15, yetişkin kazı 130, yavrularını ise 25 
liradan satışa sunduklarını aktardı.

Günde ortalama 100 yumurta sattığını söyleyen 
Çulluk, yumurtaları işletmelerden ziyade 
vatandaşların aldığını ifade etti.

Çulluk, bazı vatandaşların kazları etini tüketmek, 
bazılarının ise evinin bahçesinde yetiştirmek için 
aldığını kaydederek, “Kaz çiftliği kurduğum için 

son derece memnunum. Bu işi yapmak isteyenlere 
de tavsiye ederim.” dedi.

Kaz yumurtaları, yavruları ve yetişkinlerine 
Ordu’nun yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden de 
talep geldiği belirten Çulluk, taleplerin zaman 
zaman toplu sipariş şeklinde gerçekleştiğini 
söyledi.

Çulluk, kazların bakımlarının biraz zor olduğunu, 
sabahtan akşama kadar hayvanlarla ilgilendiğini 
anlattı.

Kaya, kazın pazar sorununun kesinlikle olmadığını, 
bu işe girecek girişimcilerin mutlaka memnun 
kalacağını sözlerine ekledi.

Akkuş’ta ‘kaz çiftliği’ kurdu siparişlere 
yetişemiyor
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At yarışlarında 93. Gazi Koşusu’nu Melis Kurtel 
Emin’in sahibi olduğu, Ahmet Çelik’in jokeyliğini 
yaptığı “The Last Romance” adlı safkan, 2.27.73’lük 
derecesiyle kazandı.

Veliefendi Hipodromu’nda üç yaşlı safkan 20 İngiliz 
tayının katılımıyla yapılan yarış, çim pistte 2 bin 
400 metre mesafede koşuldu. Yarışı, 2.27.73’lük 
derecesiyle “The Last Romance” adlı safkan ilk 
sırada tamamladı. Yarış günü Jiminy Cricket’in 
yarışa katılmayacağı açıklandı ve koşu, 20 safkanın 
katılımıyla gerçekleşti.

İkinciliği 2.28.01’lik derecesiyle “Kuzey Kafkasyalı” 
adlı tay, üçüncülüğü 2.28.27’lik derecesiyle “Hürat” 
adlı safkan ve dördüncülüğü 2.28.63’lük derecesiyle 
“Scoutleo” isimli at elde etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927’den 
bu yana düzenlenen koşuyu, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ekrem İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan 
Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ile Mustafa Aksu, 
Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve çok 
sayıda yarışsever izledi.

Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk 
sırada tamamlayan “The Last Romance”, sahibine 2 
milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.

Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 
bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 660 bin, 
üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira 
ikramiye ödendi.

Koşuda dereceye giren atlar için 771 bin 375 lira da 
yetiştiricilik primi dağıtıldı. 

93. Gazi Koşusu’nu kazanan “The Last Romance” 
adlı safkanın sahibi Melis Kurtel Emin’e, birincilik 
ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 
milyon 847 bin 585 lira verildi.

Gazi Koşusu’nun galibi ‘The Last Romance’
At yarışlarında 93. Gazi Koşusu’nu Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu, Ahmet 
Çelik’in jokeyliğini yaptığı “The Last Romance” adlı safkan kazandı.
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İSTANBUL SEÇİMLERİ VE SONRASI
Öncelikle  İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini açık ara farkla kazanan 
Trabzonlu hemşerimiz Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor yeni dönemde 
kendisine başarılar diliyorum
İstanbul’da kazanan demokrasi olmuştur.
İstanbul’da kazanan milletin iradesidir.
Ülkemiz önemli bir sınavı başarı ile geçmiş dünyanın gözbebeği 
konumundaki İstanbul’da seçimler güvenli ve huzurlu bir şekilde 
tamamlanmıştır.
Bundan sonraki süreç İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşımızın 
beklentilerine yönelik olacaktır.
Kentleşme-işsizlik-aş-iş-ekmek sorunu, yeşil alan, trafik, göçmen konusu 
gibi bir çok sorunun çözümü noktasında somut adımlar atılmalı.
Birlik ve beraberlik içinde İstanbul’a hizmet edilmeli.
AK Parti hükümetleri döneminde başta ulaşım sorunun çözümü 
noktasında olmak üzere İstanbul’a çok önemli yatırımlar yapıldı.
Kimse bunları inkar etmemeli.
İstanbul başka kentlere benzemez. Sorunları noktasında çözüm üretmek 
öyle herkesin işi değil.
İşte tam bu noktada Ekrem İmamoğlu ve ekibine büyük sorumluluk 
düşmekte.
Eğer vaatler yerine gelir, beklentiler cevap bulur, sorunların çözümü 
noktasında adımlar atılırsa İmamoğlu’nun lehine çok daha büyük artılar 
yazılır.
Ama tersi olur beklentiler cevap bulmaz ,çözüm yerine  yerine yeni 
sorunlar doğarsa  kendisi ve partisi bedelini çok ağır öder.
İstanbul’da İmamoğlu’na seçmen gereken desteği verdi.
Artık icraat zamanı.
Sonuçlar ülkemize hayırlar getirsin.
**
TERÖRLE MÜCADELEYİ KİM ANLATACAK?
Bir ülkede huzur-asayiş adalet ve güven yoksa ne konuşsanız boştur.
İstediğiniz kadar seçim yapın.
İstediğiniz kadar mitingler düzenleyin, mesajlar verin, açıklamalar yapın.
Sizi-bizi hepimizi yaşadığımız topraklar üzerinde egemen kılan tek gerçek 
özgürlüğümüzdür.
Eğer birey olarak korku-endişe ve kaygı içinde yaşıyorsak
Eğer can ve mal tehlikesi içindeysek
Eğer çocuklarımızı okula göndermeye-sokağa çıkarmaya korkuyorsak  işte 
o zaman vay halimize..
Aş-iş-ekmek derdini bile konuşma şansımız olamaz
Türkiye ne yazık ki hem içerden hem dışardan akıl-almaz bir kuşatma 
çemberi içinde.
Terör odakları ve onlara destek veren tetikçiler her an pusuda.
Fırsatını bulsalar bizi bir kaşık suda boğacaklar.

Devamı simgedergi.com’da..İç
im
izd

en

Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, “Afganistan, 
Türkiye’nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke 
konumundadır. Burada binden fazla projeyi hayata 
geçirdik. Bu projelerin çoğunluğu da eğitim 
alanında” dedi.

Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, 
Afganistan’ın Türkiye’nin en çok kalkınma yardımı 
yaptığı ülke olduğunu belirtti.

Büyükelçi Ertuğrul, Afganistan’ın doğusundaki 
Nangarhar vilayetindeki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) 
Afgan-Türk Okulları Celalabad Erkek Lisesine 
gerçekleştirdiği ziyaretinde yaptığı konuşmada, 
Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk bağının 
yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu 
ifade etti.

İkili ilişkilerin, iki ülkenin kurucu önderleri Mustafa 
Kemal Atatürk ile Gazi Amanullah Han arasındaki 
kişisel dostluk sayesinde daha da güçlendiğini 
söyleyen Ertuğrul, son 18 yılda ise bu ilişkilerin çok 
daha çeşitlendiğini ve derinleştiğini kaydetti.

Büyükelçi Ertuğrul, ‘”Afganistan, Türkiye’nin en 

çok kalkınma yardımı yaptığı ülke konumundadır. 
Burada binden fazla projeyi hayata geçirdik. Bu 
projelerin çoğunluğu da eğitim alanında.” dedi.

Türkiye’nin eğitim bursu verdiği ülkeler 
sıralamasında Afganistan’ın ilk sırada yer aldığını 
dile getiren Ertuğrul, bu yardımların devam 
edeceğini vurguladı.

TMV’nin Afganistan’daki faaliyetlerine değinen 
Büyükelçi Ertuğrul, ‘’TMV, Afganistan’daki eğitim 
faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetler 
kapsamında Celalabad’da kız lisesi açmayı planlıyor, 
başka vilayetlerde de benzeri okulları açmayı 
hedefliyor. Amacımız bu okullardan elde edilen 
geliri tekrar Afganistan’ın eğitimine yatırmak.” diye 
konuştu.

Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miyahil de TMV’ye 
devrettikleri Celalabad okulunda kısa sürede 
değişiklikleri hissettiklerinin altını çizdi.

Miyahil, Afganistan halkına her alanda yardım eden 
Türkiye’ye teşekkür etti.

‘Afganistan, Türkiye’nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke’
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Suriyeli aşiretlerden YPG/PKK tepkisi

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisine bağlı 50 aşiretin 
temsilcisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, 
Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde bir araya geldi.

Katılımcılar, ülkelerinde artan YPG/PKK zulümleri 
hakkında fikir alışverişinde bulunarak, bundan 
sonraki süreçte izleyecekleri politikalara ilişkin görüş 
alışverişinde bulundu.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Ahmet 
Ubeyd, yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK’nın 
ülkelerindeki artan zulümlerine tüm katılımcılar olarak 
ortak tepki gösterdiklerini söyledi.

Özellikle terör örgütünün sivillere yönelik baskısını 
artırdığını vurgulayan Ubeyd, şöyle devam etti:

“Örgüt, kendisine itaat etmediğimiz için şu an 

Suriye’de ekili arazilerimizi yakıyor. YPG/PKK 
müfredatına uyulmasını istiyor. Örgüt kendisine karşı 
çıkanları katlediyor, bölgenin demografik yapısını 
değiştirmeye çalışıyor. İnsanları sindirme çalışmaları 
her geçen gün artıyor. YPG/PKK’nın bu girişimlerini 
reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Fırat’ın doğusunda 
yaşayan bütün halkların, Arap’ı, Kürt’ü, Türkmen’i ve 
Ezidi’sinin bu zulümlere karşı ortak tepki koyup, birlikte 
hareket etmesini bekliyoruz.”

Aşiret reislerinden Mudar Asar ise ülkesindeki sivil 
halkın para vaadiyle son dönemde kandırılmaya 
çalışıldığını savundu.

Aşiret reislerinden Abdulaziz Hammadi de Deyrizor 
bölgesinde ikamet eden aşiretler olarak toplantıya 
iştirak ettiklerini söyledi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi üyesi yaklaşık 500 
kişi, ülkelerinde artan YPG/PKK zulümlerine tepki gösterdi.
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Düzensiz göçmen sorunu AB ülkelerini karşı 
karşıya getirdi

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch’un kendisine 
ait Hollanda bayraklı bir gemiyle Akdeniz’de kurtardığı 
53 düzensiz göçmenin tamamı geçen cuma akşamı 
karaya çıkarken, Alman kadın gemi kaptanı Carlota 
Rackete’nin ev hapsine alınması tartışma yarattı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Mevcut 
İtalya hükümeti, Avrupa’yı dayanışma eksikliğiyle 
suçlayıp, Avrupalı partnerleriyle istişarelerde 
bulunmadan çözüm seçenekleri sunuyor. Limanların 
kapatılması bir deniz hakkı ihlalidir.” açıklamasında 
bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da “İnsan hayatı 
kurtarmak insani zorunluluktur. Denizde hayat 
kurtarmak bir suç olmamalı. İtalyan adaleti suçlamalara 
bir an önce açıklık getirmeli.” ifadelerini kullandı.

İtalya’da göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan aşırı 
sağ görüşlü Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve 
İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Almanya ve Fransa’dan 
gelen açıklamalara sert karşılık verdi.

Salvini, “İtalya hiç kimseden ders alacak değil. Özellikle 
de Fransa’dan.” dedi. Salvini ayrıca sosyal medya 
aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, tutuklanan gemi 
kaptanının “yasa dışı hareket ettiğini” savundu.

Diğer yandan 31 yaşındaki kadın gemi kaptanı 
Rackete için Almanya’da bir televizyon kanalında 
başlatılan kampanyada, bir günde 300 bin avrodan 
fazla para toplandığı bildirildi.

Lampedusa Adası’na çıkan söz konusu 53 düzensiz 
göçmenin bazı AB ülkeleri arasında paylaşılması 
için görüşmeler devam ediyor.

Akdeniz’deki göçmen sorunu bir kez daha Avrupa Birliği ülkelerini karşı karşıya getirirken, 
İtalya hükümetinin düzensiz göçmenlere karşı politikasına Fransa ve Almanya’dan eleştiri 
geldi.
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BELEDİYE BAŞKANLARI’NIN DOSTU HIÇ YOK

Belediye Başkanları secildiklerinde onlara YEŞİL PASAPORT veriliyor. 
Ancak görevleri bitince Yeşil Pasaportları ellerinden geri alınıyor. Oysa 
verilen bir hakkın geri alınmaması lazım. 
 
O bir itibar ve saygıdır. Başkanın himayesinde (birinci derecede ...) 
çalışan bir memura Yeşil Pasaport verilirken onun Ita Amiri olan Belediye 
Başkanına görevden sonra malesef bu hakkı elinden alınıyor.

Yanlış bir uygulama, ama kime anlatacan..  
Kimse Belediye Başkanına sahip çıkmıyor. 
 
Belediye Başkanları gorevdeyken kendi Özlük, Sosyal (emeklilik)  ve 
Sağlıkla ılgili hiç bir gayret çalışma göstermemişler... 
 
Ama ne acıdırki emekli olan Başkanlarda kendi haklarıni savunmak için 
kurulan Derneklere bile üye olmuyorlar.  
Başkaları onların hakları için mücadele ederken onlar kayıtsız kalıyorlar. 
 
KOCA BIR MALESEF 
Partilerde eski Başkanların özlük sosyal ve Sağlık hakları için hiç bir 
gayret sarf etmiyor başkanlarına sahip çıkmıyor.  
Çıkacak gibi de görünmüyor. Dünyadan haberleri yok.. 
Bizler: 
2011 Yilinda Baskanlar icin Belediye Başkanları Derneğini kurduk ama o 
günden bu güne kadar TBMM de tek bir adım atılmadı.  
Bazı milletvekili arkadaşlar bu haklar için bir gayret içindeler ama 
(Meclsin) TBMM nin ağır çalışma temposuyla 50 senede çıkmaz...

Dedim ya malesef bazı başkanlar Armut Piş ağzıma düş diyor... 
TBMM de gurubu bulunan partilerinde Başkanların özlük sosyal ve Sağlık 
hakları için biraz gayret sarf etsinler. 
BIR GÜN SENDE DÜŞCEN ARAMIZA 
Görevdeki Belediye Başkanları ise hiç bir gayret içine girmiyorlar seçimi 
kaybedince akıllarına geliyor ama iş işten geçiyor. 
Bir gün Onlar dadüşecekler aramıza.

VEFASIZLIK ÖRNEĞİ 
Hele Belediyeler Birligi tam bir vefasızlık örneği gösteriyor. 
Onlar hep “kral öldü yaşasın yeni secilen kral”. Oysa Belediyeler Birliğini 
kuran ve yaşatan bizleriz. Biz kaybedince adımızı unutuyorlar. 
Siyasî iktidara bir sitem, Eski Belediye Başkanlarına lütfen sahip çıkın.  
Reisler, Sessiz kalıyorlarsa onurlarından dolayı seslerini çıkarmıyor kendi 
dunyalarına kapanıyorlar. 
Gelin Başkanlara hep birlikte sahip çıkalım. 
Not; Mahkeme kararina göre, Bir kişi yalnız bir yerden sosyal hak alabilir 
bu doğru karar. Dedikodu önlemek için yazdım.
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan ve üremeleri için doğaya bırakılan 
kelaynaklar, kafeslere alınmaya başlandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan ve üremeleri için doğaya bırakılan 
kelaynaklar, kafeslere alınmaya başlandı.

Birecik’te 1977’de 11 kelaynakla kurulan Kelaynak Üretme İstasyonu’ndaki kuşların çoğalması amacıyla çalışmalar 
tüm hızıyla devam ediyor.

Üreme dönemi başladığında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, göç mevsimi 
geldiğinde, nesli tükenme riski altında bulunduğundan türün korunması amacıyla tekrar kafeslere alınıyor.

Birecik’teki istasyonda şubatta doğaya bırakılan 261 kelaynaktan 253’ü uzman personel tarafından yakalanarak 
kafeslere alındı. Kuşların kan örnekleri alınıp, halkalama işlemleri yapıldı. Geçen yıl kelaynaklardan 65 yavru elde 
edilmişti.

Kelaynaklar ‘yuvaya’ dönüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, istasyonda 
42 yıl önce 2 yetişkin ve 9 yavrunun koruma altına alınmasıyla başlayan çalışmalarla, kelaynak sayısının 300’e 
yaklaştığını belirtti.

Kelaynakların sayılarının her yıl arttığını vurgulayan Erdoğan, “Kelaynakları, üreme dönemi başlangıç zamanı 
olan şubatta, kafesleri, kapıları açarak doğaya salıyoruz. Doğal ortamda serbestçe uçan ve beslenen kelaynakları, 
istasyonumuzdaki kayalık ve tahta yuvalarda üredikten sonra haziranda kafeslere alıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Allahın göz verdiği her insan bakar,görür,kulak verdiği her insan 
işitir,duyar,beyni akli olan her insan akleder,idrak eder,muhakeme 
eder,değerlendirir.kalbi,gönlü,yüreği olan insan hisseder,duyar,duygulanı
r,anlayış,empati besler bir dünya barındırır.

Duyu organlarımızla   görmek,duymak,koklamak,tatmak,dokunmak 
hissetmek işlemlerini yaparız.Amacım biyoloji dersi vermek değil bir kapı 
açmak.

Duyu organlarımızla benim tahayyül ettiğim 4 çeşit bakış görüş, anlayış, 
tekamül vardır. Yani her insan insanlara,olaylara,tabiata,canlılara,evrene,
dünyaya aynı nazarla bakamaz,,aynı şeyleri göremez.seviyesine ferasetine 
bilincine göre değişik bakan değişik farklı gören vardır.çıraklıktan,ustalığa 
doğru bakışlar şöyledir.

1- Hayvani bakış,
2- Kapitalist,materyalist,bakış
3- İnsani bakış
4- Derin bakış, ulvi bakış, ariflerin, erenlerin bakışı
  
Şimdi bu bakış,anlayış çeşitlerini irdeleyelim.

1-HAYVANİ BAKIŞ; Bu bakış,gözü var görmez,kulağı var duymaz,kalbi var 
hissetmez olarak tarif edilen ,3 maymunu oynayan,robotlaşmış,kimseye
,selam vermeyen,sıcaklık,sevgi duymayan,ilgi duymayan,ruhu olmayan 
sadece bedenler vucutlar gibi yaşayanlardır.ne kokarlar ne bulaşırlar.hiç 
bir iyi işe bulaşmazlar.
Allah bu grup insanı,ARAF-179 ayette,hayvanlar gibidir,hayvandan daha 
aşağıdadırlardır buyurmaktadır.
Maalesef çoğu insanımız son değişmelerden,,dönüşmelerden,ev
rilme,çevrilmelerden sonra bu gruptaki insan özelliklerine sahip 
olmakta yalnızlaşmada, birbirine yabancılaşmaktadır.Ben,elimden 
geldiği kadar toplantı, konferans, cumalar gibi insan topluluklarına 
katılıyorum.maalesef kimse kimseye selam vermiyor,sıcaklik, tebessüm 
göstermiyor,tanışma kaynaşma isteği yok,robot giibi gelip gidiyorlar
 yazık bu gidişat nereye, farkındalık,ilgi yok..

2-KAPİTALİST BAKIŞ; Bu grup insanlar kapitalist,materyalist emperyalis 
zihniyeti ile bakar insanlara olaylara, dünyaya menfaat, çıkar gözlüğüyle 
bakarlar insanı madde obje,materyal,alet gibi gören acımasız vıcdansız 
bakıştır.insan degeri parası,malı mülkü,makamı,rütbesi,nüfuzu,yetki
si oranında değerlidir.insana değil kartvizitine,etiketine bakan görüştür.
bu insanlar cin gibidir,gözleri fıldır fıldır,kulakları açık,kalpleri kapalıdır.
insanların ruhuyla gönlüyle,özüyle ilgilenmezler.sadece menfaati 
olanların hoşlanacağı şeylerle ilgilenirler.insan makinedir,işine yaradığın 
kazandırdığın oranda kıymetin vardır.

Devamı simgedergi.com’da..

İsmail SAYAN
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Doğanın bir kanunu vardır. Dünyaya 
gelen canlılar ilk günden itibaren 
bir gün öleceklerini bildikleri halde 
yaşamak için çabalar, uğraşır, didinir. 
Yaşamakta, ölmekte doğanın 
gerçek kanunudur. Bu kanunu 
hiçbir kuvvet değiştiremez. Buna 
rağmen yaşamak hayatın gerçeği ve 
devamıdır. Bu yol uzun veya kısa da 
olsa doğduğun günden başlayarak, 
inişli, çıkışlı devam eder.

            Herkesin hayatta iyi ve kötü 
günleri olur. İnsanlar yaşamın belirli 
zamanlarında, ben bu dünyaya çile 
çekmek için mi geldim diye isyan 
etsede, elinden geldiğince en iyi 
şekilde yaşamak için mücadele eder.

            Yaşamak aynı zamanda 
yaşatmaktır. İnsanlara hayatı zehir 
etmektense, faydalı işler yaparak 
yaşamak bir erdemdir. Çünkü 
insanların hayatını yine insanlar 
kolaylaştırır.

            İnsanların yararına olan her 
meslek sahibi işini dürüst yapmakla 
mükelleftir. Yanlış yapılan iş 
insanların felaketine sebep olur. İşini 
düzgün yapmayan kişiler, insanların 
bilerek yaşam haklarını elinden 
almış olurlar.

            Oysaki her insanın, bu yaşam 
hakkını elinden alan kişiler kadar 
yaşamaya hakkı vardır. Herkes 
acısıyla, tatlısıyla, çilesiyle hayatını 
devam ettirmeye çalışıyorsa 
yaşamayı hak ediyor demektir. 
Yaşamak çalışmak demektir. 
Yaşamak hastane yatağında 
ölümünü beklerken bile umut 
etmektir, yaşama tutunmaktır. 
Suçsuz yere hapishanelerde yıllarca 
yatacağını bile bile, bir gün özgür 
olacağını ummaktır. Yaşamak ölen 

yakınlarının mezarı başında, bir gün 
kendisinin de burada yatacağını bile 
bile dua etmektir.

            Hayatta kul hakkı yemeden, 
özgürce, kimsenin kulu olmadan, 
haksızlığa boyun eğmeden, 
doğruların yanında yer alarak, 
insanların bir arada kardeşçe 
yaşaması için elinden gelenin en 
iyisini yaparak, haddini aşmayarak, 
insanlara yardım edebiliyorsan ve 
insanların yaşaması için savaşıyorsan 
kaliteli insansındır.

            Kendini büyük gören kibir 
abidesi insanların eline fırsat geçtiği 
zaman; karşısındakini hor gören 
insanlar, ayağının altında biten otun, 
öldüğü zaman mezarının üzerinde 
biteceğini unutmasın ve insanlara 
insanca davransın. Her makam gelip 
geçicidir.

            Mal da, mülkte, makam da 
gelip geçicidir, asalet kalıcıdır. 
Asil insan yaşatmak için her türlü 
imkanını, insanların iyiliği için 
kullanır.

            Toplumları, toplum yapan; 
İnsanları öldüren değil, yaşatan 
iyi bireylere ihtiyaç vardır. Dünya 
fanidir, herşey gelip geçicidir.

TEK KİŞİNİN OLSA DÜNYA TAPUSU
ERGEÇ KAPANACAK KAZANÇ KAPISI   

( Bu iki mısra ALDANMA OĞUL şiirinden, 
Şairi Mehmet POSTALLI’dır. )
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    Haziran ayı ülkemiz için bir çok sıkıntılarla geçti. İçeri de 
İstanbul seçimi ,dışarıda F35,İran,Suriye derken bir ayı daha geride 
bıraktık. Neyseki İstanbul seçimi ne olacak diye kafalarımızda soru 
işareti olmaktan çıktı. Sayın Ekrem İmamoğlu’na yeni görevinde 
başarılar diliyor kendisini bu görevde destekleyen CHP Hatay 
Milletvekili sayın  Serkan Topal’a da destekleri için teşekkür ediyoruz.

                     İsrail , Amerika , Rusya Kudüs te bir toplantı gerçekleştirdiler.
Suriye yi konuştular , Irak’ı konuştular , Ortadoğu yu konuştular.
Muhtemelen yüzyılın planını konuştular ama en çok İran’ı konuştular 
ve İran’ın ne olacağını konuş- tular.Her üç ülkenin ulusal güvenlik ve 
istihbarat yapısının başında isimlerde bu toplantı içerisinde bulununca 
önemi bir kat daha artıyor.

                       Türkiye ABD arasındaki  S400 krizi için Rusya dışişlerinden  
‘Şu An Yaşanan Bir Küba Krizidir’ diye bir açıklama yapmıştı.1962 de 
Küba ile yaşanan füze krizini hatırlattı.Bu kriz üzerimizden bir hayli 
ağır geçiyor diyebiliriz.Bunlar yaşanırken İran Amerika’nın 100 milyon 
değerinde olan bir techizatını yani silahını vurdu ve dikkat ederseniz  
hiçbir şey olmadı.Doğrusu konjektürü iyi yakaladı diyebilirim.Bu konu 
hakkında Türkiye-Irak-Pakistan-Afganistan-Çin- Hindistan-Azerbeycan- 
Katar ve hatta körfez ülkeleri yönetimleri İran’a toptan müdahaleye 
karşı çıktıklarını söyleyebilirim.

                       Bunların dışında Şu an Akdeniz de çok büyük bir 
oyunla karşı karşıyayız. Ufacık bir hata , bir kıvılcım yüzyılın savaşını 
başlatabilir. Çok dikkatli , akıllıca planlar yapıp dış platformda da 
dostlarımızı iyi seçmeliyiz. Biz içeride seçim kavgası yaparken , 
milyonları seçim için harcarken Akdeniz de etrafımızı sarmaya 
başladılar.Planları minumum planları olarak deniz sınırla- rımızı 
daraltmak ve bunu yaparak bize denizde petrol aratmamak.

                       Bırakalım artık içeride Belediyeler , Kurumlar çalışmalarına 
başlasın , kafamızdan iç sorunları çıkararak dışarıdan asıl gelen 
tehlikelere odaklanalım ve bir karış bile ne toprak ne de su verelim.. 

M. Sedat EROĞLU
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ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
Bugün S-400 konusunu büyük bir kriz olarak gören bazı çevreler, aslında Türkiye’de ABD’ye 
karşı oluşan bu güven bunalımını yeterince göz önünde bulundurmuyorlar. Türkiye’nin 
S-400 kararını sorgulamak oldukça sorunlu bir anlayışa işaret ediyor.

Türk-Amerikan ilişkileri tarihinin en önemli dönüm noktalarından birinden geçiyor. Son yıllarda sıklıkla duyulan ve 
her seferinde ya ertelenen ya da semptomları giderilen kriz bu sefer çok farklı bir boyutta karşımıza çıkıyor.

Son yirmi yıldır gitgide derinleşen ve kronikleşen güven bunalımı artık somut sonuçları olan bir vakaya dönüşmek 
üzere. İki NATO müttefiki arasında şimdiye kadar yaşanan en ciddi krizlerden biri olan bu durum sadece iki ülke 
ilişkilerini değil, aynı zamanda ittifak sistemleri ve müttefiklerin birbirinden beklentilerini de değiştirecek boyutta. 
Bu sefer konu Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400 hava savunma sistemleri ve ABD yönetiminin Türkiye’nin 
bu kararına verdiği tepki. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde en önemli dış politika krizlerinden biri olarak ortaya 
konulan bu krizi daha iyi anlayabilmek ve sonuçlarını değerlendirebilmek için, bu krizle ilgili üç ayrı noktayı 
yeniden hatırlamakta fayda var.

Kriz yeni değil

Birincisi krizin başlangıç noktasıyla ilgili. Her ne kadar bugün bazı uzmanlar meseleyi sadece S-400 alımından 
ibaret bir konu olarak görüp Türkiye’nin bu kararını ikili ilişkilerin geldiği durumun en önemli müsebbibi olarak 
gösterse de, ikili ilişkilerdeki türbülans 2017’de Ankara’nın verdiği S-400 kararıyla başlamış değil. Bugün ABD’de ikili 
ilişkiler konusunda söz söyleyenlerin, ABD’nin Brunson olayından büyük bir hayal kırıklığına uğradığını ve S-400 
alımı kararından sonra Türkiye’nin tam da güvenilir bulunmadığını ifade etmesi, ikili ilişkilerdeki mevcut krizler 
hakkında pek de bir şey anlaşılamadığını ortaya koyuyor.
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Türkiye’nin milli güvenliğine ve toprak bütünlüğüne kastetmiş ve kendisi tarafından da terörist kabul edilen bir 
grubun Suriye kolunu destekliyor olması, aslında ABD’nin ikili ilişkilerde görmek istemediği tarihi bir krizdi. Tıpkı 
ABD’nin 15 Temmuz darbe girişimine verdiği skandal tepki ve sonrasında Gülen’in iadesiyle ilgili atmadığı adımlar 
gibi. Halkbank meselesi, Suriye’de tutulmayan sözler ve Afrin operasyonu gibi kimi kritik anlarda ABD tarafından 
sürekli olarak ifade edilen “kaygı”, aslında bu krizin birer parçasıydı. Hatta bir NATO üyesi ülkede vize işlemlerini 
durdurmak, aynı müttefik ülkenin bakanlarına uygulanan yaptırım ve ABD’nin vatandaşlarına Türkiye’ye seyahatleri 
hakkında yapılan uyarılar, bu krizin farklı semptomları olarak ortaya çıkmıştı. Bugün S-400 konusunu büyük bir 
kriz olarak gören bazı çevreler, aslında Türkiye’de ABD’ye karşı oluşan bu güven bunalımını yeterince göz önünde 
bulundurmuyorlar. Hatta Türkiye’yi S-400 almaya icbar eden sürecin arka planında Kongre’deki bazı çevrelerin 
de içinde olduğu bir kesimin Türkiye’nin ABD’den silah almasını zorlaştırmasının etkisi bile yeterince irdelenmedi. 
Şimdi bu kritik anda krizi S-400’e bağlamak ve Türkiye’nin bu kararını sorgulamak oldukça sorunlu bir anlayışa işaret 
ediyor.

Krizin temelinde Kongre var

Aslında ABD’nin hasımlarına yaptırım yoluyla karşı koyma yasası olarak bilinen CAATSA temel olarak ABD’de iç 
politik çekişmelerin ve kavgaların sonucu ortaya çıkmış bir yasa. Özellikle 2016 seçimleri sonrasında ortaya atılan 
Rusya’nın seçimlere müdahalesi tartışmalarında Kongre’nin aktif bir rol oynayarak hazırladığı bu yasa Trump 
tarafından hiç olumlu karşılanmamıştı. Hatta o dönemde Trump’ın İletişim Direktörü olan Scaramucci Trump’ın 
yasayı iptal edebileceğini dahi söylemişti.

Yasanın büyük bir çoğunlukla geçmesinden sonra böyle bir ihtimalin kalkması üzerine, Beyaz Saray bazı şerhler 
koyarak yasayı imzalamak zorunda kalmıştı. İlk andan itibaren büyük tartışmalara yol açan yasa için bazıları 
“Kongre diktası” ifadesini dahi kullandı. Dolayısıyla bugün Türkiye ile ABD’yi karşı karşıya getiren yasanın temelinde, 
Kongre’nin (özellikle Rusya ile ilişkiler konusunda) Trump’ın alanını daraltma kaygısı ortaya çıkıyor. Bu konuda 
şimdiye kadar yapılan tartışmalarda verilmek istenen, neredeyse yasanın Türkiye’ye karşı hazırlanmış olduğu 
algısıydı. Ancak yasaya atfedilen stratejik ve jeopolitik önem, yasanın hazırlandığı dönemde ne kadar gündemdeydi 
belli değil. Önemli bir NATO üyesiyle ilişkileri bu kadar germesi ve ABD yönetiminin son yıllarda yaptırımlarla 
dünyaya nizam verme çabası ve bunun oluşturduğu olumsuz atmosfer göz önüne alındığında, bir iç politik krizin 
sonucu olarak bir dış politika bunalımı daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir iç politik krize kurban edilmeye 
çalışılan ABD-Türkiye ilişkilerinin tamamen sarsılması durumunda, “sorumlu kim” denildiğinde, şimdi bu konuda 
şahitlik yapan kimi çevreler ne diyecek, kimse bilmiyor. Askeri müdahalelerde sergilenen sorumsuzluk, plansızlık 
ve uzun vadeli düşünme kısırlığı sonrasında ABD’nin hem iç politik kaygılara hem de aşırı yaptırımlara dayanan dış 
politikası, önümüzdeki dönemde dış politik fiyaskolara örnek olarak verilebilir.

Kriz kimseye fayda sağlamaz

Bu kriz sırasında Türkiye’ye yöneltilen tehditler, yaşanan gerilimin sadece Türkiye’ye zarar vereceği izlenimini ortaya 
çıkarıyor olsa da, aslında bu tür krizler, kimin daha çok kaybettiğini belirlemenin oldukça zor olduğu, kazananı 
bulunmayan sonuçlar ortaya çıkarıyor. Aslında herkes birlikte kaybediyor. Ama bazıları neler kaybettiği konusunda 
bilinçli bir hesap yapamıyor. “Kaybet-kaybet” durumu tüm çıplaklığı ile ortaya çıkıyor. Türkiye’yi tehdit eden ABD 
yönetimi, Türk kamuoyu ve Türkiye devletiyle ilişkilerinin yanında, diğer müttefiklerin de ABD’ye bakışını etkileyecek 
bir adım atmaya hazırlanıyor.

ABD yönetimi, birçok yerinden düğümlenmiş bu bağı, düğümleri daha da sıkacak hamlelerle çözmeyi düşünüyorsa, 
bu süreçte kendi vereceği kayıpları yeterince göz önünde bulundurmamış demektir.
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İÇİMİZDEN

Türkiye Gözünü Doğu Akdeniz’den Ayırmamalı
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Karasal petrol yataklarının 
60-70 yıllık ömrünün kaldığı 
bilimsel verilerle ortaya 
dökülürken, dünya nüfusu 50 
yıl sonra 9 milyara ulaşacak.

Dünya nüfusu tüketim 
konusunda bilinçsiz bir 
şekilde ilerlemeye ve dünyayı 
yok etmeye devam ediyor. 
Dünyanın kaynakları sınırlı ve 
sürekli artış gösteren nüfusa 
yetecek gibi de görünmüyor.

Günümüzün savaşları 
ekonomik olarak yapılırken, 
Doğu Akdeniz’de olanları iyi 
analiz etmemiz gerekiyor. 
Doğu Akdeniz’de neden bir 
çok ülkenin gemisi var? 
Doğu Akdeniz’e 5 ülke sınıra 
sahipken, neden 30’a yakın 
ülkenin gemisi Doğu Akdeniz 
sularında dolaşıyor.

Bunun altında yatan 
sebeplerin en başında 
enerji kaynakları geliyor. 
Günümüzün tüm savaşlarının 
ana sebebi..

Kıbrıs ve çevresinde yoğun 
olmakla birlikte, Doğu 
Akdeniz’de 3 trilyon dolar 
değerinde Doğalgaz, Petrol 
ve Hidrokarbon yataklarının 
olduğu tahmin ediliyor. Tabii 
bu tahminler öyle kafadan 
atmasyon ile yapılmıyor. 
Bilimsel veriler ışığında..

Geleceğe daha yakında 
bakarsak; tüm dünyanın 
gözünün Arktik Bölgesi, Güney 
Çin Denizi ve Doğu Akdeniz’de 
olacağı kesin!

Bana soran yok ama bence 
Türkiye, Doğu Akdeniz ile yatıp, 
Doğu Akdeniz ile kalkmalıdır. 
Doğu Akdeniz’de gereken 
tüm önlemleri almalı, gerekli 
istasyonları şimdiden kurmaya 
başlamalıdır.

Eğer ülkemizin genel 
stratejisi Doğu Akdeniz olarak 
belirlenirse, ekonomimize 
güç katacak yeni hamleler 
yapılabilir. Suriye’den 
çekilmeyerek, Suriye’nin Doğu 
Akdeniz sınırlarına Türkiye 
kalıcı olarak yerleşmelidir.

Ve en önemli unsurlardan 
biri olarak gördüğüm, Doğu 
Akdeniz’deki deniz yetki 
alanları ve uluslararası hukuka 
uygun olarak ne varsa tüm 
haklarımızı sonuna kadar 
kovalamaktır.

Gerekirse Türkiye, Kıbrıs’ı 
ilhak etmeli ve oraya üs 
kurmalıdır. Caydırıcılık teşkil 
edecek olan askeri tedbirlerin 
yanında Kıbrıs ve çevresini 
Ekonomik Bölge ilan etmeliyiz. 
Bunu yaparken de siyasi 
kararları hızlı ve önceden 
düşünülmüş şekilde almalıyız.

Atılacak olan adımlar ile 
bölgedeki gücümüzü hem 
artıracağımızı hem de siyasi 
olarak daha güçlü bir konuma 
geleceğimizi düşünüyorum.

Hazır S-400’leri almışken ve 
Amerika ile anlaşmışken, 
Doğu Akdeniz’e yapılacak olan 
hamlelerin tam sırasıdır!
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BİLİM VE TEKNOLOJİ

NASA’nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti

The Astronomical Journal dergisinde yayınlanan 
makalede, L 98-59B olarak adlandırılan yeni gezegenin, 
NASA’nın öte gezegen keşif uydusu TESS’in şimdiye 
kadar keşfettiği en küçük gezegen olduğu belirtildi.

Makalede, L 98-59B’nin TESS’in keşfettiği 3 yeni 
gezegenden biri olduğunun altı çizilirken, gezegenin 
dünyadan küçük Mars’tan büyük kütleye sahip olduğu 
kaydedildi.

Gezegene, dünyadan 35 milyon ışık yılı uzaklıkta L 98-
59 yıldız sisteminin yanında yer alması nedeniyle L 98-
59B isminin verildiği belirtildi.

Güneş Sistemi dışında keşfedilen en küçük gezegen 
ise hala Kepler Uzay Teleskobu tarafından tespit edilen 
Kepler-37-b olmayı sürdürüyor.

NASA geçen yılın ekim ayında, yakıtı biten Kepler’in, 
derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından 
bilim operasyonlarının sonuna geldiğini açıklamıştı.

TESS uydusu, NASA tarafından 18 Eylül 2018’de SpaceX 
üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Uydunun, 
2 yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca Güneş Sistemi 
dışındaki yakın yıldız sistemlerindeki öte gezegenlere 
dair kanıtlar araması planlanıyor.

TESS, öte gezegenleri “geçiş” denilen bir konumda 
tespit etmeye çalışıyor. “Geçiş”, bir öte gezegenin 
yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor. 
Bilim adamları bu anda yıldızın kameralara yansıyan 
parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, ışığın salım 
ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin 
kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu 
belirleyebiliyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) öte gezegen keşif uydusu TESS, dünyadan 35 
ışık yılı uzaklıkta gözlenen şimdiye kadarki en küçük gezegenini keşfetti.
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