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BAŞKANDAN

BİRLİK VE BERABERLİK

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Sevgili okuyucularım.

30 Ağustos Zafer Bayramını kimsenin 
inkâr etme gibi bir hakkı olamaz. Çünkü 
bu bayram bu topraklar üzerinde yaşayan 
tüm halkın var olma bayramıdır. 

Görüyoruz ki bu bayramda 3 lider bir 
araya geldi ve Sayın Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’da Anıtkabir defterine “Aziz 
Atatürk, emanetiniz olan Cumhuriyet’i 
canımız pahasına korumakta kararlıyız” 
diye yazdı.

Bu yazı bazılarının Sayın 
Cumhurbaşkanının Atatürk’ü kabul 
etmeme iftirasını yola getirme notudur.

Diyanetin de dikkatli olması gerekir.

Ülkemiz şu an gerek Ak Deniz ve gerek 
Suriye’de dış güçlerin karşı durmasıyla 
birlik ve beraberlik içinde hareket etmek 
zorunda ve Cumhurbaşkanımızın bunun 
mücadelesi içinde.

Terör bu!..

Terör sadece bizim sorunumuz değil, tüm 
dünyanın baş belası ama buna kucak açıp 
başımıza salanlar ileride kendi başlarının 
belası olacağının ya bilincinde, ya da 
terörün dini imanı olmadığının farkına 
değiller.

Amerika Birleşik Devletlerinde Kulelerin 
terörle yıkılması tüm dünyayı üzmedi mi? 
Herkes karşı çıkıp lanetlemedi mi?

Akdeniz’de ne işiniz var!

Ora nere siz nere? Bu mesele Güney Kıbrıs ve Kuzey 
Kıbrıs arasında olan bir mesele ve yabancı güçler 
olmazsa Türkiye Yunanistan ile Kuzey Kıbrıs Güney 
Kıbrıs arasında sorunun kolayca çözüleceği bir durum.

Ama mikser gibi hem oraya, hem Libya’ya, hem Irak’a, 
Hem İran’a karışmayıp durmuyorsunuz.

Herkes kendi ülkesinin işine baksa bir sorun 
olmayacak ve şu anda bizim yapmamız gerek tek 
şey Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verip birlik ve 
beraberlik içinde tıpkı 30 Ağustos gibi işin içinden 
zaferle çıkmak.

Başka çaremiz yok.

Birlik ve beraberliğin kaybettiğini gören ve duyan 
varsa söylesin.
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Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren 
F.V. hakkında “canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme” suçundan iddianame 
düzenlendi.

Emine Bulut’u öldüren sanığa ağırlaştırılmış 
müebbet talebi

GÜNCEL

Kırıkkale’de, eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren cinayet zanlısı F.V. 
hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Ağustos’ta 38 yaşındaki Emine 
Bulut’un boşandığı eşi F.V. (43) tarafından öldürülmesi olayı sonrası etkin ve hızlı bir soruşturma başlatıldığı 
belirtildi.

Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesine katil zanlısı F.V. hakkında “canavarca hisle tasarlayarak adam 
öldürme” suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendiği aktarılan açıklamada, soruşturma 
dosyasının mahkemeye gönderildiği ifade edildi.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yaşanan bu elim olay sonrası, sosyal medyada, Emine Bulut’un otopsisine ait olduğu iddia edilen birtakım görüntülerin 
paylaşıldığı görülmüş olup, söz konusu görüntülerin, maktulenin 112 acil müdahale ekibi tarafından kaldırıldığı Kırıkkale 
Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahale sırasında veya tedavi sonrasında gizlice çekildiği anlaşılmıştır. Maksatlı 
paylaşımlar yaparak soruşturma gizliliğini ihlal edenlerin tespiti yönünden Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızca 
soruşturma başlatılmıştır.”

Sosyal medyadaki paylaşımlar için soruşturma başlatıldı

Emine Bulut’un ölümü ile sonuçlanan olay sonrasında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, olay anına yönelik
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şiddet içerikli görüntülerin paylaşılmaması ve yayımlanmaması hususunda Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince erişimin 
kısıtlanması ve yayımlanmamasına yönelik kararların alındığı anımsatılan açıklamada, alınan bu karara aykırı davranışlar 
sergileyerek sosyal medyada, yazılı ve görsel basında infiale neden olan paylaşımlar için ayrıca bir soruşturma başlatıldığı 
da belirtildi.

İddianame

Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık ve görgü tanıklarının ifadelerine yer verildi.

İddianamede, otopsi raporunda, Emine Bulut’un ölüm sebebinin kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve iç 
organ harabiyetinden gelişen iç ve dış kanama kaynaklı olduğu belirtildi.

Cinayet zanlısı F.V, ifadesinde, eski eşi ve ailesinin çocuğuyla görüşmesini engellediğini, eşinin kardeşlerinin kendisini 
sürekli tehdit ettiğini, ancak şimdiye kadar haklarında şikayetçi olmadığını iddia etti.

Olay günü saat 16.00’da bir kafede eski eşi Emine Bulut ile buluştuklarını anlatan F.V, eski eşinin tekrardan evlenmek 
istediğini söylemesi üzerine çocuğun velayetini kendisine vermesini istediğini ve bunun üzerine aralarında tartışma 
çıktığını ileri sürdü.

Eski eşinin çocuğuyla şikayetçi olmak için karakola gittiğini ve Menderes Caddesi’nde tekrar karşılaştıklarını ve bir iş 
yerine geçtiklerini anlatan F.V, “Burada bana hakaret etti. Akabinde kendimi kaybettim ve eski eşimi öldürdüm.” şeklinde 
ifade verdi.

İddianamede, görgü tanıklarının da ifadelerine yer verildi. 

Görgü tanıklarının, “Şüphelinin agresif bir tutumla kadınla tartıştığı, kadının ise şüpheliyi sakinleştirmeye çalışıp, sakince 
konuşmasını sağlamaya çalıştığı, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra, ‘Bana çocuğumu göstermiyor, öldürdüm, 
herkes duysun’ şeklinde bağırdığını” söyledikleri belirtildi.

WhatsApp mesajlaşma kayıtlarında, olay tarihinden bir gün önce Emine Bulut’un tekrar evlenme durumundan F.V’ye 
bahsettiği, çocuklarının dershaneye yazdırılması ve evlenme durumuyla ilgili görüşmek için bir araya geldikleri kafede eski 
karı kocanın aralarında tartışma çıktığı da ifade edilen iddianamede, tarafların ayrıldıktan sonra Menderes Caddesi’nde 
tekrar karşılaştığı, Emine Bulut’un iş yeri içerisine koşarak girdiği, arkasından gelen şüphelinin kadını yakaladığı ve 
pantolonunun cebinden çıkardığı bıçakla boğazından kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçağı sokmak suretiyle 
öldürdüğü bilgisi aktarıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Tanık beyanlarından Emine Bulut’un F.V’ye yönelik herhangi bir hakaretinin bulunmadığı, F.V’nin eski eşine “Gider paşa 
gibi yatarım Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun gider yatarım” diye mesaj attığı bilgisine de yer verilen iddianamede, 
şunlar kaydedildi:

“Şüphelinin maktuleyi yakalayarak boğazını kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sokmak suretiyle ‘tasarlayarak ve 
canavarca hisle adam öldürme’ suçunu işlediği, mahkemenizce yapılacak yargılama neticesi verilecek kararda; şüphelinin 
daha önce de müştekiye hakaret etmesi sebebiyle hakkında kamu davası açılması ve şüphelinin suç işlemekten çekincesi 
olmaması sebebiyle hakkında takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasını, olay sırasında müşterek çocuğunun 
yanında olacağını bilmesine rağmen, suç işleme kararlılığında tereddüte düşmeyerek maktulenin hayati bölgelerine 
birden çok kez bıçak darbesi vurmak suretiyle canavarca hisle hareket ettiğinin gözetilmesi, şüphelinin ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur.”

Emine Bulut cinayetinin görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı.

Emine Bulut’un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep 
telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı.

GÜNCEL
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İÇİMİZDEN

BEN ETMİYORUM!..
Baktım...

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda boylu 
poslu bir kızımız, vatandaş akınına 
uğrayan ANITKABİR önünde, başında 
kırmızı-beyaz bant, elinde Ay Yıldızlı 
ATATÜRK bayrağıyla...

Güzelim İzmir’imde güler yüzlü daha 
küçük güzel bir kız, tertemiz beyaz 
şortu, Ay-Yıldızlı tişörtü ve elinde 
Atatürk’lü Ay-Yıldızlı dalgalanan 
bayrağıyla...

İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Bolu, 
Kırklareli, Mardin, Mersin’de de 
genci yaşlısı tüm halk o şekilde ve 
bağırarak:

“Sayende Milletiz, Özgürüz, Bu 
Sevda Bitmedi, Asla Bitmeyecek” 
diye bir araya gelerek adeta meydan 
okuyor.

Ve...

İstanbul Büyükada’da Hesed 
LeAvraam Sinagogu’nda Müslüman, 
Musevi ve Hristiyan 3 dinin mensubu 
bir araya gelerek İzmir Marşı’nı 
söylüyor.

Ardından...

Büyükada Sinagogu Kadınlar Kolu 
Başkanı Luiza Uçki adeta ders 
verircesine, “Biz Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşıyız. Dinimiz farklı olabilir 
ama Atatürk hepimizin kurtarıcısı” 
diyor.

Dikkat edin, Atatürk hepimizin 
kurtarıcısı diyor ve İzmir Marşını 
okuyor.

Eee…

E’si bu yazıyı yazmamdaki gaye; 
bu topraklar üzerinde yaşayan 
Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni, 
Musevi, Hristiyan tüm vatandaşların 
vergileriyle ayakta duran ve bütçede 
ordudan fazla hisse ayrılan diyanetin 
30 Ağustos Cuma hutbesinde 
“Atatürk ve silah arkadaşlarını” bir 
kez olsun bile anmaması!?!!

Hâlbuki.

Diyaneti kuran...
Kuran’ın tüm inceliklerini bilip 
okuyan...
Meclis kararıyla Kuran’ı Türkçeye 
çeviren...
Türkçe ezan okutan...
Sema sırasında Tanrı’ya dönerek 
yaklaşmayı Türk dehasının bir ifadesi 
olarak gören...
Ezan dinlemeyi seven...
Manevi kızı Nebile’ye Yasin-i Şerif ve 
ezan okutan Atatürk’tür!..

Bugün üç liderin bir araya gelmesi 
de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
ruhudur.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’da 
Anıtkabir Defteri’ne, “Aziz Atatürk, 
emanetiniz olan Cumhuriyet’i 
canımız pahasına korumakta 
kararlıyız” diye yazdığı halde, bu 
diyanet ne yapmak istiyor!

Valla kimse kusura bakmasın ve ne 
yapmak isterse istesin, aklım şu an 
Kılıç Ali Paşa’nın kılıcı gibi keskin ve 
lafı eğip bükmeden diyeceğim;

Bu diyanet böyle olduğu müddet 
zarfında benim diyanetim değil, 
ve verdiğim vergileri de helal 
etmiyorum!

Ya siz?..

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com
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‘Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları 
dokunulmazdır’

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından irat edilen cuma hutbesinde,”Dinimizde kadının canı, onuru ve 
hakları dokunulmazdır ve emanettir.” ifadeleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cuma hutbesini okudu ve namaz kıldırdı.

Hutbede, Kırıkkale’de Emine Bulut’un eski eşi tarafından öldürülmesine değinerek “hunharca bir cinayet işlendiğini” 
vurgulayan Erbaş, “Vefat eden hanım kardeşimize ve onun gibi bu şekilde cinayete maruz kalan nice masuma 
Allah’tan rahmet, arkalarında bıraktıkları yavrulara ve sevdiklerine sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Erbaş, hutbede şu mesajları verdi:

“Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük 
zulümdür. İslam ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları 
dokunulmazdır ve emanettir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam ‘Sizin en hayırlınız, eşine karşı en hayırlı 
olanınızdır’ buyurmuştur. Diğer taraftan mümin ‘elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişidir’. Bir daha 
bu tür acı olayları milletimize yaşatmamasını CenabıHak’tan niyaz ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’un babasıyla telefonda görüşerek 
aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından 
öldürülen Emine Bulut’un babası Ahmet Bulut ile görüşmesinde Emine Bulut’un menfur bir cinayet sonucu 
hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve aileye başsağlığı diledi.
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Büyük Taarruz’un 97. yılı etkinlikleri 
kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi 
timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar’da gösteri 
uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın 
Afyonkarahisar semalarındaki gösterisini izlemek 
isteyenler Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet 
Necdet Sezer Yerleşkesi Barış Manço Şölen Alanı’nı 
doldurdu.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi 
timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenlerin 
beğenisini topladı.

Vatandaşlar Türk Yıldızları’nın gösterisini cep telefonları ve 
kameralarla kaydetti.

Etkileyici gösteriyi, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, 
AKÜ Rektör Vekili Şuayıp Özdemir, Belediye Başkanı 
Mehmet Zeybek ile çok sayıda vatandaş izledi.

Türk Yıldızları ‘Büyük Taarruz’ için uçtu
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GÜNCEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, 
Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımla 
destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım’da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez destekte 
bulundu.

Bakanlar, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan, “Saatlerinizi 11 Kasım Saat 11.11’e 
ayarlayın. 81 ilimizde, genç yaşlı elele, aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyor, Guinness Rekorlar 
Kitabı’na aday oluyoruz.” paylaşımını ekleyerek destek mesajları verdi.

Bakan Varank, paylaşımında, “Daha yeşil bir Türkiye için yurdumuzu fidanlarla donatıyoruz. Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın 11 Kasım’da düzenleyeceği fidan dikme etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de 
destek veriyoruz.” ifadesini kullandı.

Kurum da yanan her ağacın yerine yeni fidanlar boy vereceğine işaret ederek, “Tüm dünyanın orman yangınlarıyla 
mücadele ettiği günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu anlamlı projesini yürekten destekliyoruz.” 
paylaşımında bulundu.

Dönmez de mesajında, şunları kaydetti:

“Yeniden yeşillenme, umutlarımızı yeniden yeşertme zamanı. Yeşilin her tonuyla dört mevsimi yaşama zamanı. 
Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde 11 Kasım’da düzenlenecek fidan dikimine Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı olarak biz de destek olacağız.”

Fidan dikme etkinliğine bakanlardan destek
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Akıl, fikir ve ferasetin adeta firar ettiği, sırra kadem bastığı bir dönemdeyiz.
Yaşananlar anlaşılır ve kabul edilir gibi değil! 
Terör örgütü PKK, birtakım uzantıları vasıtasıyla orman yangınlarını üstleniyor.
Bazı çevreler ise bu gerçeğin üzerini örtmek istercesine “Ormanlarımız yanıyor, 
söndüremiyoruz” iddialarıyla gündem saptırıyor…

Terör örgütü, “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” adına, bir değil iki değil tam 27 orman yangınını 
üstlendi; “Biz yaktık” dedi.

Var mı ciddi bir tepki?

İki ağaç için ortalığı ayağa kaldırıp günlerce eylem yapanlarda çıt yok; duyarsız ve tepkisizler. 
Üstelik “Ateşin Çocukları da nereden çıktı?” deyip, gerçeklerin üzerini kapatmaya çalışanlar 
var.

Anlatalım nereden çıktığını:

PKK, uzun süredir bu taktiği uyguluyor. 
Riskli, tepki doğuracak eylemleri farklı isimler altında üstleniyor.
Böylece hem militanlarına gerekli mesajı veriyor; hem de sıkıştığında “Bizimle ne ilgisi var?” 
demenin alt yapısını hazırlıyor. 
Amaç, uluslararası alanda “terörist” imajını silmek, üzerindeki baskıyı hafifletmek!

Güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları PKK ve YPG üstleniyor. 
Sivillere, ekonomiye, turizme ve çevreye yönelik saldırıları ise yan örgütleri ile sahipleniyor.

Daha önce de defalarca yaptılar bunu…

2004 yılında Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adı altında bir örgüt kurdular. 
Bunlara suikast ve bombalama eğitimleri verdiler. Metropoller ve turistik bölgelerde 
eylemler yaptırdılar. 
Ankara Katliamı ve Beşiktaş saldırısı gibi sivillere yönelik pek çok eylemi, bu örgüt üzerinden 
üstlendiler. 
Sıkıştıklarında da “Bizimle ne ilgisi var” dediler.

Buna karşılık, ne ilgisi olduğunu, ne kadar iç içe çalıştıklarını kendileri açıkladılar. 
Cemil Bayık, Haziran 2016’da “TAK bizim dışımızda bir örgüttür” demesine rağmen, yaptığı 
eylemleri hem savundu, hem de sahip çıktı.
“TAK elbette eylem yapar, buna yol açan Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği politikalardır” dedi.
PKK’nın en tepesinde yer alan Murat Karayılan da Temmuz 2016’da Sterk TV’ye çıkıp, 
güzellemeler yaptı bunlara. 
Öldürülen TAK saldırganlarını “Kahraman Şehitlerimiz” diye kamuoyuna duyurdu.

Bugün hepimiz biliyoruz ki, ülkemize yönelen uyuşturucu ve uyarıcı madde saldırısının 
ardında PKK ve KCK var. 
Basılıyorlar, yakalanıyorlar, ama hiçbir şekilde kabullenmiyorlar.
Ormanlarımızı yakanlara da aynı pencereden bakabiliriz!

Aslında malumu ilan ediyorlar. Daha önce içlerinden orman yakarken suçüstü yakalananlar 
bile oldu.

Buna rağmen görmeyen ve görmemekte direnen, hatta gerçekleri çarpıtıp bu barbarlığın 
üzerini kapatmaya çalışanlar var!

Tekrarlıyorum, tepkisiz ve suskun kalamayız, hep birlikte ayağa kalkmak zorundayız!

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

AYAĞA KALK TÜRKİYE..
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UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Afrodisyas Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında bulunan 
ve milattan sonra 301 yılında bazilika duvarlarına kazınan “Tavan fiyat fermanı” için restorasyon 
çalışması yürütülüyor.

Roma döneminin en önemli heykeltıraşlık merkezleri arasında gösterilen UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki 
Afrodisyas Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında bulunan İmparator Diocletianus’un “Tavan fiyat fermanı”, 
restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açılacak.

Bazilika duvarlarına kazınan 1400 maddelik fermanda 1718 yıl önce kullanılan hemen tüm mal ve hizmetler için 
belirlenen en yüksek fiyatları görmek mümkün olabilecek.

Roma döneminin en iyi korunan antik kentlerinden Aydın’ın Karacasulu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti’nde 
kazı ve restorasyon çalışmaları, son 29 yıldır Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland R.R. Smith 
başkanlığında yürütülüyor.

Döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezleri arasında gösterilen Afrodisyas, özellikle stadyum, Sebasteion tapınağı, 
hamam, antik tiyatro, dev şehir havuzu ve Tetrapylon kapısı gibi Roma döneminin ihtişamını yansıtan yapılarıyla 
dikkati çekiyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, kentte heyecanlı bir kazı sezonu yaşadıklarını, İmparator Diocletianus döneminde 
duvarlara kazınan “Tavan fiyat fermanı” ilişkin başlatılan 5 yıllık projenin ikinci yılında olduklarını söyledi.

1718 yıllık ‘fiyat fermanı’ ziyarete açılacak
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Diocletianus’un yüksek enflasyonu kontrol 
altına almak için ham madde, imalat ürünleri 
ve hizmet sektörüne ilişkin 1400 maddelik 
“Tavan fiyat fermanı” yayınladığını, bu fermanın 
Afrodisyas’taki Sivil Bazilika’nın ön cephesine 
devasa boyutta kazındığını anlatan Prof. Dr. 
Smith, zaman içinde bazilikanın yıkılmasıyla 
fermanın da kaybolduğunu, kazı çalışmalarında 
fermana ilişkin parçalara ulaştıklarını belirtti.

“İlk hedefimiz bu enteresan fermanı ziyarete 
açmak”

Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, şöyle devam etti:

“Bahsettiğimiz fiyat fermanı İmparator 
Diocletianus tarafından 301 yılında bu cepheye 
yazılmıştı. İlk hedefimiz bu cepheyi doğru bir 
restorasyon ile ayağa kaldırmak ve sonrasında da 
ayağa kalkan yapının iç mekanında bu enteresan 
fermanı ziyarete açmak.

Bu fermanın enteresan yanı bütün Roma 
İmparatorluğu boyunca kullanılan tüm hizmet, 
servis ve ürünlerin yaklaşık 1400 tanesinin 
fiyatlarının yer alması. Örneğin İskenderiye’den 
Roma’ya seyahat ücreti, deve kuşu ücreti ya da 
tavşanın karın bölgesinden alınan kürkün fiyatı 
bu fermanda yer alıyor. Bu çalışmayla Diocletianus 
fiyat fermanı dünyada ilk kez sergilenecek.”

“Bulunduğu hiçbir yerde sergilenmemekte”

Fermanın büyük bir işçilikle cepheye işlendiğini, 
1400 maddeyi duvara kazıyanların müthiş bir 
iş çıkardığını vurgulayan Smith, “En önemli 
özelliği var olan bir yapının üzerine çok detaylı 
bir teknik, inceleme ve hesap ile kazınmış olması. 
Biz buna bakarak bir yazıtçının nasıl çalıştığını 
anlayabiliyoruz. 1400 maddeyi oraya nasıl 
sığdıracağını hesaplamış.” dedi.

Afrodisyas’ta bulunan parça sayılarının diğer antik 
kentlerdekine göre çok daha fazla olduğunu 
vurgulayan Smith, “Bu ferman konuşulan dile göre 
Latince ya da Yunanca yayınlanmıştı. Afrodisyas’ta 
ele geçen örnek Yunanca’dır. Biz yazıtın bütün 
metnini Latince, İngilizce ve Türkçe olarak da 
ziyaretçiye sunacağız. O döneme ilişkin sosyal ve 
ekonomik hayat hakkında fikir edineceğiz.” diye 
konuştu.
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Hatice İşler
simgedergi@gmail.com

KRAL’DAN ÇOK KRAL’CI OLMAK
Günümüz siyasetine baktığımız zaman Sn Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Ak Partiyi kurup Başbakan seçildiği tarihde üçlü 
koalisyondan, 3 başlılıktan, Türkiye’nin kurtulduğu dönem!

O tarihde örgütleşmiş siyaset adı altında çetelerin panik ve kaosa 
düşmesinden kaynaklanan korku ve endişe ile dış etkenlerin her 
köşesi CENNET VATAN’IMIZA dört bir taraftan saldırıya uğradı. 
Geçmişte ve gününüz de olduğu gibi.. Bu hiç değişmeyecek bizim 
bizden başka dostumuz yoktur..!

Halkın seçmiş olduğu o dönem Başbakan Sn. Reisi-Cumhur Recep 
Tayyip Erdoğan şimdi de olduğu gibi sancılı bir dönemden geçtiğini 
hafızamızı yoklarsak hatırlamak hiçte zor olmayacaktır. Bugünki 
siyaset arenasına baktığımızda aktörler değişti, roller ise hiç 
değişmediğini ayırt edebiliyoruzdur umarım.

T.C. Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan kurucusu  olduğu  
Ak Partinin başına tekrar gelerek parti yönetimini de ele almıştır. 
RABBİM tekrar destan yazdırmasın. 15 Temmuz darbe girişimini 
anımsayalım; O kara geceyi Ak parti ilçe ve il yöneticileri nereye 
gittiklerini bilmeyen masum saf insanları belediye araçlarına bindirip 
gönderdiler! Peki ilçelerin veya illerin Bld.Bşk.neredeydiler?

Siyasetin ve Ticaretin kaymağını yiyen sözde VATAN severler 
nerede idiler? MHP Genel Bşk Sn. DEVLET  BAHÇELİ ve diğer 
siyasi parti başkanları... Gerek15 Temmuz darbe girişiminde gerek 
sonraki süreçte de olması gerektiği gibi... Günümüzde ise Cumhur 
ittifakı ile tam destek olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a Tüm TÜRKIYE CUMHURİYETİ DEVLETİ ULUSU 
ve TÜM HALKLARIYLA tam destek olduğunu ülkecek gördük ve 
görmekteyiz..!

Demem o ki bizler Osmanlı torunlarıyız, tüm dünya’nın ürktüğü, tir 
tir titreyen, korkudan Çin seddini yaptırmış bir milletiz..!

Şimdi tekrar düşünelim ne gidecek başka bir VATANIMIZ 
YURDUMUZ var ne de bize kapılarını açacak başka bir MİLLET var! 
Bizim bizden başka DOSTUMUZ yok ..!

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI. Bu MUTLU ve KUTLU günde yazmış 
olduğum bu yazı vasıtası ile TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU 
ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ümüzü ÖZLEM, SAYGI 
VE MİNNETLE AYAKTA SELAMLIYORUM. NE MUTLU TÜRK ‘ÜM 
DİYENE...!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovskiy Uluslararası 
Havaalanı’nda görüştü. Erdoğan, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, MAKS-2019 Uluslararası 
Havacılık ve Uzay Fuarı’nın açılış törenine davetinden dolayı Putin’e teşekkür etti.

Rusya’nın savunma sanayine yönelik üretimleri görme imkanı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Gerek yolcu uçaklarından savaş uçaklarına kadar, helikopterlere kadar, bütün üretimde olan 
motorlara kadar bütün bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tabii savaş 
uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-34, Su-35, bunun yanında Su-57 bunların 
görüntülerini hep birlikte izledik.” diye konuştu.

Bütün bunların yanında uzayla ilgili çalışmaların çok daha anlamlı olduğunu ifade eden Erdoğan, “Uzaya 
yönelik atılan adımlar ilmi noktada zaten bilimsel anlamda Rusya’nın nereye geldiğini göstermesi 
bakımından büyük önem arz ediyor. Kendileriyle buradan görüşmemizi yaptık, yolculuklarında başarılar 
diledik.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde bölgesel gelişmeleri 
de değerlendirme fırsatını bulacaklarını kaydetti.

Bunun sadece Rusya’nın gücünü değil aynı zamanda iş birliği imkanını da ortaya koyduğunu vurgulayan 
Putin, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin ekonomi alanında yüksek teknoloji üretmesiyle ilgili planlarını biliyoruz. Elbette çok rağbet 
gören alanlarda çabalarımızı birleştirebiliriz. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel 
konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz.”

Erdoğan ve Putin Moskova’da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgesel gelişmeleri görüşmek 
üzere Moskova’da bir araya geldi.
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MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’na yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Putin, uçak endüstrisinin 
gelişmesinin uluslararası iş birliğine bağlı olduğuna dikkati çekti.

Fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan, aralarında 5’inci nesil Rus savaş uçağı SU-57’nin de bulunduğu uçak ve 
helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan ve Putin, fuar alanında uçak ve helikopterlerce sergilenen 
gösterileri de izledi.

Rusya’dan ‘Türk astronot’ teklifi
Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Rogozin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzaya Türk astronot göndermeyi teklif etti.

Uzaya Türk bir astronot göndermek istediklerini belirten Rogozin, “Size ortak bir teklifimiz var; Cumhuriyetinizin 
100’üncü yılını yörüngeye Türk bir astronot göndererek kutlamak. Kozmonot Eğitim Merkezi buna hazır.” 
ifadelerini kullandı.

Teklifi memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Ülkemiz adına 
teşekkür ediyorum, yaptığınız işler için teşekkürler.” dedi.

Erdoğan ile Putin ‘Su-57’yi inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’daki havacılık fuarında Rus 5. nesil savaş uçağı 
“Su-57”yi inceledi, uçakların gösterisini takip etti.

Putin: Karşılıklı iş birliğimiz için yeni ufuklar açacak
Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptığı konuşmada, “Rusya’nın havacılık uzay alanındaki başarılarının, özellikle 
Türk misafirlerimiz olmak üzere bütün ortaklarımızın ilgisini çekeceğinden eminim. Bu da karşılıklı iş birliğimiz 
için yeni ufuklar açacak.” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açılışını yaptığı fuarda, liderler, 
Rusya’nın kısa süre sonra seri üretimine başlayacağı 5. nesil savaş uçağı “Su-57”yi birlikte inceledi.

Suhoy tipi savaş uçaklarının yanı sıra Rus yapımı helikopter ve yolcu uçaklarında da incelemelerde bulunan iki 
lider, daha sonra uçakların gösterisine geçti.

İki lider, yolcu uçağının içini beraber gezdi
Rus savaş uçağı “Su-57” ile Türkiye’ye satın alınması için teklif edilen “Su-35” ve “Su-34” tipi savaş uçaklarının 
gösterisini Erdoğan ve Putin birlikte izledi.

Rus Mi serisi helikopterlerin geçiş gösterisini takip eden iki liderin, içini gezerek incelemelerde bulunduğu “İrkut 
MS-21” yolcu uçağı, “Suhoy Süper Jet 100” ve “İrkut YAK-152” yolcu uçakları da gösteri yaptı.

‘Rejimin İdlib’de sivillere ölüm yağdırması kabul edilemez’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdlib’de rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm 
yağdırması kabul edilemez.” dedi.

Gösterdiği ev sahipliği sebebiyle Putin’e teşekkür eden Erdoğan, her şeyden önce bugünkü bu anlamlı ziyaretin, 
MAKS 2019 Fuarı’nın gerek Rusya gerekse dünyadaki savunma sanayi uzay teknolojileriyle alakalı gelişmeler 
noktasında önemli bir sıçrama olacağına inandığını söyledi.

Putin ile Suriye’de yaşanan gelişmeleri İdlib’deki durum özelinde tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Eylül ayında Soçi’de vardığımız mutabakatla İdlib’de nispi istikrarı sağlamıştık. Geçen sene Sayın Putin ile çok 
hassas bir dönemde kritik bir adım atarak İdlib’de insani trajedinin önüne geçmiştik. Ancak rejimin mayıs ayından 
beri sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları İdlib’de tesis ettiğimiz sükuneti maalesef bozdu. Bu saldırılar Soçi 
Mutabakatı’nı hayata geçirme çabalarımıza da sekte vurdu. İdlib’de rejim saldırıları sonucunda mayıs ayından beri 
500’ü aşkın masum insan hayatını kaybetti, bin 200’ün üzerinde sivil yaralandı. Yüz binlerce İdlibli şu anda evlerini, 
yuvalarını terk etmek zorunda kaldı.”.
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ÇÖP KAMYONLARI
Dünyaya ve olaylara bakışımız 
hayatımızın yönünü ve akışı belirler.
İnsanlar farklı kişiliklere sahip 
olduklarından, bakışları da farklıdır.
Her göz bakar ama çok azı görür.
Gören gözler de istediklerini 
görürler.
Dünyada rastlantı yoktur.
Rastlantı sandıklarımız ise aslında 
birer derstirler.
Dersler de ders alınmak içindir.
Denenmişleri aptallar dener diye bir 
söz vardır.
Bu söz elbette başarılar için değildir.
Söz konusu olan aynı yolda 
durmadan aynı çukura düşmektir.
Eşekler bu hataya düşmez ama 
insanımız “ bana bir şey olmaz 
havasıyla” düşmekten ilerlemeye 
fırsat bulamaz.
İlginç bulduğum bir öyküyü 
paylaşıyorum:
Kadın taksiye binmiş ve 
havalimanına gitmek istediğini 
söylemişti.
Sağ şeritte yol alırken siyah bir 
araba park ettiği yerden aniden yola 
önlerine çıktı.
Şoförü çarpmamak için sert şekilde 
frene bastı.
Taksi kaydı, ama diğer arabaya 
çarpmaktan kıl payı farkla kurtuldu.
Siyah arabanın sürücüsü camdan 
başını çıkarıp bağırmaya ve 
küfretmeye başladı.
Taksi şoförü ise gayet sakin ona 
gülümsedi ve içten bir şekilde el 
salladı.
Kadın bütün bu olanları şokunu 
yaşarken taksi şoförünün tavrına 
daha da şaşırmıştı.
“Neden böyle davrandınız.” diye 
sordu kadın, “Adam neredeyse 
arabanızı mahvedip ikimizi de 
hastanelik edecekti.”
Taksi şoförü gülümsemeye devam 
ederek “Çöp Kamyonu Kanunu” dedi.
 Kadın bir şey anlamamıştı. “Çöp 
Kamyonu Kanunu nedir?” diye 
sordu.
Şoför açıkladı :
“Pek çok insan çöp kamyonu gibidir.
Her tarafta içleri çöp dolu olarak 
dolaşıyorlar; kızgınlığı öfkeyi ve 

hayal kırıklığını biriktiriyorlar ancak 
doldukça çöpleri bırakacak bir yere 
ihtiyaç duyuyorlar.
Bu bazen ben bazen de siz 
olabilirsiniz.
Kişisel algılamayın sadece 
gülümseyin onlar için iyi şeyleri 
temenni edin ve yolunuza devam 
edin.
 Onların çöpünü alıp işyerinize 
evinize taşımayın veya sokaktaki 
diğer insanlara dağıtmayın.
Başarılı ve mutlu insanlar 
çöp kamyonlarının günlerini 
mahvetmesine ve ellerine 
geçirmesine izin vermezler.
Hayat sabahları pişmanlıklarla 
uyanmak için çok kısa, dolayısıyla 
size iyi davranan insanları sevin 
iyi davranmayanlar için iyi 
temennilerde bulunun
Hayat %10 onunla ne yaptığınız, 
%90 onu nasıl alıp karşıladığınızdır.”
Bu öyküyü okuduktan sonra 
çevremde ne kadar çok çöp 
kamyonu olduğunu fark ettim.
Sadece çevrem değil , neredeyse her 
yer çöp kamyonu ile dolmuş.
Siyasette, sanatta, bürokraside, 
ticarette,  sporda, kültürde yaygın 
bir çöp kamyonu egemenliği açıkça 
görülüyor.
Yatay ve dikey olarak çok önemli 
görevleri yürütüyorlar.
Yolda gördüğünüz insanların 
yüzlerine dikkatle bakınız
Fakat görmek için bakınız.
Mutsuzluk fışkırdığını göreceksiniz.
Hasta ruhun sağlam bedeni olamaz.
Çocukluk yıllarından başlayan 
mutsuzluğun üzerine her çağda 
yenileri ekleniyor.
Komşularınıza bakın.
Hatta olanak varsa gözlerinin içine 
bakın
Haset ve kıskançlık göreceksiniz.
Kendi yozluklarını ve içlerinde 
barındırdıkları çöplükleri çocuklarına 
da yüklüyorlar.
Gül dağıtan el gül kokar.
Çöp kamyonlarıyla beslenen 
kuşaklardan mutlu yüzler, güzel 
davranışlar
 beklemek abes olmaz mı?İç
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Terörün 
kökü kazınmalıdır. Terör şerefsizliğini silip 
süpürecek, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde huzur 
ve güvenliği temin edecek, milli bekamız 
emniyete alınacaktır.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı 
açıklamada, Türk milletinin en büyük gücünün şehitlik 
ve gaziliğe verdiği değer ve bundan ilham alan tavizsiz 
mücadele ruhu olduğunu belirtti.

Milli varlığın devamlılığı ve milli bekanın güvenliğinin, 
faziletli yüreklerin duruşuna ve fedakar nesillerin şuuruna 
bağlı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şehitlerin, bu duruşun 
anıtı ve söz konusu şuurun saygı gösterilecek nişanesi 
olduğunu kaydetti.

Bahçeli, milletin şehitlere çok şey borçlu olduğunu 
hatırlatarak, “Terörizm ülkemize musallat olmuş 
büyük bir melanet ve musibettir. Bu musibetin aşama 
aşama etkisizleştirilerek zaman içinde yok edilecek 
olması pek çok badireye ve müteessir hadiseye de yol 
açmaktadır. Ancak yılgınlığa düşmeyeceğiz, umutsuzluğa 
kapılmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız”

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola 
döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 
bir, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı’nda 
PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit 
edildiğini ve 7 askerin yaralandığını anımsatan Bahçeli, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Acımız büyük olsa da hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız, 
kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız. Terörün kökü 
kazınmalıdır. İnanıyorum ki milli şeref, nefret ve intikam 
arzularıyla bezenmiş terör şerefsizliğini silip süpürecek, 
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde huzur ve güvenliği 
temin edecek, milli bekamız emniyete alınacaktır. 
İhanet kaybedecek, iman mutlaka kazanacaktır. Aziz 
şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 
Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. 
Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Unutulmasın ki 
şehitler ölmez, vatan bölünmez.”

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörün kökü kazınmalıdır
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Piyasalarda artan oynaklık para 
birimlerini baskılıyor

Ticaret savaşı kaynaklı endişeler yatırımcı risk algısında bozulmaya yol açarken, Çin yuanındaki yükseliş 
sonrası güvenli liman alımlarının Asya seansında Japon yeni üzerinden TL’ye taşındığı görüldü.

Küresel piyasalarda ticaret savaşı ve jeopolitik risklerle yatırımcı risk algısında bozulma belirginleşirken, Çin 
yuanındaki değer kaybı sonrası güvenli liman alımları ile Japon yenine olan talebin artması, Asya işlemlerinde 
dolar/TL’deki hızlı yükselişi beraberinde getirdi.

Geçen hafta cuma gününden bu yana ABD ve Çin yetkililerinden gelen açıklamalar ile ticaret savaşında yeni bir 
boyuta geçilirken, atılan adımların sertleşmesi yatırımcıların güvenli liman alımlarını artırmasına neden oldu. 
Küresel resesyona dair endişelerin arttığı bir ortamda, para politikalarına yön veren ABD Merkez Bankasının (Fed) 
gelecek dönem faiz patikasına ilişkin net bir sinyal vermemesi de yatırımcı risk iştahını azaltan bir gelişme olarak 
öne çıktı.

Yaşananlar paralelinde bugün Asya seansının açılışında dolar/Çin yuanı paritesi 7,1527 ile Şubat 2008’den 
bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu gelişme sonrası artan risk algısı yatırımcıların güvenli liman alımlarına 
yönelmesini beraberinde getirirken, dolar/Japon yeni paritesi 104,465 ile Kasım 2016’dan bu yana gördüğü en 
düşük seviyeye geriledi.

Yuan ve yendeki sert hareketin gelişmekte olan ülke para piyasalarına da yansıdığı görüldü. Bu kapsamda Asya 
seansında dolar/TL 6,3370 ile Eylül 2018’den sonra en yüksek seviyeye tırmandı.

Analistler, yıl başından bu yana TL varlıklara yoğun ilgi gösteren Japon yatırımcıların otomatik zarar kes emirleri ile 
Türk lirasında flaş crash (sığ piyasada az likidite ile volatil hareket şoku) yarattığını söyledi.



21AĞUSTOS 2019 - YENİ SAYI: 13

EKONOMİ

Ticaret savaşı kaynaklı endişelerin yatırımcı risk algısında bozulmaya yol açarak temkinli davranmaya sevk ettiğini 
belirten analistler, böyle bir ortamda Fed tarafından yeterli ışık gelmemesinin de fiyatlamalarda güvenli liman 
alımlarının öne çıkmasını sağladığını ifade etti.

Analistler, Çin yuanındaki sert hareketten sonra güvenli liman olarak görülen Japon yenine talebin arttığını, 
yendeki yükselişin de stop-loss emirleri ile Asya seansında dolar/TL’ye taşındığını belirterek, söz konusu ani 
hareketlerin engellenmesinin kolay olmadığını, TL likiditesini artırıcı başlıklara odaklanılması gerektiğini 
vurguladı.

“TL likiditesinin zayıf olduğu Asya seansında önlem almak zor”

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant 
Manukyan, off shore yuanın güne 7,19 civarında başladığına işaret ederek, cuma gününün paniği ile Asya 
yatırımcısının krizlerde güvenli liman olarak tabir edilen Japon yeni alımına geçtiğini söyledi.

Bu durumun hala görece yüksek faiz verdiği için carry trade (düşük maliyetli para ile borçlanıp bu tutarı getirisi 
yüksek paralara yatırmak) pozisyonlarının taşındığı Japon yeni/TL kurunda stop (zarer kes) emirlerinin çalışmasına 
ve sert bir hareket gerçekleşmesine neden olduğunu aktaran Manukyan, şunları ifade etti:

“Çin Merkez Bankasının bu sabah onshore yuan sabitlemesinde gördüğümüz üzere, Çin kur silahını kullanma 
isteğinde değil. Dolayısıyla piyasa sakinleşti. Dönem dönem bu tip flash crash tabir edilen hareketleri zaten 
yaşıyoruz. Asya seansı, TL likiditesinin zayıf olduğu bir seans olduğundan önlem almak zor. Algoritma veya insan 
eli ile yapılan kademelerin boş olduğu bir ortamda hareketler sert olacaktır. TL’nin uluslararası piyasada daha 
yaygın ve derin işlem görmesini sağlamak dışında gerçek bir çözüm zor.”

“Döviz piyasasında volatilite artışı ile anormal fiyatlama eğilimleri görülebiliyor”
Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise Türk lirasında bu gece yaşanan hareketin, yılda birkaç kez Asya seansına 
geçiş aşamasındaki 1-2 saatlik “kör işlemler” olarak ifade edilen kısımdaki düşük işlem hacmi kaynaklı oynaklık 
artışı şeklinde tanımlanabileceğini söyledi.
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Kayyumlara dair Bir Gözlem: Diyarbakır
İktidarımız, halkımızı ve ekonomik 
değerlerimizi terör örgütüne 
peşkeş çeken zihniyetle mücadele 
yöntemlerinden biri olarak Kayyum 
müessesesine ikinci kez başvurmak 
mecburiyetinde kaldı.
İki yıl önce 1. Kayyumun gelişi 
şehrimize ve Siyaseten partimize ve 
ülke genelinde moral motivasyon 
olarak bizlere ne kazandırdı ne 
kaybettirdi?
1. Kayyumda, Milletvekillerimizin 
ve Kayyum(lar)ın çoğu zaman “mal 
görmüş mağrip gibi” ihale, adamım 
olmalı ve “ben” egosuna kapıldıklarını 
üzüntüyle izledik. İlgi alanları, “Benim 
Bürokratım”, “Benim Müteaahit’im” 
kavgasına kadar götürüldü. Bildiğimiz 
kadarıyla,  bu şehirde kimi konular, 
süreci yönetme, Valiliğin sessizliği, 
Belediye Bürokratlarını atayan ve 
yönlendiren siyasiler mercek altına 
alınmadı. (Aynı unsurlar, 2. Kayyum’ u 
da yönlendirici modunda bekledikleri 
bir bilinendir.) 
2- Dillendirilmese de İl Valisi-Kayyum 
çelişkisi yaşandı. Kayyum uzun bir 
süre kendi başına buyruk çalışmaya 
adeta direndi.  
3. 1. Kayyumun devlet bürokratı 
olması ve Vekillerle çelişkisi, 
hizmet yönünde il yönetimini, 
genelde ve özelde partili meclis 
üyelerini kale almaması, Belediyeye 
yanaştırmaması, bilgilendirmemesi, 
teşkilatları pasifize ve demoralize 
etti. Bu tavır tüm şehirde zaten pasif 
bir kulvarda duran Ak partimizin 
aleyhine oldu.
6. İhalelerde bilinemezlik, işçi, mal 
ve akaryakıt alımlarında yapılan 
yolsuzluklar ayuka çıktı. Batı illerinden 
getirilenler kadar, siyasilerin daha 
önceleri Ankara’ya götürdüğü kimi 
akraba talukatı Kayyum döneminde 
geri getirtip, akçeli işlerin başına 
oturtmaları parti tabanında ve halk 

arasında kirlilik ve olumsuzluk yarattı. 
Ancak, tüm pislikler halının altına 
süpürüldü.
7. Aşırı güvenlik sarmalı devleti sürekli 
ceberut bir yapıda gösterirken, 
sıradan yerel yetkililere dahi halkın 
ulaşması adeta bir lütuf oldu.
8. 1. Kayyum/ lar formel devlet 
elemanı gibi davranarak şu kriterleri 
öne aldı; ”güvenliğim,  terfim ve 
payım”, yakınımdakilerin talepleri ve 
belki kısmen Parti Genel Merkezi ile 
diyalog.
1. Kayyum / lar, Şehrimizin Bakanları, 
Milletvekilleri, İl ve ilçe Başkanları ve 
muhtemelen Ankara ve hatta Devlet 
Başkanımız adına yetkili Valimiz sanki; 
“seçim gününün gelip çatacağını hiç 
düşünmediler”  ki,  kimse kimseyi ne 
ikaz etti ne de sahiplendi. Üretilen 
ama maliyeti bilinmeyen “görsel 
hizmetler”i de uzaktan gözleyen 
halka( partililer dahil) dokunulmadığı 
için, halk ve partililer, önceleri 
gelişmelerden rahatsız oldu, sonra 
sessizliğe gömüldü.
Özetlersek; Diyarbakır’da 1. Kayyum 
ile yaşanan 24 Haziran’da Genel, 
31 Mart’ta da Yerel seçimlerin 
sandıklara yansıyan ağır sonuçlarını 
sayın Devlet Başkanımız Erdoğan’ın 
sabit “sevgi ve güven” oylarının 
yüzdesini bile azalttığını hep beraber 
yaşadık. Diyarbakır Halkı ile Ak 
parti arasındaki ilişkilerin gittikçe 
zayıfladığı zaten bilinen bir şeydi. 
Bu ilişkinin Kayyum’la iyileşeceğini 
beklerken, tam tersi Kayyum’la 
daha da zayıflamasına sebep oldu. 
Kayyumun etrafında öbeklenen yerli 
ve il dışından getirilen çıkar çeteleri, 
kimi vekillerimizin katkılarıyla adeta 
dokunulamaz, sorgulanamaz bir 
süreç yaşandı.  Ne yazık ki, bu sürede 
yukarıda da belirttiğimiz gibi; ne 
Kayyum ne Genel Merkez...
Devamı simgedergi.com’da..
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Mahmut ŞİMŞEK
Siyasi Analist / Yazar

mahmut21simsek21@gmail.com
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Türkiye’ye tatile gelen Avrupalı Türklerin geçen yılki kişi başı ortalama bin 175 avro olan harcamaları, Alman 
turistlerin 590 avro olan ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) “Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Önemi” başlıklı 
son araştırmasından derlediği bilgilere göre, geçen yıl 2,8 milyon Avrupalı Türk tatilini Türkiye’de geçirdi.

Bunun 1,9 milyonu Almanya’da yaşayan Türklerden oluştu. Tatil için Türkiye’yi tercih eden Avrupalı Türkler geçen yıl 
yaklaşık 3,3 milyar avro bıraktı.

Ortalama 4 hafta kalıyorlar 

Araştırmaya göre, Avrupalı Türklerin yaklaşık yüzde 47’si tatilini Türkiye’de geçiriyor ve Türkiye’de ortalama 24 gün 
kalıyorlar.

Artık yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda İstanbul, Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, 
Güneydoğu Anadolu, Karadeniz gibi sahillerde tatillerini geçirmek için gelen Avrupalı Türklerin en gözde tatil yerini 
ise İstanbul, Çeşme ve Alaçatı oluşturuyor.

Eğlence harcamaların yüzde 9’unu oluşturdu

Araştırmaya göre, Türkiye’ye gelen ve ortalama kalış süreleri 16 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları 
2018’de ortalama 590 avro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalaması yaklaşık bin 175 avro oldu. Böylece, 
Avrupa’dan gelen Türkler Alman turistlerin neredeyse iki katı harcama yapmış oldu.

2018 için tahmin edilen ortalama harcama miktarı olan bin 175 avronun 460 avrosu konaklama için harcanırken, 
eğlence bu harcamaların yüzde 9’unu, yiyecek, içecek, eğlence ve hediye masrafları da yüzde 45’ini oluşturdu.

Avrupalı Türklerin 2018 yılında Türkiye’de bıraktığı yaklaşık 3,3 milyar avronun, 2015 yılında Türkiye’ye gelen 5,7 
milyon Alman turistin bıraktığı 3,9 milyar avroya yakın gerçekleşmesi de dikkati çekti. 

Avrupalı Türkler tatilde Almanların 2 katını 
harcıyor
Geçen yıl Türkiye’ye tatil için gelen 2,8 milyon Avrupalı Türk’ün kişi başı ortalama harcaması bin 175 
avro ile Alman turistleri ikiye katladı.
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Ordulu çiftçilerin yüzü ‘kaz’lar ile güldü

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce “Kaz Yetiştiriciliğinin 
Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında 40 çiftçiye 4 bin kaz dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinin Karapınar Mahallesi’ndeki mezbaha 
önündeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında ilk etapta orta ve yüksek kesimdeki ilçelerde 
uygun şartları taşıyan 40 çiftçinin her birine 80 dişi ve 20 erkek olmak üzere 100 kaz dağıttıklarını söyledi.

Kalkınmanın ilk olarak zihinlerde başladığını belirten Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen 
asfaltı, yolları, çöplerin temizliği ve ulaşım konularını görevimiz icabı yapmak zorundayız. Bunların haricinde 
ekonomik ve sosyal kalkınma da son derece önemli. Bu konuda Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak üretim odaklı 
kalkınma modeli kurmak istiyoruz.” dedi.

Güler, tarım ve üretim konusunda kalkınmanın temel unsurunun, tarımın ve hayvancılığın ağırlık kazanması 
olduğunu ifade ederek, “Bu kapsamda üretimin ne olduğunu en iyi bilenlerden biri olarak 50 yıldır üretim 
konusunda çalışmalar yapıyoruz. Onun için ‘düşünen, üreten Ordu ve yarışan Ordu’ modeli üzerinde 
çalışmalarımıza en gelişmiş ülkelerde olduğu gibi devam ediyoruz.” diye konuştu.

Kabadüz ilçesinden çiftçi Minel Arslan da ileriye dönük bu projeyle kaz çiftliği kurmayı düşündüğünü belirterek, 
ailesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in desteğiyle büyük çaplı bir çiftlik yapmayı 
planladığını kaydetti.

Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, daire müdürleri ve çiftçiler katıldı.
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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, 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail’de yine kirli bir 
oyun oynanıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İsrail’de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal 
altındaki Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve 
Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Twitter’dan yaptığı paylaşımda, İsrail’de 17 Eylül’de yapılacak erken 
seçim öncesi “yine kirli bir oyun oynandığını” belirtti.

Çavuşoğlu, paylaşımında, “İsrail’de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki Filistin’in başkenti 
Doğu Kudüs’te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.” 
ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yürüttüğü faaliyetlerin durdurulması için 
önlem paketi hazırlanması emrini verdiğini açıklamıştı.

Katz’ın, bu açıklamasının, İsrail’de 17 Eylül’de yapılacak erken seçimler öncesinde gelmesi dikkati çekmişti.

İsrail’de, seçim dönemlerinde aşırı sağcı politikacılar, genellikle Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye, işgal altındaki Doğu Kudüs’te ikamet eden Filistinlilere yönelik insani yardım ve kalkınma projeleriyle sosyal 
ve kültürel faaliyetler yürütüyor.

Doğu Kudüs’ü 1967’de işgal eden İsrail’in, kentte yaşayan Filistinlilere yönelik bu faaliyetlerden rahatsız olduğu 
biliniyor.

İsrail basınında sık sık Türkiye’nin Doğu Kudüs’teki faaliyetlerini hedef alan çarpıtma haberler çıkması da dikkati 
çekiyor.
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kefen 
biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı 
sürdüreceğiz
Ahlat’ta Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı 
sürdüreceğiz.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen programa katıldı.

Malazgirt Zaferi’nin 948’inci sene-i devriyesinin ülke ve millet için kutlu ve mübarek olmasını dileyen Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Demiri demirle dövenlerin, Anadolu’yu irfan, hikmet ve aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek üzere bir 
kez daha Ahlat’tayız, Malazgirt’teyiz. Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklarda aziz şehitlerimizin 
manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Az önce Ahlat Kabristanı’nı dolaştık, dualarımızı ettik. Ondan 
önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki inşaatı ziyaret ettim. İnşallah önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
bitmiş olacak. Ahlat böyle muhteşem bir esere kavuşmuş olacak. Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümünde 
cesaretleriyle, mücadeleleriyle Anadolu’yu bize ebedi vatan kılan şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet ve 
mağfiret niyaz ediyorum. Sultanların Şahı, Alperenlerin Serdarı, Anadolu’nun Fatihi, Malazgirt’in Muzaffer Komutanı 
Sultan Alparslan’ı hürmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, makamlarını ali, mekanlarını cennet 
eylesin. Rabbim onları fedakarlıklarının karşılıkları olarak Resulü Ekrem efendimize komşu eylesin. Mevlam bizleri 
de son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan, sırat-ı müstakimden ayırmasın.”
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İÇİMİZDEN

GENEL MÜDÜR AKTAŞ’A SEVGİ SELİ !
Mehmet Aktaş, en zor bölgede 
Şırnak’ta vali olarak görev yaptı. 
Kirli savaşın etkisinde yerle bir 
olan Şırnak’ı yeniden imar etti. 
Mağdur ve mülteci olan halkı 
yeniden topraklarına kavuşturarak 
beraberinde huzuru getirdi. 
Koltuğunda oturmadı, ev ev 
dolaşarak halkın sorunlarını dinledi 
ve çözüm üretti. Şırnak’ta adeta 
halk kahramanı oldu.  Barut kokan 
dağlarda barış çiçeklerini yeşertti. 
Şırnak ili yaşanılır bir kent oldu.  
Şimdi orada çocuklar gülüyor, 
gençler umutlu, kadınlar ve analar 
ağlamıyor.

Kendisini makamında ziyaret 
ederek tanışma fırsatı bulmuştum. 
Son derece mütevazi ve iyimser. 
Masasında projeler, beyninde 
güzellikler. Herkesi şaşırtarak en 
tehlikeli ve en zor bölgede sancıları 
yok etti. Savaşın ve silahların izlerini 

kapatarak sevgiden yeni bir yaşam 
imar etti. Halk ile arasında duvar 
örmedi, kapısını herkese açık tuttu. 

Mehmet Aktaş sadece 
Şırnak’ta değil çevre illerde de 
meslektaşlarıyla dayanışma içinde 
hareket ederek tüm bölgeye 
egemen çalıştı. İlklere imza atarak 
“Allah razı olsun dedirtti”…

Sayın Aktaş’ın bu başarısını Ankara 
da gördü. Ve kendisini Emniyet 
Genel Müdürü olarak ödüllendirdi. 
Şırnak’ta ayrılışı hüzün ve sevinci bir 
arada yaşattı. Sayın Valim gitmeyin 
diye ağlayanlar da oldu. Dua ve 
alkışlarla başkente uğurlandı. 

Mehmet Aktaş’ın Emniyet Genel 
Müdürlüğüne atanması bölgede 
memnuniyetle karşılandı. Yeni 
görevinde başarılar diliyoruz…

İç
im
izd

en

Hakan TAŞ
Yazar

simgedergi@gmail.com
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GÜNDEM

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, 

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir?.
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Mehmet Aktaş’tan 
boşalan Şırnak Valiliği’ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği’ne ise bir 
dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt 
Epcim atandı. Peki Emniyet Müdürü Mehmet Aktaş kimdir?

1968 yılında Elazığ ilinde doğdu. 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu.1994 yılında girdiği sınavı kazanarak Malatya 
Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adaylık sürecinde 8 ay süreyle 
İngiltere’de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı.

Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde 
Kaymakamlık yaptı. 2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 
sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Şubat 2014 kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilen 
Vali AKTAŞ 1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atandı.

21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İlimize atanan Vali AKTAŞ 
30.06.2017 tarihi itibariyle Şırnak Valiliği görevine başlamıştır. Vali Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk 
babasıdır.

Son olarak Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atandı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı’nın açılışındaki 
konuşmasında, Türkiye’nin son dönemde yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye’nin ilk derin deniz sondaj gemileriyle ilk sondaj kuyularını kazdığını belirten Dönmez, çalışmaların 
kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Dönmez, başlanan çalışmaların, Türkiye’nin enerjideki stratejik aklının bir ürünü olarak değerlendirilmesi 
gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Neler olacağını çok önceden tahmin ederek envanterimize kattığımız Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis gibi 
sismik araştırma gemilerimiz, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikasının en 
somut örnekleri, Türkiye’nin kararlı duruşunun en net göstergesidir. Bu milli devlerimizi yok saymaya çalışanlar da 
var. Ve maalesef, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz’de çalıştıkça ve sonuca yaklaştıkça ‘başarısızlık’ 
için ellerini ovuşturanları görüyoruz. Tüm Türkiye bu konuda ittifak etmişken hala bu konuyu istismar etmek, 
yapılanları görmezden gelmek, bir art niyetin sonucudur.

Ayrıca bizden zannettiğimiz ama bizim sevindiğimize üzülen, üzüldüğümüze de sevinenleri hayretle izliyoruz. 
Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. Çünkü tarihi misyonumuz ve enerji 
stratejimizin temeli, milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin ortak

‘Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla 
geri dönmeyecek’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla geri 
dönmeyecek.” dedi.
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meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olmaya devam edeceğiz.”

Dönmez, Türkiye’nin, KKTC’nin her daim yanında olunacağını, orada yaşayanların hak ve menfaatlerin korunmasını 
görev addettiklerini bildirdi.

Doğu Akdeniz’de, gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat alanlarında, gerekse KKTC’nin 
Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat alanlarında aramalara devam edileceğini belirten Dönmez, “Bu aramalar, 
bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı durumumuzun da ifadesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 
Kıbrıs Türkleri’ni yok sayan ve ‘Enerjide Enosis’ başlığıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız.” diye 
konuştu.

“Türkiye’nin enerji ajandasını düzenlemek için kolları sıvadık”

Dönmez, mezun olduğu okula geldiği için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesinin gelenek, bilgi, birikim, tecrübe anlamına geldiğini aktaran Dönmez, mezun olduğu 
okuldan gurur duyduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, Türkiye’deki üniversitelerde yıllar içinde yaşanan değişimlere işaret ederek, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Üniversitelerimiz gelişerek değişimlerine devam ettiler. Bugün üniversitelerimizi tüm iş dünyasının mutfağı ve 
başarılarımızın arkasındaki ‘akıl’ olarak görüyorum. Bunun da ötesinde ikinci teknoloji devriminin de etkisiyle 
üniversiteler sadece mutfak olmaktan çıkarak tüm sektörler için bir ‘oyun alanı’ ve ‘agora’ya dönüştü. Üniversite 
sadece fikirlerin ortaya atılıp pişirildiği yerin ötesinde, projelerin uygulanıp sonuç alındığı bir kimlik kazandı.

Dönmez, Türkiye’nin enerji ajandasını düzenlemek ve stratejik bir vizyonla yeniden yorumlamak için kolları 
sıvadıklarını ve süreci devam ettirdiklerini aktardı..
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ABD’nin Suriye Politikası (6)
Sevgili Simge dergisi okuyucuları bu gün 30 Ağustos Türkiye 
Cumhuriyetinin doğuşunun 97 inci yıl kutlaması büyük Atatürk ün 
dünyanın en büyük tartışmasız lideri olarak hem Türk ulusunun Osmanlının 
küllerinden doğuşunu büyük bir içtenlikle kutlamaktan onun askeri olarak 
onur ve büyük bir gurur duyuyorum büyük taarruzun nasıl planlandığını 
nasıl 7 düvele karşı savaş açıldığını bunlar yetmezmiş gibi hem sevri 
imzalayıp ülkemizi düşmanlara teslim eden Osmanlı padişahı Vahdettin 
ve ülkenin dört bir yanında başlayan çete başkaldırılarını ayrıca İngiliz 
ajanlarının din elden gidiyor diye bir takım işbirlikçi yobaz takımıyla 
mücadele ederek kazanılmış bir cumhuriyet abidesi yaratan büyük Atatürk 
ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyor önlerinde binlerce kez 
eğiliyorum.

ABD’nin Suriye politikasını dilim döndüğünce döndüğünce gözler önüne 
sermek ve ulusumuzun ne büyük tuzaklara emperyalist oyunlarına boyun 
eğdiğini bilgi ve yaşam tecrübe me dayanarak gözler önüne sermeğe 
çalışacağım şimdi gelelim temmuz ayında ABD nin Suriye politikası (5) 
inci sayısının devamını yazmağa çalışacağım ABD ve emperyalist güçler 
Türkiye’yi Suriye politikasına bulaştırarak orta doğunun en büyük silahlı 
gücü ve devleti olan ülkemizi bölgesinde yalnızlaştırmak ırak İsrail İran 
üçgeninde zayıf düşürmek güç kaybına hem ekonomik hem askeri hem 
de siyasi olarak işte İran’la ilişkilerimizi ırakla mısırla bozarak Suriye’nin 
doğusunda p k k nın uzantısı olan Suriye PYD’sini destekleyerek orada 
bir kukla devleti kurarak Suriye’yi parçalamak aynen Irak Libya ve Filistin 
devletini parçaladığı gibi tabiki bunların bir tek amacı var bu orta doğunun 
tüm siyasi idari askeri gücünü elinde tutarak doğal kaynakları olan petrol 
ve türevleri olan tüm madenleri ele geçirmektir bunları ABD yaparken 
karşı güç olan Rusya eli kolu bağlı bir vaziyet alamazdı kapalı kapılar 
ardında 2 süper güç anlaşarak orta doğuyu istedikleri gibi şekillendirerek 
tüm kaynakları eşit bir şekilde pay etmekteler zaman zaman Rusya orta 
doğunun güçlü devletleri olan Türkiye ve İran’la bir araya gelerek hoş 
görünmek.

Bu ülkeleri tümüyle üstlerine çekmek istemezler daha sonra ABD 
aynı vaziyette bu ülkelerle ikili görüşmeler sürdürerek şirin görünmek 
istemekteler oysa 2 süper gücün amacı aynıdır böl parçala yönet Türkiye’nin 
bir tek çıkar yolu var içeride ve dışarıda tüm gücüyle Suriye’nin toprak 
bütünlüğünü korumak için elinden gelen tüm enstrümanları kullanarak 
bölgenin saygın ve güçlü devleti olduğunu göstermek zorundadır demem 
o ki Türkiye nin ne ABD, ne Rusya ile görüşerek Suriye politikasını çözemez 
bizim en büyük güvencemiz Suriye ile olan 1100 km sınır çizgimizi korumak 
Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bağımsız olarak yaşamasına bağlıdır iyi 
okumalar gelecek yazımda idlib güvenli bölge ve içimizdeki göçmen 
torunlarına değineceğim.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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ABD ASKERLERİ NİYE GELDİ?…
Suriye’de, güvenli bölgenin tesis 
edilmesi için Amerika Birleşik 
Devletleriyle “Müşterek Harekât 
Merkezi” kuruluyor… Önce öz hazırlık 
amacıyla 6 ABD askeri Şanlıurfa’ya 
geldi.

Şanlıurfa’da, ABD ile Türkiye arasında 
5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılan 
toplantılarda güvenli bölgenin 
tesisinin ABD ile birlikte koordine ve 
yönetiminin Türkiye’de ”Müşterek 
Harekât Merkezi” kurulmasıyla ilgili 
mutabakat sağlandı ve bu merkezin 
önümüzdeki günlerde faaliyete 
geçeceği yönünde bazı açıklamalar 
yapıldı…

Ardından, bu merkezde görev yapacak 
90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik elini 
kolunu sallaya sallaya Şanlıurfa GAP 
Havaalanına geldi. Daha sona oradan 
otobüslerle harekât merkezine ulaştı…
Neden ABD ile?

Suriye’deki sorunun asıl kaynağı 
ABD değil midir? Orada yuvalanan 
Türkiye’yi tehdit eden PKK, YPG, 
İŞİD, FETÖ gibi buna benzer birçok 
terör örgütünün maddi manevi 
destekçisinin ABD olduğu artık 
bilinen bir gerçektir. Terör destekçisi 
bu ülkenin bu terör örgütlerine karşı 
tavır alması mümkün müdür? Hala 
onlara karşılıksız silah vermeye devam 
ederken, Türkiye’nin yanında olması 
nasıl düşünülebilir?

Türk askerinin başına çuval geçiren, bu 
ülkede yapılan bütün darbelerin ve en 
sonra firavun çetesinin yaptığı kanlı 
kalkışmanın arkasındaki kanlı el ABD 
değil midir? Başta firavun çetesinin 
elebaşı ve diğer terör elebaşlarını 
koruyup kollayan ve iade etmeyen 
yine bu ülke değil midir? İstediğini 
yaptıramadığında “ekonominizi 
mahvederim” diye halsizce tehditler 
savurma cesaretini gösteren ABD mi 

ya da bir başka ülke midir? Türkiye’nin 
yaşadığı bütün olumsuzlukların 
arkasında o ülke vardır.

Bütün bunlara rağmen, bu ülke ile 
müttefik olmak engerek yılanıyla aynı 
torbaya girmek gibi bir şeydir. ABD 
hiçbir zaman menfaati olmayan yerde 
yer almaz. Türkiye ya da bir başka ülke 
için en ufak bir fayda sağlamaz… Eğer 
yapacaksa bu terör örgütlerinden 
desteğini çekmesi gerekir. O zamanda 
zaten sorun falan kalmaz. Asıl sorunun 
kaynağı terör destekçisi ABD ve buna 
benzer emperyalist devletlerdir.

ABD bugün güvenli bölgenin tesisi 
için Türkiye’nin yanındayım görüntüsü 
yeni bir düşmanlığın ve planının 
başlangıcı olmalıdır. ABD askerlerinin 
bu ülkede ne işi vardır? O askerlerin 
gelme amacı nedir? Bunlar enine 
boyuna tartışılıp, kamuoyu yoklaması 
da göz önüne alındı mı?
Türk askeri canı pahasına ülkesini 
korumuş ve kollamıştır. Bundan 
sonrada aynı şeyi yapmaya devam 
edecektir. Hangi savaşta bir başka 
ülkenin ordusu Türk askerinin 
yanında yer almıştır? Hele hele ABD 
askerlerinin Türk askerinin yanında 
olması mümkün müdür? Eğer ABD 
ile mutabakat saklanılacak ise; o 
sadece Suriye’den askerlerini çeksin 
ve gitsin. Türkiye’yi tehdit eden terör 
örgütlerine destek olmayı bıraksın ve 
fetö elebaşını iade etsin ki, o zaman 
onun müttefik olabileceğine bu millet 
inanabilsin.

Aksi takdirde, bu mutabakatın 
arkasından Türkiye’nin başına daha 
ne gibi sorunlar açabileceği endişesi 
göz ardı edilmemelidir. Düşman 
yüzüne gülüyorsa, yapacağı bir 
başka düşmanlığı gizlemek içindir. 
Dolayısıyla, sonradan kandırıldık falanı 
bu millet affetmez!
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Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Bal ihracatından 12 milyon dolarlık gelir

Türkiye’den yılın ocak-temmuz döneminde 2 bin 945 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 12 milyon 857 bin 
187 dolar gelir elde edildi.

Türk balı, yılın ocak-temmuz döneminde, dünyanın dört bir yanında ağızları tatlandırdı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye’den yılın 7 
aylık döneminde 2 bin 945 ton bal satılarak, karşılığında 12 milyon 857 bin 187 dolar gelir elde edildi.

Bal ihracatında Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya’ya bu dönemde 3 milyon 721 bin 369 dolar karşılığında bin 38 
ton bal satıldı. ABD, 2 milyon 459 bin 724 dolarla ikinci, Suudi Arabistan 2 milyon 6 bin 874 dolarla üçüncü, Kuveyt 
852 bin 418 dolarla dördüncü, Avusturya da 458 bin 396 dolarlık gelirle beşinci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Çin, Bulgaristan, Libya, İsveç, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Bosna Hersek, Yunanistan, Somali, Moğolistan, Afganistan ve Fas’a da bal ihraç edildi.

“Türk balına ilgi giderek artıyor”

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk balına ilginin giderek 
arttığını söyledi.

Türkiye’nin zengin bitki ve flora çeşitliliğine sahip olduğunu vurgulayan Kalyoncu, bu durumun da yurt dışı 
piyasalarda öğrenilmesiyle Türk balına ilginin arttığını ifade etti.

Kalyoncu, Türk balının birçok ülkede ağızları tatlandırdığına dikkati çekerek, Türk balının artık markalı ürün olarak 
ihraç edildiğini belirtti.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZI KUTSAL BİR 
GÖREVE DAVET EDİYORUZ
Kur’an-ı Kerim;  Yüce Rabbimizden insanlık âlemine, okunması,  
anlaşılması ve emirlerinin uygulanması için gönderilmiş son ilahi 
mesaj ve kutsal kitaptır.

 Kur’an, Arapça’da “Karee” kökünden; çok okunan, tekrarlanarak 
üzerinde kafa yorulan ve hayırlı yorumlar çıkarılan anlamını taşır. 
Kur’an’ın manasını anlamak ve onun hükümleriyle yaşamak, her 
Müslümanın görevidir. Zaten Kur’an anlaşılmak ve yaşanmak için 
gönderilmiştir.

  Kur’an-ı Kerim’in insanlar tarafından anlaşılması için ilk indirildiği 
coğrafyada konuşulan dil  ile niçin gönderildiği Kur’an da şu 
şekilde ifade edilmiştir.

‘’ Biz her peygamberi, kendi milletinin lisanı ile gönderdik, ta ki 
onlara hakikatleri iyice açıklasın.”(İbrahim, 14/4) ve 
“Eğer biz Kur’ân’ı yabancı bir dille gönderseydik derlerdi ki: 
‘Neden, onun âyetleri açıkça beyan edilmedi? Dil yabancı, 
muhatap Arap! Olur mu böyle şey?’ ” (Fussilet, 41/44)
   Bizler  Kur’an Kerim-i yukarıdaki  ‘’Fussilet, 41/44’’  ayetinde ifade 
edildiği gibi ilk indirildiği dil olan Arapça devamlı okuyoruz. 
   Peki peki  Kur’an-ı Kerim’de Allahımız bizlere neler söylüyor 
bunları biliyor muyuz?? 

   Evet esas olan Kur’an okumayı aslından öğrenmek ve manasını 
anlamak içinde mealden okumaktır. 
  Ama acı bir gerçek vardır. Herkes Arapça okuma öğrenebilir, 
ama ne anlama geldiğini anlaması zor olur.
   Evet, evet  hiçbir Kur’an-ı  Kerim meali aslının yerini 
tutmayacağından, namazda Kur’an-ı Kerim yerine okunmaz 
bunu çok iyi biliyoruz.    

    Peki bizler namaz dışındaki diğer ibadet ve zamanlarda  
Kur’an-ı Kerim’in önce aslını okuyup sonra Türkçe mealini 
okuyabilir miyiz? 

   Peki peki bizlere ortak akıl yolunu açarak Kur’an-ı Kerim’in 
daha iyi öğrenebilmemiz ve hayatımızda uygulayabilmemiz için   
Diyanet İşleri Başkanlığımız bizler için bir öncülük, bir çalışma ve 
ortak bir uygulama yapabilir mi?

Araştırmacı - Yazar
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Kayseri’de evine akrep girmesine sinirlenen kişinin 
bahçesindeki otları tutuşturmasıyla yayılan 
alevler yaklaşık 50 dekarlık arazide otları kül etti.

Kayseri’de evine akrep girmesine kızan kişinin 
bahçesinde yaktığı ateş, 50 dekarlık arazideki otları 
da küle çevirdi.

İddiaya göre, Eğribucak Mahallesinde ikamet 
eden ve adı açıklanmayan kişi, evine akrep girdiği 
gerekçesiyle bahçesindeki otları ateşe verdi. Alevler, 
rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin etrafındaki 
otluk araziye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, 
çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında 50 dekar 
alandaki otlar yandı.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Akrebe kızdı 50 dekar otluk araziyi yaktı



38 AĞUSTOS  2019 - YENİ SAYI: 13

İÇİMİZDEN

İç
im
izd

en

Yılmaz YURTSEVER
simgedergi@gmail.com

İLİM VE HİKMET
“Nitekim Biz, size aranızdan 
ayetlerimizi okuyacak, sizi 
arındıracak, size kitabı ve hikmeti 
öğretecek ve bilmediklerinizi 
bildirecek bir elçi gönderdik.”
Bakara/151
Kimileri de bu ayetteki hikmet 
kelimesi ile sünnetin hadislerin 
kastedildiğini böylece 
KURAN a hadisler ile ilaveler 
yapılabileceğini söylemişlerdir 
Oysa hikmet kelimesinin sünnet 
ve hadis gibi bir manası olmadığı 
gibi bu kelimeyle KURAN dışında 
bir kaynak oluşturulabileceğine 
dair bir delil de yoktur. Aksine 
hikmetin KURAN da olduğuna 
dair birçok ayet vardır:
“Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmetli 
kitabın ayetleridir”
Yunus/1
“Andolsun hikmetli Kuran’a”
Yasin/2
“Şüphesiz o Kuran bizim 
katımızda olan ana kitapta 
mevcuttur Yüce ve hikmet 
doludur.”
Zuhruf/4
Rabbimiz sadece muhammet 
nebimize değil bütün nebilere 
kitap ve hikmeti verdiğini 
bize bildiriyor! 18 Nebi’nin 
ismi sayıldıktan sonra babaları 
soyları ve kardeşlerine atıfta 
bulunularak tüm nebilere kitap 
ve hikmet verdiğini söylüyor!
“Biz ona İshak’ı ve Yakub’u 
armağan ettik; bunlara ve 
onun soyundan gelen Davud’a, 
Süleyman’a, Eyyub’a, Yusuf’a, 
Musa’ya ve Harun’a doğru yolu 
gösterdik. Daha önce Nuh’a da 
doğru yolu göstermiştik. Biz, 
güzel davrananları işte böyle 

ödüllendiririz.
Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas; 
bunların hepsi iyilerdendi. 
İsmail’i, Elyesa’ı, Yunus’u, 
Lut’u; bunlardan her birini 
çağdaşlarından üstün kıldık. 
Babaları, soyları ve kardeşleri... 
Onları da seçtik ve onlara da 
doğru yolu gösterdik. 
İşte bu, Allah’ın yoludur. O, 
tercihini doğru yapan kullarına 
bu yolu gösterir. Eğer (bu 
nebiler) ortak (şirk) koşsalardı 
bütün yaptıkları boşa giderdi. 
Adı geçenler, kendilerine KİTAP, 
HİKMET ve NEBİ’lik verdiğimiz 
kimselerdir. Eğer şu insanlar 
bütün bunları görmezlik 
ederlerse, biz onları, görmezlik 
etmeyecek bir topluluğun 
korumasına bırakırız.” 
Enam/84-89
Hikmet tümü zikir olan 
(Rabbimiz tarafından indirilen 
doğru bilgi )Allah tarafından 
indirilen kitapların  İçindeki 
ayetler arası bağlantıyı kurarak 
doğru hüküme ulaşmak Olarak 
bildiriliyor !
Görüldüğü gibi gerek Nebimizin 
gerekse bütün nebilerin 
davranış tarzları ve uygulamaları 
adına ve hikmet adına KURAN a 
müracaat etmeliyiz. Nebimizin 
uygulamaları için de hikmet 
için de tek güvenilir kaynağımız 
KUR’AN dır. ALLAH ın KUR’AN 
daki sınırları hem hikmettirler 
hem de bunları uygulamak 
elçiye  itaattir. KUR’AN Resulün 
ağzından duyulmuştur. Zaten 
birçok KUR’AN ayeti de...

Devamı simgedergi.com’da...

SİMGE DERGİSİ AİLESİNE HERKESE MERHABA...
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Ankara’da,ulaşıma zam!..
Doğal gaza zam!..
Ona zam,şuna zam!..
Her şeye zam!..
Kalk zam,yat zam!..
Zamda zam!..

Bizler oy kullanırken ?..

Ankara Büyükşehir Belediye 
başkanımıza güvendik ki?.. Bu adamı 
seçersek,oy verirsek asla zam yapmaz 
,yada müsaade etmez?.. Yada ufak 
zamlar olur diye düşündük!..

Fakat, bizler bir kez daha mı yanıldık 
acaba?..
Ve yüzde yüz zamlarla karşı karşıya 
kaldık...

Nerede o günler...gidende,gelende 
zam...
Bir zam iner, diğer zam biner!..
Kambur üstüne,kambur biner...

Özellikle ulaşıma yapılan zam kabul 
edilmez?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş ulaşıma yapılan zammı 
kabul etmemeliydi!...

Onay vermemeliydi!

Bana göre çok ayıp etti...

Ha aklıma gelmişken hatırlatayım 
istedim, hani şu günlerce üzerine 
tartışdığımız ve konu olmuş su 
faturalarımız daki atık su bedelini 
kaldıracaktınız ,sahi ne oldu?.. Önce 
25 tl ödüyorduk atık su bedelini!..
şimdi ise ister kullan ister kullanma 
atık su bedeli  20 tl ...

Şimdi değişen ne oldu?..

Başımız göğe mi erdi?..

Yok, ne bir eksik,ne bir fazla,biz 
olduğumuz yerdeyiz?..

Akaryakıt ,gıda,elektirik,su vs 
zamlar,kötü giden ekonomik koşullara 
tepki olarak başlayan, Macron 
yönetimine karşı gösterilere dönüşen 
sarı yeleklilerin eylemleri ile direnen 
Fransa halkı bana göre çok cesaretli...
Birde dönüp bizlere bir bakar’mısınız, 
bizim halkımıza bir bakar’mısınız...

Çıt yok,ses yok,direniş yok, yokta yok...

Birde bütün bunlara eklenen göç 
dalgası.göçlere ne ekonomik ne 
sosyolojik ne askeri ne de millet 
olarak hazır değiliz. Resmi ve gayrı 
resmi mülteci sayısı 10 milyona 
sınırına dayanmış biz henüz bunları 
kabulenmemişken ,gelecek olan yeni 
göç dalgası kapımıza dayandı bile..

Burası TÜRKİYE CUMHURİYETİ, YOL 
GEÇEN HANI DEĞİL !

Ne oluyor böyle ipini koparan bize 
doğru geliyor. Generaller istifa ediyor, 
devletin kasası boş, askerlik 6 aya 
düştü?..
Biz direnmiyoruz,çıkarılan her 
yasaya onay,her hukuksuzluğa göz 
yumuyoruz.

Bilinçli bir halk,bilinçli bir toplum 
olmuş olsa idik bu zamlara,bu 
işsizliğe,bu üretimsizliğe,bu haksız 
yönetime,bu adaletsizliğe karşı 
direnirdik...

“DİRENMEDİK”

“DİRENMİYORUZ”

“DİRENMEYECEĞİZ”

“DİRENMELİYİZ”
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Sık enfeksiyon bağışıklığı tehdit ediyor

Tekrarlayan ve zor iyileşen enfeksiyon geçiren kişilerin “genetik bağışıklık yetmezliği” ile karşı 
karşıya olabilecekleri uyarısı yapıldı.

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Muşabak, tekrarlayan 
ve zor iyileşen enfeksiyonlarla karşı karşıya olan kişilerde genetik bağışıklık yetmezliği görülebileceği 
uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Muşabak yaptığı açıklamada, vücudu mikroplara karşı savunan bağışıklık sisteminin görevini 
yerine getirememesi sonucunda, bağışıklık yetmezliği olarak adlandırılan hastalıkların ortaya 
çıkabileceğini belirtti. Bu hastalıkların genetik ya da altta yatan başka bir hastalığa bağlı olarak 
gelişebileceğini dile getiren Muşabak, hastalığın ortaya çıkmasında güneş ışınları, radyasyon, gereksiz 
yere yapılan radyolojik tetkikler, uzun süre kimyasallara maruz kalma, sigara gibi çevresel faktörlerin de 
etkili olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Muşabak, akraba evliliklerinin yaygın olduğu toplumlarda genetik geçişli bağışıklık 
yetmezliklerinin daha fazla görüldüğüne işaret ederek Türkiye’nin de bu bakımdan riskli bir coğrafyada 
bulunduğunu belirtti.

Bağışıklık yetmezliklerinin bir kısmının çocukluk çağında belirti vermediğini ifade eden Muşabak, 
“Antikor eksikliklerinin hakim olduğu bağışıklık yetmezlikleri, ağırlıklı olarak 20-40 yaş aralığında tanı alır. 
Tekrarlayan ve zor iyileşen enfeksiyonlar en karakteristik özelliktir.” dedi.

Prof. Dr. Muşabak, geçirilen enfeksiyonların özelliklerinin tanı için önemli olduğunu dile getirerek şu 
bilgileri aktardı:
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“Enfeksiyonların sık tekrarlaması, ağır seyretmesi, antibiyotik tedavisine dirençli olması, enjeksiyon ile 
(damar yolu, kas içi) uygulanan antibiyotiklere ihtiyaç duyulması, hastanede yatış gerektirir. Bunların 
dışında ailede bağışıklık yetmezliği olan başka bireylerin bulunması, tedaviye rağmen düzelmeyen ishal, 
kilo azlığı veya anormal kilo kaybı, lenf bezleri, karaciğer veya dalakta açıklanamayan büyümeler, tam 
kan değerlerinde tesadüfen bulunmuş anormalliklerin de eşlik etmesi tanıda önemlidir.”

Yeni doğan tarama programlarının genetik geçişli bağışıklık yetmezliklerinin erken tanısı için önemli 
olduğunu anlatan Muşabak, bağışıklık yetmezlikleri konusunda deneyimli, uzman ve yeterli donanıma 
sahip sayılı merkezlerde tanı konulabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Muşabak, bağışıklık yetmezliğinin neden olabileceği enfeksiyonlara ilişkin de şunları söyledi:

“Otit, sinüzit, konjonktivit, rinit, bronşit, zatürre, ishal, menenjit gibi enfeksiyonların belirtilerini bağışıklık 
yetmezliği olan hastalarda daha abartılı olarak görürüz. Geç tanı konulan veya tedaviye geç başlanan 
hastalarda ise tekrarlayan enfeksiyonlar, etkiledikleri organlarda kalıcı veya geri dönüşümü zor olan 
değişikliklere de yol açabilir. Bunlar kronik otit ve kulak zarında delinme, kronik sinüzit, bronşlarda 
genişleme, KOAH, iltihaplı bağırsak hastalığı (Crohn, ülseratif kolit, çölyak benzeri) olabilir.”

Bağışıklık yetmezliğinin gelişme riski yüksek olan hastalıklara ilişkin de bilgi veren Muşabak, bağışıklık 
hücrelerinin kendi doku ve organlarına saldırması neticesinde ortaya çıkan hastalıkların başında 
anemi (kansızlık), trombositopeni (kan pulcuklarında azalma), iltihaplı bağırsak hastalığı, romatizmal 
hastalıklar, bağışıklık hücrelerinin doku ve organlarda (akciğer, karaciğer, dalak, lenf bezleri, deri) küme 
yaparak birikmesi neticesinde ortaya çıkan hastalıklar ile mide ve lenf kanserleri başta olmak üzere 
çeşitli kanser türlerinin geldiğine işaret etti.

Prof. Dr. Muşabak, anne sütünün gerek besin maddeleri ve mikroplara karşı koruyucu görevi 
olan antikorlar bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:  
“Bebeklerin bağışıklık sistemi yeni doğduklarında henüz dış dünyaya karşı yeterli bir koruma 
sağlayamaz. Bu eksikliği anne sütü tamamlar ve 6 aya kadar bebeği korur. O nedenle doğum sonrası 
özellikle ilk 6 aylık dönemde bebeğin emzirilmesi çok önemlidir. Ayrıca yapılan araştırmalarda anne sütü 
ile beslenen bebeklerde alerjik ve romatizmal hastalıkların daha az geliştiği görülmüştür.”
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Ligin üçüncü maçına yine sağ ve sol 
beklerde devşirme oyuncularla çıktı 
Fenerbahçe. Görüyorum ki hala 
orta saha transfer ediyorlar. Kadro 
mühendisliğini yanlış yaptıkları 
apacık ortada. Trabzonspor da 
Abdulkadir Ömür’den yoksun 
çıktı Kadıköy deplasmanına. 
Advijaj böyle bir atmosterde ne 
yapar merak konusuydu. Yenilen 
golde basit top kaybı yüzünden 
başroldeydi. 

Fenerbahçe çok hızlı başladı. İlk 
dakikalarda üst düzey efor sarf 
edip erken gol planı yaptıkları 
kesin. Muriqi daha erken açabilirdi 
perdeyi. Bu bir risk aslında. Çabuk 
yorulabilirsin, maçın sonlarına 
doğru gol lazım olursa enerjin 
yetmeyebilir! İki takımın oyuncuları 
da tercih hataları yaparak golden 
ettiler. Tolga ve Advijaj boş kaleye gol 
attırabilecek pozisyonda kaleciye 
nişanladı topu. Kötü oynadığı 
maçta beraberlik golünü bulması 
önemliydi konuk takımın. Yalnız 
Fenerbahçeli oyuncular becerikli 
olsa, devreye en az üç farklı önde 
girebilirlerdi. Trabzonspor’un orta 
sahası boştu resmen. Fenerbahçe 
her seferinde orayı rahat geçti, 
ceza sahasında bitti. Gel gelelim 
pozisyonları golle sonuçlandırmadı.

Fırat Aydınus’u hiç beğenmedim. 
İlk başta Fenerbahçeli oyunculara 
sarı kartları es geçti. Sonra ilk 
yarı bitene kadar Uğurcan her 
kale vuruşu kullandığında vakit 
geçirme eyleminde bulundu, bir 
kere uyardı sonrasında sarı kartına 
başvurmaması tribünleri çılgına 
çevirdi. Dakika 80 oldu çıkardı 

kartını. Bu tam hakem eyyamı! 
Önce Nwakaeme’yi ceza sahasında 
Zanka itti, VAR devreye girmedi, 
sonra Pereira’nın elle müdahalesi 
oldu ona da oralı olmadı. Yeni 
kurallara göre elle oynamaların 
hepsi kusurlu ama o vücuttan 
sekti diye değerlendirdi. Birkaç kez 
avantajı oynatıp sarıyı unuttu. Yani 
bariz hatalar, sahadaki oyuncuların 
konsantrasyonunu bozuyor...

İkinci yarının başında Uğurcan şovu 
izledik. Üst üste öyle kurtarışlar yaptı 
ki gol olsa kaleci ne yapsın derdim. 
Maçın kaderini elleriyle belirledi 
desem tam tabiri. Ünal Karaman 
ikinci yarının başında Advijaj Doğan 
Erdoğan değişikliğini yapmasa, 
maçın sonlarına doğru oyunu 
tutmaları çok zor olurdu. Yusuf Sarı 
AEK maçında yuhalanmıştı. Kendini 
affettirebilirdi, gol yapamadı 
yakaladıklarını.

Gördünüz işte. Fenerbahçeli 
oyuncular son yirmi dakika hiç 
tempo yapamadı. Enerjilerini 
kontrollü kullanmadılar ve sürekli 
hata yaptılar. Sadece içeri top 
şişirerek gol aradılar. Trabzonspor’un 
ileride iş bitirici oyuncusu olsa, son 
anlarda galibiyeti koparabilirlerdi. 
Sosa, Yusuf ve Nwakaeme ile 
çok net şansları da harcadılar. 
Avrupa maçından yorgun gelip 
bu deplasmandan puan almakta 
başarı. Fenerbahçe biraz kendini 
sorgulamalı! Kontrolsüz güç olayını 
iyi idrak etmeliler. Bu sıcakta o 
tempoyu maç boyu yapamasınız. 
Şu da var, şansta yanlarında değildi. 
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Türker İnanoğlu: Siyah beyaz filmleri izleyip 
hüngür hüngür ağlıyorum
Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu, “Bazen gece yarıları siyah beyaz 
filmleri veriyorlar bazı kanallar. Seyretmeyeceğim diyorum, yine seyrediyorum ve 
hüngür hüngür ağlıyorum.” dedi.

Türk sinemasında “Bay Sinema” olarak anılan 
yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu, 
“Bugüne kadar 208 sinema filmi, 4 binin üzerinde 
televizyon dizisi ve 10 bin saatin üzerinde ‘Bir 
Başka Gece’ gibi televizyon programı yaptım.” 
dedi.

83 yıllık yaşamının 63 yılını adadığı sinemayı, 
“imparatorluk kurdum” diyerek tanımlayan 
İnanoğlu, Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu 
ile olan evliliğini, çocukları ve torunlarıyla 
ilişkilerini, filmlerinde başrol oynamış ve şu an 
hayatta olmayan oyuncuları izlerken neden 
gözyaşlarına boğulduğunu, yakında temelini 
atacağı Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu 
İletişim Fakültesi ile yazdığı “Acısıyla Tatlısıyla 
Türker İnanoğlu Yeşilçam’ı Anlatıyor” kitabını 
anlattı.

Güzel Sanatlar Fakültesinde okurken sinemaya 

geçen ve mesleğini Asya’dan Avrupa’ya ve 
Afrika’ya kadar yaptığını aktaran İnanoğlu, 
“Bugüne kadar 208 sinema filmi, 4 binin üzerinde 
televizyon dizisi ve 10 bin saatin üzerinde ‘Bir 
Başka Gece’ gibi televizyon programı yaptım.” 
diye konuştu.

“Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden 
birisiniz. Bu kadar sevilmenizi, saygı duyulmanızı 
neye bağlıyorsunuz. Sinemayla aranızda büyük 
bir aşk olması lazım. Yapımcılık serüveni nasıl 
başladı?”

“Ben bu mesleğe tesadüf eseri girdim. Kanlıca’da 
komşumuz, son Osmanlı sadrazamlarından 
Saffet Paşa’nın yalısına geldiğinde filmcilerle 
tanıştım. Asistanlık teklif ettiler. Ne olduğunu 
bile bilmiyordum. Anlattılar, deneyelim dedim. 
İkinci gün çok sevdim bu işi. Zannediyorum biraz 
başarılı da oldum. Halkın istediği, bilhassa
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ailenin sevdiği bir yapımcı oldum. Filmlerim 
bir zamanlar gişe rekorları kırıyordu. Sonra 
televizyona döndü iş reyting rekorları kırmaya 
başladı. 500 bölümü geçen ‘Çiçek Taksi’, ‘Arka 
Sokaklar’ dizilerim var. Halkı takip etmek ve 
yakın olmak sanıyorum bana bu başarıyı getirdi. 
Mesleğimle ilgili bir şey almak için yerli ve 
yabancı romanları çok okudum. Onları not alarak, 
yabancı romanları okuyarak, filmleri seyrederek 
ilerledim. Gözümden rahatsızlığım, çok okumak 
ve çok izlemekten kaynaklanıyor. Benim 92 bin 
ciltlik kütüphanem var.”

“Sevilmenizin ve tutmanızın formülü nedir?”

 “(Turgut) Özal’ın Devlet Planlama Başkanı olduğu 
dönemde onun transferi sayesinde getirdiğim, 
Cannes Film Festivali’nde gördüğüm videoyu 
1978’de Türkiye’ye soktum. Bunu üniversitelerden 
önce kendisi biliyordu ve tüm gelişmeleri takip 
ediyordu. ‘Avrupa’daki Türkler, Türklüğünü, 
benliğini, kimliğini, dinini, dilini kaybetmek üzere.’ 
diyerek beni destekledi. Yıllar geçti, Özal başbakan 
oldu. ‘İcraatın İçinden’ döneminde onunla 1985- 
1991 arası çalıştım. Turgut Bey’den sonra Yıldırım 
bey, daha sonra Mesut Yılmaz Bey’e kadar devam 
ettik. Özal bana, ‘Ülkemizin insanını biliyorsun, 

tanıyorsun.’ dedi. Uyduyu Türkiye’ye getirdim. TRT 
kurumu sonrası ilk televizyon stüdyosunu kurdum. 
Büyük ses getiren çekimler yaptım. Sonra TİM’i 
kurdum. 71 ülkeden gruplar getirdim. Çin’den ve 
Sovyetler Birliği’nden ödüller aldım. Sonra TÜRVAK 
Müzesi’ni, Sinema Eğitim Merkezi kurdum. 
Deprem döneminde Sakarya’dan burslu öğrenciler 
okuttuk. Onların yüzde 90’ı televizyonların üst 
düzeylerinde çalışan ve prodüksiyon şirketleri 
kuran gurur duyduğum kişiler oldu. Sinemaya 
emek vermiş emekçilerin vefatından sonra ihtiyaç 
sahibi ailelerine yardımcı oldum.”

“Gidenlerden en çok kimleri özlüyorsunuz?”

“Hepsini çok özlüyorum. Gidenin yerine konmuyor 
hanımefendi. Giden gidiyor! Bir tane Hulusi 
Kentmen’in, Öztürk’ün (Serengil), Necdet Tosun’un 
yerine konmuyor. Onların ahlakı da, terbiyesi de, 
sevgisi de başkaydı.”

“Yeni bir projeniz var mı?”

“Evet. Arka Sokaklar dizisi devam ediyor. Şimdi 
bir de Nobel Edebiyat ödülünü alan Mısırlı Necib 
Mahfuz’un ‘Başlangıç ve Son’ isimli kitabını dizi 
yapacağım. Telif hakkını aldım.
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Tarih kokan Mardin’e gökyüzünden bakış
Zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran tarihi kent Mardin’de de sıcak hava balonu 
uçuşları başladı.

Farklı medeniyetlere ait çok sayıda tarihi yapıya 
sahip Mardin, sıcak hava balon uçuşlarıyla da 
keşfediliyor.

Mardin Valiliğince “Yükseliyoruz Mardin” sloganıyla 
başlatılan projeyle Dara bölgesinde balon uçuşları 
başladı.

Zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran tarihi 
Dara Antik Kenti’nde, gün doğumunda düzenli 
balon uçuşları gerçekleştiriliyor.

Turistler, balonla havalandıkları Dara Antik Kenti 
üzerinde bir yandan güneşin doğuşunu izleme 
fırsatı buluyor, diğer yandan tarihi yapıları kuş 
bakışı seyrediyor.

Balon uçuşu düzenleyen şirketin yetkilisi Kemal 
Pala yaptığı açıklamada, balon uçuşunun en eski 
hava araçlarından olduğunu hatırlattı.

Türkiye’de profesyonel anlamda balon uçuşlarının 
ilk kez 1993’te Kapadokya’da başladığını 
belirten Pala, bunun sadece Kapadokya ile sınırlı 
kalmadığını, birkaç yıl önce Pamukkale’de de 
balon turizminin başladığını söyledi.

Pala, şöyle devam etti:

“Hem Kapadokya hem Pamukkale’ye alternatif bir 
yer değil de turizme daha fazla katkı olsun diye son 
derece güzel olduğuna inandığımız Mezopotamya 
topraklarını yukarıdan görme şansını bütün 
insanlara sunmak istedik. Dolayısıyla başlangıç 
böyle bir arzuyla başladı. Artık uçuşları düzenli bir 
şekilde gerçekleştiriyoruz.”

Mardin için iki ayrı bölgede uçuşlar planlandığını, 
bunlardan biri olan Dara Antik Kenti’nde uçuşların 
başladığını aktaran Pala, bir süre sonra da tarihi 
Mardin şehri üzerinde uçuşların başlayacağını 
belirtti.
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Pala, uçuşlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin 
alındığını ifade ederek, “Sağlıklı bir şekilde 
uçuşlarımız bundan sonra devam edecek. 
‘Yükseliyoruz Mardin’ sloganıyla başladık. Bu 
kadim şehri gökyüzünden görmenin çok kıymetli 
olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

“Sıcak hava balonuna ilgi çok güzel”

Türkiye’de Kapadokya ve Pamukkale’den sonra 
kuş bakışı olarak şehirlerin izlenebileceği üçüncü 
noktanın, Mardin olduğunu dile getiren Pala, 
“Mardin” denilince akla Mezopotamya ovasının 
geldiğini, burada uçuş yaptıklarını kaydetti.

“Bir tarafımız ova, bir tarafımız Antik Dara Kenti, 
bir tarafımız Mardin ve bir tarafımız Suriye. Sıcak 
hava balonuna ilgi ve merak çok güzel. Hem yerli 
hem yabancı turistlerin yoğunluk gösterdiği bir 
şehir Mardin.” diyen Pala, balon uçuşlarıyla bunun 
daha iyi olacağını anlattı.

“Mardin en iyi üçüncü destinasyon olacak”

Balon uçuşu koordinasyon sorumlusu Ömer 
Kafkas da kentin balon turizminde çok ciddi bir 

altyapı ve kültürel mirasa sahip olduğunu dile 
getirdi.

Kafkas, “Balonla yükseldiğinizde altınızda şahane 
bir görsele ulaşıyorsunuz. Antik Kent Dara’yı, 
eski Mardin’i görebiliyorsunuz. Kapadokya ve 
Pamukkale’den sonra Mardin, gerekli altyapıya 
sahip olduğu için çok ciddi bir üçüncü aday. 
Burada da bu fizibiliteler çoktan yapıldı. Mardin en 
iyi üçüncü destinasyon olacak hatta yıllar içinde 
daha üst sıralara çıkacağını düşünüyoruz.” diye 
konuştu.

Güneş, “Mardin’in seçilmesi harikulade bir şey 
çünkü Mardin’in kültürel ve tarihi olarak ne kadar 
üst düzeyde olduğunu biliyoruz. Bunu da balonla 
gökyüzünden kuş bakışı da izleyebiliyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Büşra Cengiz Çetin de balonla Mardin’i görmenin 
güzel bir duygu olduğunu dile getirdi. Mardin’in 
kültürel ve tarihi yapısına hayran kaldığını kaydeden 
Çetin, “Böyle bir deneyimi Mardin’de yaşayacağımı 
asla düşünmezdim. Çok güzel, herkese tavsiye 
ederim.” diye konuştu.



48 AĞUSTOS  2019 - YENİ SAYI: 13

İÇİMİZDEN

Hicri Yılbaşı
Muharrem-Hicri takvim göre yılın birinci ayıdır. Muharrem 
arapça bir kelime olup kelime kökü itibariyle hatamdan 
türemiştir. Araplar islamiyet öncesi dönemde (cahiliye dönemi) 
dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinde kaçınarakarabi ilk 
ay olan “Muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi 
yasaklanan fiillerden kaçınır ve uzaklaşırmış. Muharrem 
mateminin amacı bu türlü acıların bir daha yaşanmaması 
için gerekli olan insanlık değerlerini ve alevi öğretisini 
özümsemektir. Matem süresince bıçağı ve kesici aletlere el 
sürülmez. Kurban kesilmez ve et yenmez.

Matem boyunca hiç bir canlıya eziyet edilmez. Kimsenin 
kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında 
dedikodu yapmamak, matem orucunun temel ilkesidir. Hicri 
yılbaşı Hz. Muhammedin Mekkeden Medineye hicreti islam 
aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. 
Muharrem ayında oruç tutulup, aşure pişirmek, dağıtılması 
ve kerbelada Hz. Muhammedin torunları Hz. Hüseyin ve Şehit 
olanların yad edilmesi, islam toplumunda önemli olanlar 
arasında yer alıyor.

Muharrem ayı tarih boyunca insanlık içn dönüm noktaları 
sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Allah-ü 
teala bir çok duaları aşure günü kabul etmiştir. Aşure günü 
Nuh alehhisselamın gemisi Cudi dağına indirildi. O gün 
Nuh ve yanındakiler Allah-ü tealanın şükrü için oruçlu idiler. 
Hayvanlarda hiç bir şey yememişti. Allah-ü teala denizi, beni 
israil için aşure günü yarmıştı. Yine Allah-ü teala Adem a.s. 
duasını ve Yunus a.s. duasını kabul etti.

İbrahim peygamber o gün doğdu. Muharrem ayı ve aşure 
gününde oruç tutmak sğnnettir. İmam Kennel Abidinin 
kurtulması ve Hz. Alinin soyunun devam etmesi nedeniyle 
de Allah’a şükredilir. Bu nedenle Muharrem ayı matemi, aşure 
gelmesiyle biter. 12 değişik malzemeden oluşan aşure yapılır, 
yenilir ve dağıtılır.
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simgedergi@gmail.com

Sayim YAĞAN
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Kübra Dağlı.. Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı 
sporculardan birisi.. Aslen Ispartalı olan Kübra 
Dağlı 17 Şubat 1996 Isparta doğumludur. Şuan 
23 yaşında olan genç sporcumuz Türkiye, Avrupa 
ve Dünya şampiyonudur. 13 yaşında Karateye, 15 
yaşında Tekvandoya başlayan Dağlı’nın babası 
Boks, amcası ise Tekvando antrenörüdür.

Sakarya Üniversitesi Spor Bölümünde eğitimine 
devam eden Kübra Dağlı, 13 yaşından itibaren hiç 
bir antremanı kaçırmamış..

İnatçı ve hırslı yapısı ile tanınan Kübra Dağlı, elde 
ettiği başarılara rağmen her zamankinden çok 
daha fazla çalışıyor. Çalışmanın kendisini motive 

ettiğini açıklamalarında ifade eden Dağlı’nın uzun 
süre şampiyonlukları elinde tutması bekleniyor.

Katıldığı turnuvalardan altın madalya ile dönen 
Dağlı, ülkemizde en çok tanınan sporcular 
arasında bulunuyor. Kübra Dağlı her gün saat 5’te 
uyanıp, günde çift antreman yapması ile gençlere 
örnek oluyor. Kübra Dağlı, hırsı, azmi, çalışma 
disiplini ile başarıdan başarıya koşuyor.

Kübra Dağlı bir söyleşisinde “Eskiden bu sporda 
klasmana girecek sporcumuz pek olmazdı. Şu 
an ise Kore’den sonra bu sporda en başarılı ikinci 
milletiz. Ve bu gerçekten çok çok büyük bir 
başarı!” dedi.

Kübra Dağlı sayesinde Kore’den sonra en 
başarılı ikinci ülkeyiz!
Tekvando branşında başarıdan başarıya koşan Kübra Dağlı ülkemizi tekvando 
klasmanında üst sıralara taşıdı. Dünyada tekvando denilince akla gelen ilk 
ülke olan Kore’den sonra artık Türkiye’nin adı anılıyor. Başarılı sporcu Dağlı, 
tekvando branşında Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu oldu.
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TRABZON’DAN VAN’A GÖNÜL KÖPRÜSÜ
İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden kardeşlik projeleri gönül 
köprüsüne bir yenisi daha eklendi. Trabzon’dan basın mensupları ile 
birlikte gönülleri kazanma, kardeşliğimizi pekiştirme noktasında bu 
kez yolumuz Van’a düştü. Hem devletin desteği hem de özel sektörün 
katkısı ile inanılmaz bir değişim yaşanıyor. Van’da depremin acıları elbet 
geçmeyecek, derin izler kolay-kolay silinmeyecek belki ama Van bugün 
gelinen nokta itibarıyla harika bir şehir oldu. 3 günlük Van gezimiz dolu-
dolu geçti. Bizleri Van ile buluşturan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu ile birlikte Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin 
Genç’e teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Zorluoğlu’nun Van’da kayyım 
süreci ile birlikte hem Valilik hem de belediye başkanlığı yaptığı dönemde 
Van’da çok güzel projeler hayata geçmiş. Buna bizzat şahit olduk .

Van gezimiz önyargıları olan arkadaşlarımız üzerinde müthiş bir değişime 
neden oldu. Van esnafının ve halkının gösterdiği misaferperlik hoşgörüsü 
geziye katılanları oldukça etkiledi. Bizlere her konuda yardımcı olan 
Van Gazeteciler Cemiyeti başkanı değerli kardeşim Fatih Sevinç ile 
birlikte geldiğimiz günden bu yana yanımızdan ayrılmayan değerli Vanlı 
gazeteci dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kayyım olarak Van Belediye 
Başkanlığına vekaleten atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i de ilk 
ziyaret eden resmi grup olduk. Vali Bilmez bizleri makamında ağırladı 
oldukça güzel ve hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Van’a gerçekleştirdiğimiz 
kültürel gezinin en anlamlısı ise 24 Nisan 2017’den beri hizmet veren 
Van Trabzonsporlular Derneğine yaptığımız ziyaret oldu. Değerli başkan 
Erhan Öner ve yönetim kurulu ile birlikte AEK maçını izledik,3-1 biten 
karşılaşmanın zaferini birlikte kutladık. Hepsine helal olsun Van’da Trabzon 
ve Trabzonspor’u en güzel şekilde temsil ediyorlar. Van projemiz ile ilgili 
yazacak çok şey var. Her şey çok güzeldi. Van’ın güzelliklerini anlatmak 
yetmez gidip gezmeniz gerek.İç
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51AĞUSTOS 2019 - YENİ SAYI: 13

İÇİMİZDEN

Van dönüşü Erçiş’e uğramadan olmaz. Erçiş’in 
Trabzonlu kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile 
yine Trabzonlu hemşerimiz ilçe emniyet müdürü 
Can Candaş’ı görmeden olmazdı. İki güzel insana  
ziyaretimiz hem bizi hem onları mutlu etti. Erçiş’te 
görev yapan şair-yazar gazeteci dostlarımızın 
gösterdiği yakın ilgiyi ise hiç unutmayacağız.
Van her ilçesi ile ayrı bir güzelliğe sahip. Van’dan 
Trabzon’a giderken bizleri öğle yemeğinde 
ağırlayan Erzurum Valimiz Okay Memiş’in de tüm 
dostlara selamı var. Valilik makamının hakkını 
veren değerli valimiz Gümüşhane’de görev yaptığı 
süre içinde hem Gümüşhane hem de Trabzon 
insanın sevgisini ve takdirini kazanmıştı.
Trabzon dönüş yolunda  Bayburt ilinde bizleri 
makamında misafir eden belediye başkanı Hükmü 
Pekmezci ile birlikte Bayburt Gazeteciler Cemiyeti 
başkanımız Yaşar Yıldız’a ve onursal başkan Sadık 
Yavuz abimize de çok teşekkür ediyoruz
Trabzon, Artvin, Rize, Ordu ve Giresun’dan da basın 
mensuplarının katıldığı proje kapsamında bugüne 
kadar Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde 
16 il ziyaret ettik.

Mardin’den Hakkari’ye Şırnak’tan Tunceli’ye kadar 
gittiğimiz her ilde hem tarihi-kültürel ve doğal 
güzellikleri gezme ve görme fırsatı bulduk hem de 
bir-birinden değerli  can dostlar kazandık.
Bu projenin bir parçası olmaktan büyük onur ve 
mutluluk duyuyorum. “Yapılamaz-başaramazsın-

sıkıntı yaşarsın” diyenlere inat, hasetlik-fesatlık 
yaparak önümüzü kesmek isteyenlere rağmen  
geldiğimiz nokta ortada. Çok ciddi tehditler, 
dedikodular, düşmanca yaklaşımlar çok şükür beni 
hiç yıldırmadı. Zaman-zaman elbet şevkimiz kırıldı, 
üzüldük, canımız sıkıldı, çok mağdur oldum.
Ama ülkenin birlik ve beraberliği için hayati 
önem taşıyan bu projenin önemini ve değerini 
bilen güzel insanların desteği ile ayakta 
kalmayı başardık. Allah hepsinden gerçek 
vatanseverlerden razı olsun.

Sayın Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak 
üzere kardeşlik projelerine destek veren, katkı 
sağlayan, yüreğini ortaya koyan herkese sonsuz 
teşekkür ediyorum. Birileri oturduğu yerden 
ahkam kesecek, kıskançlıktan kuduracak, akıl-
almaz senaryolarla yalan-dolan dümen çevirecek 
ama biz yolumuza devam edeceğiz..

Kardeşlik projeleri gönülleri kazanmaya sevgi 
köprüleri kurmaya devam. Bu ülkeyi terör 
odaklarına ,art niyetli asalaklara, hainlere ve 
soysuzlara teslim etmek yok.. Biz Türküyle, 
Gürcüsüyle, Abazasıyla, Arabıyla, Lazıyla, Kürdüyle 
bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk. Türkiye 
olduk ve bunları başardık Aynı bayrak altında 
yaşamaya devam edeceğiz Şehitlerimizin ve 
gazilerimizim bize emaneti olan bu ülkeyi üç-beş 
çakala asla  teslim etmeyeceğiz.
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İtalya’daki hükümet krizi sürüyor

İtalya’da yeni hükümet kurma çabasındaki 5 Yıldız 
Hareketi (M5S) ile Demokratik Parti (PD) arasında 
Giuseppe Conte’nin başbakan olarak devam etmesine 
yönelik anlaşmazlık görüşmelerin durmasına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın hükümet 
krizini çözmek için bugün ikinci tur siyasi istişareleri 
başlatmasına saatler kala, yeni hükümeti kurmaya en 
yakın iki siyasi parti arasındaki görüşmeler sekteye 
uğradı.

M5S’den yapılan yazılı açıklamada, PD’den Conte’nin 
başbakanlığına resmen “evet” diyecek şekilde 
tutumunu netleştirmesi istendi. M5S, Conte’ye onay 
vermeyen PD ile başka görüşme yapılmayacağını 
bildirdi ve bugün öğle saatlerinde yapılması planlanan 
görüşmeyi de iptal etti.

Ülkenin hassas bir dönemden geçtiği ve bir hükümet 
kurulabilmesi için çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şu 
ifadeler kullanıldı:

“PD’nin fikirlerinin karışık olduğu görülüyor. Sadece 
görevlendirmeler, bakanlıklar hakkında konuşuyorlar, 

ne bütçe yasası ne de hükümetin ele alacağı konular 
görüşülüyor. Bu şekilde gitmez. Dünkü 4 saatlik 
görüşmede hiçbir yere varılmadı. Ya bu yaklaşım 
değişecek ya da diğer türlü zor. Eğer seçime 
gitmek istiyorlarsa açıkça söylemeliler. M5S’nin 
parlamentodaki birinci siyasi parti konumunda 
olduğunu herkese hatırlatırız.”

M5S’nin son açıklamasının ardından bugün toplanması 
gereken PD yönetiminin toplantısının da yarın sabaha 
alındığı açıklandı.

M5S lideri Luigi Di Maio ile PD lideri Nicola 
Zingaretti, dün akşam saatlerinde önce yarım 
saatlik görüşme yapmış ardından da M5S’nin 
başbakan olarak devam etmesinde ısrar ettiği 
mevcut Başbakan Conte’nin de katılımıyla 4 saatlik 
ayrı bir görüşme daha gerçekleştirmişti.

İtalyan basınına dün yansıyan haberlerde PD’nin 
Conte’ye yönelik tutumunu yumuşattığı ve içişleri, 
dışişleri ve ekonominin de aralarında bulunduğu 
önemli bakanlıkları istediği ifade edilmişti.

İtalya’da 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Partiden, Giuseppe Conte’nin başbakanlıkta kalması 
için “resmi onay” almadan görüşmelere devam etmeyeceğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havacılık 
alanında önemli hamlelere imza atıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’daki 
Jukovski Uluslararası Havaalanı’nda düzenlenen MAKS-
2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın açılış 
törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, MAKS-2019 
Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nı kendi alanının 
lider fuarlarından biri olarak gördüğünü belirterek, 
şöyle devam etti:

“Bizim de bu sene 14’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz 
İDEF Fuarımız var. Ayrıca MAKS-2019 tarzı, özellikle 
gençlerimize yönelik İstanbul’da TEKNOFEST Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali’ni de düzenliyoruz. Geçen 
yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival, 550 binden fazla 
ziyaretçiyi ağırlamıştı.17-22 Eylül 2019’da düzenlenecek 
bu seneki etkinliğe de 1 milyonun üzerinde katılımcı 
bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus 
halkını festivalimize beklediğimizi ifade etmek 
istiyorum. ‘İstikbal göklerdedir’ parolasıyla son 

dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli 
hamlelere imza atıyoruz.”

Türk Hava Yolları’nın küresel ölçekte en geniş hava 
taşımacılığı ağlarından birine sahip olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Havalimanlarımız 
Avrupa’nın en çok yolcu ağırlayan alanları arasında 
yer alıyor. Türk Hava Yolları 124 ülkede 258 şehre 
sefer düzenliyor.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptığı konuşmada, 
“Rusya’nın havacılık uzay alanındaki başarılarının, 
özellikle Türk misafirlerimiz olmak üzere bütün 
ortaklarımızın ilgisini çekeceğinden eminim. Bu da 
karşılıklı iş birliğimiz için yeni ufuklar açacak.” dedi.

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’na 
yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Putin, uçak 
endüstrisinin gelişmesinin uluslararası iş birliğine 
bağlı olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstikbal göklerdedir’ parolasıyla son dönemde Türkiye olarak 
havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz.” dedi.
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Kirleniyoruz ve Kirletiyoruz Büyük 
Bir Hızla
“Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler.” Ne 
güzel demiş Özdemir Asaf

Masumların masum olmadığı, iyilerin iyi olmadığı bir dünyadayız. 
Kötüler zaten kötüydü de, bu iyi bildiklerimize ne oldu?..

Kötüye methiyeler düzülürken, iyilerin hükmü kalmamış. Enaniyet 
ve kibir sokağında yürümek marifet olmuş. Vicdanlar sağır, kalpler 
kör. Tamiri zor tahribat var insanlığımızda. ‘Ölüm bir son’ diyenler ile 
‘ölümden sonra hayat var’ diyenler yarış içinde ahlaksızlıkta.
Ve öfke... Bir kibritlik mesafede bekliyor bizi, nerede ne zaman alev 
alacağı belli değil. Bizim ona göz kırpmamız için pusuda. Ufacık bir 
bahaneye bakıyor harekete geçmek için.
Kendi elimizle besliyoruz zalimleri, zulmü bize dokunmayacakmış 
gibi. Ve sonra şikayetleniyoruz “Bu zalimler niye güçlü?” Her haksızlık 
lokmasında kaşığı bizim uzattığımızı unutarak. Ve hadsizce, ve 
ölçüsüzce eleştiriyoruz dilin kemiği yoktur diye. Birbirimize ayna 
olamıyoruz, çirkinliklerimizi yansıtanı kırıyoruz tahammülsüzce.
Elinden oyuncağı alınmış bir çocuğa dönüyoruz, sahte avuntularımız 
uçup gidince. Ben diyoruz hep ben, en iyiye layık ben varım şımarıklığı 
ile. Enkaza dönmüş aile menfumu yine gösterişin pençesinde. Hakikat 
sayfasını yalan kalemi ile karalıyoruz bile bile. Kendi yanlışlarımıza 
avukat, elalemin yanlışına yargıç kesiliyoruz yüzsüzce. Dikiş tutmayan 
haya perdesini yırtmışız bir kere. Dilimizde bir şarkı “kime ne”...
Özgürlük diye diye nefsimizin kölesi olmuşuz oysa ki. Bizi özgür kılan 
değerlerimize nefret kusarak yol alıyoruz bir bilinmeze.
Kirletiyoruz hızla iyiye dair ne varsa. Umursamazlık dağının altında 
ezilirken, banane taşları yığılıyor üzerimize. Bir nefeslik pay kaldı, 
kirleniyoruz...

Korku denizinde, cesaret kayığına çıkamıyoruz. Herşeyden korkar 
vaziyette sinmişiz köşemize. Bana dokunmayan yılanla arkadaşlık 
etmekteyiz. Kendi bacağından asılan koyunu seyirdeyiz, sıranın birgün 
bize geleceğini düşünmeden.
Kendi hapishanemizi inşa ediyoruz. Menfaat duvarlarını, ego tuğlaları 
ile örüyoruz. Bunu yaparken yine, biz iyi insanlarız türküsü dilimizde. 
Biz derken bile biz olamayan insan topluluğu. Biz derken bile gizli 
öznesi ‘ben’ olan cümleler kuruyoruz. İmanın içinde küfür, sevginin 
içinde nefret, tevazunun içinde gurur gizleyen “Biz” topluluğu... 
Kirleniyoruz ve kirletiyoruz büyük bir hızla...Yaşayan kirleniyor işte, 
istesekte istemesekte...
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Ardahan’da bir esnaf, çamaşır makinesi ile düğün konvoyunun önünü keserek damattan bahşiş aldı.

Ardahan’da bir esnaf, çamaşır makinesi ile düğün konvoyunun önünü keserek damattan bahşiş aldı.

Kaptanpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki dükkanında beyaz eşya satışı yapan esnaf Ferdi Altun, 
caddeden geçen düğün konvoyunu görünce bahşiş almak için çamaşır makinesi ile yolu trafiğe kapattı.

Duran konvoydaki gelin aracına yaklaşan Altun, çifti tebrik ettikten sonra damattan bahşiş istedi.

Bahşişi alan Altun daha sonra çamaşır makinesini yoldan kaldırıp konvoyun geçişine izin verdi.

“Bu yeni uygulamayı bahşiş almak için yapıyorum”

Altun’un çamaşır makinesi ile düğün konvoyunun önünü kesmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Esnaf Ferdi Yıldırım düğün konvoyunun önünün kesilip bahşiş istenmesinin bir gelenek olduğunu ancak kendisinin 
beyaz eşya ile konvoyun önünü kesmesinin ilginç olduğunu söyledi.

Güzel bir anı olması ve bahşiş almak için bunu yaptığını ifade eden Yıldırım, “Bu yeni uygulamayı bahşiş almak için 
yapıyorum, çok iyi oluyor, bazıları bahşiş veriyor, bazıları müsait olmayıp vermiyor. Bizler onları tebrik edip yolcu 
ediyoruz. Ama güzel bir anıya vesile oluyoruz. Erken saatte yaptığımızda siftah oluyor.” dedi.

Yıldırım, bu yöntemle bahşiş istemeyi özellikle hafta sonu daha çok yaptığını söyledi.

Bahşiş almak için çamaşır makinesi ile düğün 
konvoyunun önünü kesti
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Pehhh...

Palavra..

Güçlü Devletlerin en büyük geliri SAVAŞ ve SILAH ise.
Orada barış olur mu?

Çocuklar gibi kandiriliyoruz daha doğrusu kanmak için bahane 
arıyoruz.

Uzun yazmağa gerek bile görmüyorum.

Bütün Güçlü Devletlerinin en büyük üretimi ne diye kna bakın, 
sonuç anlaşılır.

Turkiyeye barış kuşu diye velen bir Amerikalıya sormak 
istemiştim “Sizin silahtan kazancınız Ekonominizde ne kadar 
yer tutuyor?.”

Fakat sordurmadilar.

Bizimkiler (Türk iş adamları ) “ayıp olurmuş” diye 
sordurmadilar. 

Soru kağıdını bana iade ettiler.
 
Konu 1991-1995 de ben milletvekiliydim.

Cengiz Bulut 
Başkan ve Milletvekili
(1984-2004)

Cengiz BULUT
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Zafer ALTINKESER
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simgedergi@gmail.com

Toplumu toplum yapan insanların 
birbirlerine olan saygısıdır. Saygılı 
insanlar kendilerine yapılmasını 
istemedikleri şeyleri başkalarına 
yapmazlar.

İnsanların terbiyesi öfkeliyken belli 
olur. Olaylar karşısında öfkelendiği 
halde, öfkesini kontrol edebiliyorsa 
ve saygısızca hareket etmiyorsa 
insanlıktan nasibini almış demektir.
Hiç kimsenin hiç kimseye 
saygısızlık yapma lüksü yoktur. 
Herkes kendi çapında bir değerdir. 
Toplum içinde yaşayan bireylerin 
uyması gereken kurallar vardır. Bu 
kurallar her insan için geçerlidir. 
Bazı kurallar görgü ve ahlakla 
ilgilidir, bazı kurallar ise anayasada 
belirtilmiştir. Buna rağmen 
içimizdeki kendini bilmez kişiler 
uyulması gereken yasalara ve 
kurallara uymayarak insanları 
rahatsız etmekten çekinmeyen, 
densizler yüzünden huzursuz 
olmaktadır.

Hukuktaki ilk kurallardan biri;  
başkasının hakkının başladığı 
yerde diğerinin hakkı bitmesidir. 
Etrafımızda trafik kurallarına 
uymayan, herkes sıra beklerken 
saygısızca öne geçmeye çalışan, 
kendinden başkasını düşünmeyen, 
bencillikte sınır tanımayan, 
çevreyi kirleten, kendi işine gelen 
herşeyi açık gözlülük zanneden, 
başkalarının ne düşündüğü 
umrunda olmayan, insanlarla bir 
arada yaşamak zorundayız.

Toplum içersin de insanları en 
çok rahatsız eden hiçbir kurala 
uymayıp, ikaz edildiği zaman; 
Siz benim kim olduğumu biliyor 

musunuz? Diye söze başlayan 
kişilere sormak gerekiyor. 
Siz kimsiniz ki! İnsanları hor 
görüyorsunuz, kendiniz de bu 
hakkı nereden buluyorsunuz?
Mevkin, makamın, rütben ne 
olursa olsun, kimse kimseyi 
küçümseyecek kadar büyük 
değildir. Makamlar gelip geçicidir. 
Her insan yağlı yavan kendi yağıyla 
kavrulur. Zengin de fakir de aynıdır. 
O yüzden kimsenin kimseye 
haksızlık yapmaya hakkı yoktur.

Saygı sevgidir, birliktir, 
beraberliktir, hoşgörüdür, 
mutluluktur, insanlıktır. Her insan 
saygıyı hak eder. Saygı olmayan 
yerde düzen olmaz. İnsanlar tek 
başına kendine yetemez. O yüzden 
toplum içinde beraber yaşamak 
zorundadır. Her insanın yaptığı 
farklı işler ve meslekler vardır, 
insanlar bir arada yaşamak için 
birbirlerine muhtaçtır.

Bir fabrika tek kişi tarafından 
işletilemez. Fabrikanın yöneticisi, 
mühendisi, doktoru, teknisyeni, 
avukatı, işçisi, aşçısı, temizlikçisi 
v.s. vardır. Hayat bir bütündür. 
Herkesin hangi ortamda olursa 
olsun saygılı davranmasından 
daha güzel ne olabilir. Saygısını 
yitiren; insanlığını yitirir. Saygılı 
insan kaliteli insandır.

• Herkes ölüp gidiyor, bir sen mi 
kalacaksın? Ha iki gün fazla ha iki 
gün az yaşayacaksın.

• Ateşte kül  Toprakta gül olacaksın 
Mühim olan yaşarken İNSAN 
olacaksın! (Can YÜCEL)
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Hazana dönmüş mevsimleri sorma bana
Şimdi geç kaldın bendeki aşka mutluluğa 
Hüsranı yaşattın bir ömür acıyla bana 
Sen benim değerimi gittiğimde anlarsın 

Uzatma ellerini bırak boşlukta kalsın 
Beni degil başka sevgililerini sarsın 
Anla artık anla sen bana bir ömür yasaksın 
Gönlümdeki aşkı gittiğimde anlarsın 

Sahte sevgililer etrafını sarmış senin
Oysaki çok saf ve temizdi yüreğim benim
Artık o büyük sevgimi kalbimde yendim
Kalbimde umutların bittiğini gittiğimde anlarsın 

Çok şey aldın sen benim ömrümden
Şimdi gölge etme çekil git karşımdan
Kuşku duydum hep senin hayatından 
Inanmam artık sana gittiğimde anlarsın 

Ben gülüşlerimle yeniden yeşeririm hayata
Bir gönül sayfası daha kapandı dünyada 
Aşk yaşanmaz böyle gönlü ayran olanda
Yalanların yetti artık bak gittiğimde anlarsın 

Serap Okcu

Serap EVREN
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İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor
İran iç siyasetinde perde arkasında yaşanan iktidar mücadelesi gün yüzüne çıkmaya 
başladı. Anayasayı Koruyucular Konseyinin iki fakih üyesi Laricani ve Yezdi arasındaki 
tartışma, güç mücadelesinin artık daha fazla gizlenemeyeceğini gösterdi.

İran iç siyasetinde bir süredir perde arkasında yaşanan iktidar mücadelesi gün yüzüne çıkmaya başladı. Son 
günlerde daha önce onar yıl İran’da Yargı Erki Başkanlığı yapmış olan ve halihazırda Anayasayı Koruyucular 
Konseyinin (AKK) iki din adamı üyesi olan Ayetullah Sadık Laricani ve Ayetullah Muhammed Yezdi arasında 
kamuoyu önünde yaşanan tartışma, bu mücadelenin artık daha fazla gizlenemeyeceğini gösteriyor. Tartışmanın 
odağında yolsuzluk iddiaları yer alıyor olsa da asıl mesele güç paylaşımı.

Devrim Rehberi Hamaney, 30 Aralık 2018’de İbrahim Reisi’yi Yargı Erki Başkanlığına atarken Laricani’yi de devletin 
genel politikalarının belirlenmesinde Devrim Rehberi’ne danışmanlık yapan Düzenin Yararını Teşhis Konseyi (DYTK) 
başkanlığına ve AKK üyeliğine atadı. Bu atamalardan bir gün sonra ise Laricani ve Reisi üyesi oldukları ve Devrim 
Rehberi’ni belirleme ve denetlemeden sorumlu olan Uzmanlar Meclisi Başkanı Birinci Vekilliği için yarıştılar ve Reisi 
bu seçimi kazanarak iki gün içinde sistemin kritik konumlarından birine daha yerleşti. Her iki ismin de Hamaney 
sonrası Devrim Rehberliği için adının geçmesi akıllara “Reisi, Hamaney’in halefi mi olacak?” sorusunu getirdi.

Laricani kendisi ile bağlantılı olarak ortaya atılan iddialara yanıt olarak yayımladığı mektupta belirli güç odaklarının 
kendisi aleyhine planlı bir şekilde harekete geçtiğini ileri sürdü. Mektupta müesses nizama mensup bazı 
kurumların ve bazı önemli devlet adamlarının ailelerinin de içerisinde yer aldığı yolsuzluklara değinen Laricani, bu 
konularda kara kutu olduğunu söyleyerek de mesaj verdi ve üstü kapalı olarak söz konusu güç odaklarını tehdit 
ederek hem kendisini hem de devletin güvenirliğini ve meşruiyetini tartışmaya açmış oldu. Büyük oranda sistemin 
kapalı yapısının neden olduğu rant ve yolsuzlukların yine sistem içi güçler tarafından örtbas edilmiş olması, 
kamuoyunda devlete duyulan güveni sarsarken uzun yıllar yargının başında yer alıp da hiçbir şey yapmamış olan 
Laricani’nin itibarını da ciddi şekilde zedeledi.
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Öte yandan Laricani’nin üstü kapalı tehdidi, Meclis Başkanı Ali Laricani gibi ülkede kritik görevler yürütmekte 
olan kardeşlerinin siyasi kariyerlerini de riske attı. Laricani kardeşlere yönelik yolsuzluk eleştirileri yeni değil. Eski 
Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da hem Yargı Başkanı Sadık Laricani hem de Meclis Başkanı Ali Laricani 
ile gerilimli bir süreç yaşamış ve iktidarının sonlarına doğru mecliste çalışma bakanı hakkındaki gensorunun 
görüşüldüğü oturumda Laricani kardeşlerden Fazıl’ın karıştığı iddia edilen rüşvet dosyasının ses kaydını meclis 
kürsüsünden milletvekillerine dinleterek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı planlayan Ali Laricani’ye 
büyük bir darbe vurmuştu. Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığından sonra da bu yöndeki hamlelerini yoğunlaştırarak 
sürdürmüş ve Sadık Laricani’nin kızının İngiltere için casusluk yaptığını iddia etmişti. Laricani’nin yargı erkine ait bir 
miktar parayı şahsına ait altmış üç hesapta tutması da ona yöneltilen eleştiriler arasındaydı.

Gerek Sadık Laricani’nin gerekse de Ali Laricani’nin ılımlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yakınlaştıkları ve bu 
yüzden Laricani kardeşlere yönelik bu operasyonun başlatıldığı yönündeki iddialar da göz ardı edilmemeli. Zira 
Hamaney’in dış politika yaklaşımıyla, reformist ve ılımlıların yaklaşımları arasında önemli farklılıklar bulunuyor. 
Dahası, bugünün reformistlerinin dünün muhafazakarları içinden çıktığı hatırlanırsa bugünün ılımlılarının 
yarının reformistleri olma potansiyelinin oldukça yüksek olduğu da görülecektir. Dolayısıyla ABD ile yaşanmakta 
olan süreçte bir yol ayrımına doğru gitmekte olan ülkede, müesses nizam Sovyetler Birliği tecrübesinin İran’da 
yaşanmaması için işleri şansa bırakmak istememektedir. Devrim Rehberi son dönemlerde bu doğrultuda 
önemli adımlar atarak ülkeyi yeni dönemde yönetecek siyasi ve askerî kadroları birbirleriyle uyumlu olacak 
şekilde gençleştirmeye çalışmaktadır ki bu doğrultuda atama ile yapılabilecek değişikliklerin büyük bir 
bölümünü de gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Hamaney böylece seçimle iş başına gelecek olan meclis üyeleri ve 
cumhurbaşkanının da genç ve “Hizbullahi” kimseler olması vurgusunda bulunarak ülke yönetiminde bir ahenk 
oluşturmaya çalışmaktadır.

Hamaney’in gelecek dönem iktidara gelecek kişi veya kişilerin kimler olması gerektiğine ilişkin verdiği açık 
mesajlar reformist kanadın bir süre daha kenarda kalacağına işaret etmektedir. Yeni dönemde genç ve Hizbullahi 
kimselerden oluşan bir iktidar vurgusunun yapılması mevcut ılımlı-reformist iktidarın veya bunlardan herhangi 
birinin iktidara gelmesine geçit verilmeyeceğini göstermektedir. Devrim Rehberi, İran’ın en önemli anayasal 
otoritesi olduğu için son gelişmelerin de gösterdiği üzere Laricani-Reisi rekabetinde ibre her geçen gün Reisi’ye 
doğru kayıyor.

Laricani kardeşlerin İran siyasetindeki yeri

Devrim sonrası yönetici elit ailelerinden biri de Laricani ailesi olmuştur. Laricani kardeşlerin babası Ayetullah 
Mirza Haşim Amuli; Nasır Mekarim Şirazi, Abdullah Cevad Amuli, Hasan Hasanzade Amuli, Muhakkık Damad ve 
Muhammed Yezdi gibi İran’ın hâlâ hayatta olan önemli din adamlarının hocalığını yapmıştı. Bunun yanı sıra bu 
şahıslar arasında ailevi ilişkiler de mevcut. Diğer bir ifadeyle, ülkede din, devlet, siyaset ve aile ilişkileri iç içe geçmiş 
durumda.

Sadık ve Ali Laricani dışındaki diğer üç kardeşten ailenin en büyüğü olan Muhammed Cevad Dışişleri Bakanlığı 
bakan vekilliği dahil olmak üzere bir süre diplomasi ile meşgul olduktan sonra Tahran’dan milletvekilli seçilmiş ve 
ardından Yargı Erkinde Uluslararası İşler ve İnsan Hakları Ofisi sorumluluğunu üstlenmiştir. Diğer iki kardeş daha 
çok akademik alanda faaliyet yürütmekle birlikte Fazıl Laricani’nin Babek Zencani’den bazı işlerini halletmek için 
rüşvet talep ettiğine ilişkin ses kayıtlarının ortaya çıkması, kardeşleri Sadık ve Ali Laricani’yi oldukça zor bir duruma 
düşürmüştü. Bu iddialar üzerine yargıda Fazıl hakkında soruşturma açıldı ama şu ana kadar bir sonuca bağlanmadı. 
Bu durumun önümüzdeki süreçte Laricani kardeşlere karşı kullanılacağını söylemek de yanlış olmaz.

Uzmanlar Meclisindeki dengeler de dikkate alındığında ibrenin Reisi’den yana olduğu açıkça görülüyor.
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İÇİMİZDEN

#EmineBulut‘tan sonra ne değişti?
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Mahir TURGUT
Gazeteci - Yazar

mahir.turgut@gmail.com

Türkiye’nin yasa boğulduğu 
o acı gün.. “Anne Ölme” 
diyen bir çocuk ve “Ölmek 
istemiyorum” diye yakarışta 
bulunan bir anne! İzleyen 
kimsenin aklından 
çıkaramadığı o yürek burkan, 
gözleri dolduran video..

Tüm cep telefonlarından 
herkes tek yürek aynı tepkiyi 
gösterdi. Emine Bulut’un 
ölmek istemiyorum cümlesi, 
erkekler tarafından öldürülen 
sessiz sedasız gömülen tüm 
kadınların sesi oldu.

Sokaklarda, işyerlerinde, 
okullarda bu video konuşuldu. 
Herkes sinirliydi ve sert bir 
tepki gösterdi. Olayı duyanlar 
yanındakiyle konuştu. 
Kafalardan cezalar verildi. Bir 
hafta gündem #EmineBulut 
oldu. Halkımızın ortak 
gösterdiği tepki, yöneticilerde 
bir etki bırakmış mıdır? 
Düşünüyorum.. Sanmıyorum.

Ah ahhh.. Cani kocanın kaçtığı 
takside, taksicinin üzerindeki 
kan ne abi? sorusuna “Hayvan 
kestim” demesi yok mu..

İşte herkesi, delirten bir an 
daha..

9 yaşındaki kızı annesiz 
bırakan o bıçak darbesi..

Emine Bulut artık aramızda 
değil. Cani koca hapiste..

Ne geçti eline? Ne geçti 
ülkece elimize..

Ülkemizdeki kadın 
cinayetlerine özel olarak 
eğilmek lazım.. Neden mi? Bu 
ülkede son 19 ayda 652 kadın 
erkek teröründen öldürüldü 
de ondan.. Sadece geçtiğimiz 
Temmız ayında 31 kadın erkek 
teröründen hayatını kaybetti.

Erkeğin öldürme nedenlerine 
baktığımız zaman (İstatistikler), 
kıskançlık, barışma teklifinin 
red edilmesi, kadının boşanma 
isteği, kavga, aldatılma şüphesi 
başı çekiyor..

Son 3 yıldaki katilllerin 
profillerine bakarsak, 26-35 
yaş arası ve ilkokul mezunu 
kişiler karşımıza çıkıyor. 
Faillerin yüzde 65’i ise eski 
sevgili yada eş.. Cinayetler 
sanılanın aksine gece değil, 
gündüzleri işleniyor. 

Ataerkil bir toplum olduğumuz 
aşikar ama değişen değerler 
ve bu değişen değerlere 
uygun bir şekilde psikolojik, 
sosyolojik, dini ve ahlaki olarak 
değerlerimizi yeniden gözden 
geçirmemiz gerekiyor.

Cinayetleri normalize etmek 
ve ‘idam şart’ gibi ilkel cezai 
tepkilerle konunun öneminin 
gölgelenmemesi de gerekir.

İçişlerinin açıkladığı rakamlara 
baktığım zaman ise bu konuda 
somut adım atmayanları da bu 
konuya dahil ediyorum.

Kısacası, Eğitim Şart!
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BİLİM VE TEKNOLOJİ

İnternet kullanıcısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bu yıl gerçekleştirilen 
“Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-
2019”un sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, internet kullanım oranı 16-74 yaş 
grubundakilerde yüzde 75,3 oldu. Bu oran geçen yıl 
yüzde 72,9 olarak kayıtlara geçmişti.

İnternet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde 
yüzde 81,8, kadınlarda yüzde 68,9 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin 
oranı yüzde 88,3’ü buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 83,8 
olarak kaydedilmişti.

Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin 
oranı yüzde 87,9’a ulaştı. Buna göre, hanelerin yüzde 
49,1’i sabit genişbant bağlantıyla (ADSL, kablolu 
internet, fiber gibi) internete erişim sağlarken, yüzde 
86,9’u mobil geniş bandı kullandı. Genişbant internet 
erişim imkanına sahip hanelerin oranı geçen yıl yüzde 
82,5 olmuştu.

Kişisel amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime 
geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 
Nisan 2018 ile Mart 2019 döneminde internet kullanan 
bireylerin 16-74 yaş grubundaki oranı yüzde 51,2 olarak 
kayıtlara geçti. Bu oran bir önceki dönemde yüzde 45,6 
olarak belirlenmişti. Kullanım amaçları arasında “kamu 
kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme” yüzde 
45,8 ile ilk sırayı aldı.

İnternetten kişisel kullanım amacıyla mal veya 
hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş 
grubundaki bireylerin oranı geçen yılın nisan ayı 
ile bu yılın mart ayı arasında yüzde 34,1 oldu. Bu 
oran bir önceki dönem yüzde 29,3 seviyesinde 
kaydedilmişti.

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde 
yüzde 38,3 olarak gerçekleşirken, kadınlarda yüzde 
29,9 oldu. Bu oranlar bir önceki dönemlerde sırasıyla 
yüzde 33,6 ve yüzde 25 olarak gözlenmişti.

Türkiye’de bu yıl itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 75,3 
oldu. İnternetten alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 38,3, kadınlarda yüzde 29,9 olarak 
kaydedildi.
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