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BAŞKANDAN

TERÖR BU!..

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Ülkemiz 5,8’lik bir deprem atlattı, hepimize 
geçmiş olsun. Yapılan araştırmada Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
eksiklikleri tespit edip, gerekli talimatları 
verdi ve deprem uzmanı hocalardan da 
yapılacak önlemler hakkında bilgi aldı.

Bununla birlikte şu an sorunumuz Fırat’ın 
Doğusunda Güvenli Bölge oluşması için 
tüm terör örgütlerinin ABD ile birlikte 
temizlenmesi. 

Ama... 

ABD’nin bizi ertelemesine, iktidarımız 
müsaade etmeyip, gerekli tavır Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından sert bir dille ifade edildi.

Şuan Suriye için yeni sürecin başladığı ve 
“Savaşı Bitirecek Mesai” girişiminin devam 
edip, birlik ve bütünlüğümüze göz dikenler 
için “Devi Uyandıran Sonucuna Katlanır” 
talimatının yine Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından ABD’ye 
verildi. “Sınırlarımızı korumak” ifadesinin 
hükümetimiz tarafından Cumhurbaşkanı 
başkanlığındaki heyet ile ABD ziyareti 
toplantısında net bir şekilde anlatıldı.

AB ve ABD ülkeleri daha önce savaştan 
kaçan kadın ve çocuk Suriyelileri insanlık 
adına barındırdığımızı görmezden gelip, 
AB ülkesi Macaristan’ın sadece 2.000 (iki 
bin) göçmen Suriyeliyi “Halka soracağım” 
bahanesiyle kabul etmediğine gıkını bile 
çıkarmadı.
 
Hatta..

Suudi Konsolosluğunda öldürülen Gazeteci Cemal 
Kaşıkçı, ABD vatandaşı olduğu halde ABD’nin 
sustuğu ve ülkemiz adına tepkinin sadece Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldiği ve o 
tepkinin hala devam ettiği adeta görmezden gelindi.

Fırat’ın Doğusunda terör örgütü yapılanmasına 
destek verenler terörün dininin, imanının, milliyetinin 
ve insanlığının olmadığını bilmeleri, eğer destek 
verilmezse örgütün temizlenmesi çalışmasını yalnız 
başımıza yapacağımızı da akıllarına koymaları gerekir.

Ve...

Destek verenlere, önlem alınmazsa canavarın ileride 
kendi başlarına bela olacağını, düşünürlerse bela 
olduğunu da hatırlamalarını umarız.

Terör bu, terör!
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy “Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
dışişleri bakanlarının katılımıyla New York’ta düzenlenen üçlü toplantının bitimindeki 
açıklamada ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz.” dedi.

Türkiye’den Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’ne tepki

GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri 
bakanlarının katılımıyla New York’ta düzenlenen üçlü toplantı sonunda yayımlanan ortak açıklamaya 
ilişkin, “Açıklamada yer alan ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz. Bölge ülkelerinin 
Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri ne sorumlulukları ne de söyleyebilecekleri bir sözleri 
vardır.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, toplantının bitiminde yayımlanan ortak 
açıklamada yer alan Türkiye’ye yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddettiklerini belirtti.

Aksoy, “Yunanistan ve GKRY’nin uluslararası hukuka aykırı, maksimalist milli politikalarına son dönemde 
AB ülkelerinin yanı sıra bölge ülkelerini de müdahil etmeye çalışmaları, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara 
hizmet etmemektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, şunları kaydetti:

“Mısır, Yunanistan ve GKRY dışişleri bakanlarının katılımıyla New York’ta düzenlenen üçlü toplantının 
bitiminde yayımlanan ortak açıklamada yer alan ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen 
reddediyoruz. Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri ne sorumlulukları ne 
de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaya ve 
izole etmeye yönelik, siyasi saiklerle atılan adımların başarılı olma şansı yoktur. Ayrıca, Yunanistan’ın bir 
yandan bize iş birliği mesajları gönderirken diğer yandan ülkemize karşı mesnetsiz iddialarda bulunması 
da samimiyetsizliğinin göstergesidir.” dedi.
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GÜNCEL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3 bin 102’si bağımsız birim, 74’ü kamu binası olmak 
üzere toplam 3 bin 176 yapıda gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, 77 ağır 
hasarlı yapı tespit edildi.

İstanbul’da 77 binada ağır hasar tespit edildi

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan hasar tespit 
çalışmalarında, toplam 77 yapıda ağır hasar tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, 26 Eylül’de Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki 
depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince il genelinde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında bugüne kadar kamu yapıları, konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Kamu binalarında yapılan incelemelerde 7’si hastane, 49’u okul, 9’u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1’i 
hastane, 4’ü okul, 4’ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi.

Öte yandan 68 kamu yapısında incelemeler devam ediyor.

68 ağır hasarlı bina tespit edildi
Bakanlık tarafından konut ve iş yerlerinde yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında ise 3 bin 102 
bağımsız birim incelendi.

İncelemeler neticesinde bin 987 hasarsız, 610 az hasarlı, 68 de ağır hasarlı bina tespit edildi.

Depremin ardından yıkık bina olmazken, 437 yapı da deprem öncesi riskli olduğu için kapsam dışı sayıldı.
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İÇİMİZDEN

EYLÜL... 
Yine bir Sonbahar, yine bir 
Eylül... 

Eylüller değişmiyor.

Serinliği... Berraklığı... Alev 
rengi hüznüyle Sonbahar 
yerini Kışa bırakacak.

Herkes o hüznü farklı 
biçimde hissedecek, Eylüller, 
Ekimler hiç değişmeyecek. 

Paris’te de, bizde de aynı... 
Etkileyici, güzel ve sarhoş 
edici... 

Her mevsimde bütün renkler 
güzel, güller ve hanımelleri 
ile donatılmış bahçeler pırıl 
pırıl...

Sonbaharda esen o tatlı sert 
rüzgâr insanları ısırmakta, 
dalından kopardığı yaprakları 
alabildiğine sürüklemekte... 
Bu etkileyici gibi gözükse de, 
gidin der gibi hüzün verici!

Sisli... Puslu... Asitli yağmurun 
yağdığı yarı açık havada 
yürürken kuru bir yaprak 
düştü önüme... Sararıp, 
solmuştu... Aşktan bahseder 
gibiydi, aldırmadım.

Üzerinde emprime bir 

elbise, saçlarında ölçülü 
bir dağınıklık, olgunluk 
ve güzelliği ağaçtaki gibi 
değildi.

Üzülmemek için bakmamaya 
çalıştım ama baktım.

İçinde sevdiklerini eksiltmek 
isteyen bir isyan, bir 
yorgunluk vardı.

Ne de olsa Sonbahar!.. 

Sevdaların alevde büyümesi, 
yüreğin güneşe benzemesi 
ve bazen tek bir gözyaşıyla 
isyan eder, ağlar, ağlatırdı! 

Tek ses gibi mutlu gözükse 
de mutsuzdu!..

Kadere küsmüş kış mevsimi 
gibi, ne kadın, ne erkek, ne 
âşık tarafından istenirdi!

Mevsimdi, ama...

İlkbahar gibi taze, nüktedan, 
ruhları saran sırılsıklam aşklar 
yaratıp mutluluk verseydi, 
yürekler ince ince sızlar, 
gözler mutluluktan ağlardı.
 
Sonbahar değil, İlkbahar’dı 
bu...İç

im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com
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GÜNCEL

İstanbul’da 5,8 büyüklüğünde deprem

İstanbul’da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 
5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4,1 
büyüklüğünde 28 artçı sarsıntı yaşandı.

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri’ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve 
Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı. 

AFAD: 28 artçı sarsıntı yaşandı
AFAD, depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçı sarsıntının kaydedildiğini bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Türkiye Deprem Veri Merkezinden alınan verilere göre, Marmara Denizi’nin Silivri 
açıklarında saat 13.59’da 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği anımsatıldı.

İlk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar’da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine 
ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, Şirinevler’de yan yatan bir binanın tahliye edildiği, Sultangazi ve Eyüp’te iki 
binada hasar oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, olası ihtiyaca karşın AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliğine destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve 
Afyonkarahisar’daki AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 80 AFAD arama kurtarma uzmanının İstanbul’a 
sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade 
edildi.
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GÜNCEL

Preveze Deniz Zaferi’nin 481. Yıl Dönümü 
ve Deniz Kuvvetleri Günü anma etkinlikleri 
kapsamında İstanbul’daki 9 savaş gemisi 
vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca, Preveze Deniz 
Zaferi’nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri 
Günü nedeniyle düzenlenen etkilikte, 9 savaş 
gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kuruçeşme, Büyükdere, Sarayburnu, Dolmabahçe, 
Moda ve Beykoz limanlarına yanaşan TCG 
Kemalreis, TCG Turgutreis, TCG Salihreis, TCG 
Büyükada, TCG Heybeliada, TCG Atak, TCG İmbat, 
TCG Akın ve TCG Işın askeri savaş gemilerinde şehit 
aileleri ve gaziler onuruna öğle yemeği verildi.

Gezi sırasında ziyaretçilere, refakatçi personel 
tarafından gemilerin yapım yılı ve özellikleri 
hakkında bilgi aktarıldı.

Preveze Deniz Zaferi’nin 481. Yıl Dönümü ve Deniz 
Kuvvetleri Günü kutlanıyor
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GÜNCEL

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen 
annelerin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri ve katılımlar devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen 
Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Şanlıurfa ve Sakarya’dan gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, oturma eylemi yapan anneleri 
ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Cihannüma Derneği Şanlıurfa İl Başkanı Eyyüp Azlal, Şanlıurfa’da faaliyet yürüten 50 sivil toplum kuruluşu adına 
toplam 21 kişiyle annelere destek için ziyarete geldiklerini bildirerek, annelerin çocuklarına kazasız belasız 
kavuşması temennisinde bulundu.

Azlal, “Buradaki annelerin huzursuzluğu hepimizin huzursuzluğudur. Medyada hepimiz, bütün anneleri görüyor ve 
ağlıyoruz. Temennimiz annelerin bir an önce çocuklarına kavuşması.” dedi.

Eyüp Azlal, annelerin yanında ve onlara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Sakarya Eğitim Faaliyetleri Derneği (Sefa Der) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Barçın da annelere destek olmak için 
geldiklerini anlatarak, “Günlerdir burada gösterdiğiniz onurlu mücadelenin destekçisi olarak, binlerce kilometre 
uzaktan sizlerin yanına, gönlünüzdeki aile şefkatine tüm samimiyetimizle geldik. Çünkü derdiniz, derdimizdir.” 
ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek 
ziyaretleri



10 EYLÜL  2019 - YENİ SAYI: 14

İÇİMİZDEN

HER YERDE YANGIN  VAR
Siyaset; akıl, zeka,  kurnazlık, ileri 
görüşlülük, kararlılık, cesaret nezaket, 
bilgi, birikim, güzel ve etkili konuşma, 
esneklik, hoşgörü, ustalık, derinlik 
isteyen bir iştir.

Türkiye’deki çapsız, vizyonsuz, beceriksiz, 
yeteneksiz, tepeden tırnağa boş 
siyasetçilere bakarak geneli hakkında 
karar verilemez.

Biz de çok çabuk siyasetçi olunabiliyor. 
Koyunun bulunmadığı yerde keçiye 
eyvallah etmek gibi tuhaf bir kaderden 
kurtulamadık.

Siyaset tavla oyunu gibi görülüyor.

Karşı taraf zarı atıyor ve oynuyor.
Bizim bir hazırlığımız yok.
Zarı elimize alıp atıyoruz.
Denk gelirse oyun bizim.
Zarların hafızası yoktur.
Kulakları da bulunmadığından 
yalvarmanızı duymazlar.
Düşeş gerekirken iki bir attınız mı 
yandınız. Tavla oyununda ustalık olmaz.
Ustalık zardadır. Şans faktörü oyunun 
egemenidir.

Siyaset ise satranç oyunudur.

Konuşmalar da yanlışı rakibe yaptırmak 
sonucu etkiler.

Bir şeyi karşıdakine kabul ettirirken, en 
akıllı yol söylenilmek

İstenileni kendi hasmına 
söyletebilmektir.

Bunu  yaparken de amaçlanan görüşü, 
hasmın kendi görüşü haline getirmek 
hünerini gösterebilmektir.

Kısaca sonuca ulaşıldığında, hasım, neyi 
kabul ettiğinin farkına bile varmamalıdır.

Hikayeye göre, bir Alman, bir İtalyan,  bir 
Fransız ve bir İngiliz aralarında köpeğe 
hardal yedirmek konusunda iddiaya 
tutuşurlar.

Alman önceliği alır: Hardalı topak yapar 
ve köpeğin ensesinden  tutarak zorla 

ağzına tıkar. Hayvanın ağzı  yandığı 
için hardalı yemez ve çıkarır. İtalyan 
hemen  atılır: Öyle olmaz der ve hardalı 
makarna şeklinde ufak parçalar halinde  
bölerek, köpeğe yedirmeye çalışırsa da 
hayvanın ağzı yine hayvanın ağzı yine 
yandığından,  o da başaramaz.

Fransız da, konuya kendi  açısından 
yaklaşarak, hardalı önce sulandırıp, sos 
olarak köpeğe yedirmek için uğraşırsa 
da, bu uygulama ile de sonuç alamaz.

Sıra İngiliz’e geldiğinde, İngiliz önce 
köpeği  okşayarak yanına çeker, sırtını 
sıvazlar, sonra da hardalı topak yaparak 
hayvanın poposuna yapıştırır. Köpek ardı 
yandıkça başlar hardalı  yalamaya, kısaca 
canı yandıkça yalar, Yaladıkça canı yanar 
ve sonuçta yalaya  yalaya hardalı bitirir.

Bazı ülkeler, hedef ülkeleri, istekleri 
çizgide tutabilmek için, onlara hardalı 
öyle yedirirler ki, o ülkeler, neyi nasıl 
yediklerinin farkına vardıklarında iş işten 
çoktan geçmiş olur.

Hardalı bolca yiyenler arasında biz de 
varız. Acılardan ders almadan yemeye 
devam ediyoruz.

Nereye kadar dayanacağız?

Halkımız küçük çıkarların arkasından 
gelecek felaketleri sezmeye başlamadan 
her yanımız yanmaya devam edecek.

Ateş denetimden çıktığında yangın 
başlar.

Açılım, saçılım, katılım açmazları içinde 
hardalı bize yalatıyorlar.

Bu coğrafyadaki halklar çok acı çektiler.

Moğolların istilası ve zulümleri ile 
başlayan acıların sonu gelmiyor.

Yüz yıllar insanları akıllandırmalı.

Toplumları bilinçlendirmeli.

Okyanus ötesinden gelen zulümleri ve 
baskıları çekmek zorunda mıyız?İç

im
izd

en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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Restorasyonu tamamlanan tarihi Kayseri Kalesi, 6 yıl aranın ardından kültür ve 
sanat merkezi olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri 
Kalesi, 2013’te başlayan restorasyon ve inşaat çalışmalarının ardından halka tanıtıldı.

İçerisinde arkeoloji müzesinin yanı sıra kütüphane, konferans salonu, kültür-sanat faaliyetlerinin 
yapılacağı sosyal alanlar, sanatçılar sokağı, sanat galerileri, açık oturma alanları, kafeler ve seyir 
alanlarının bulunduğu Kayseri Kalesi’nin tanıtım töreni, Cumhuriyet Meydanına bakan büyük kapı 
önünde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi mehter takımının konseriyle başlayan törende, Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk 
tarihi boyunca Türk askerlerini simgeleyen atlı ve yaya birlikler marşlar eşliğinde kaleye giriş yaptı.

Tanıtım töreninde konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, geçmişi çok eskiye dayanan kalenin 
restorasyonunu tamamladıklarını ve kentin turizmine kazandırdıklarını söyledi.

Kayseri’nin 6 bin yıllık kadim bir tarihe sahip olduğunu, bu kadim kentin tarihi değerlerini tanıtmanın 
önem taşıdığını belirten Günaydın, şunları kaydetti:

“Envanterinde çok zengin kültürel varlıkları olan bir şehir olmak çok önemli ama daha da önemlisi 
bu kültürel varlıkları, değerleri ekonomiye kazandırmak. Şehrimizin, ülkemizin gelişmesi için bunları 
iyi tanıtmak gerekir çünkü biz turizmin hem ilimize hem de ülkemize çok şey kazandıracağına 
inanıyoruz. 2018 yılında ilimize gelen yerli yabancı turist sayısına baktığımızda ciddi bir artış var.

Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtıldı
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Bu artışın 2019’un ilk 8 ayında da devam ettiğini 
görüyoruz. Geçen sene Erciyes kayak merkezine 
22 bin yurt dışından turist geldi. Bu sene bu 
rakamın 50 bine ulaşacağını ön görüyoruz. 
Erciyes’e kayağa gelen insanları bu tarihi 
değerlere uğratmamız lazım çünkü Kayseri 6 bin 
yılık geçmişi olan kadim bir şehir.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Özhaseki de Kayseri Kalesi’nin geçmişte askeri 
garnizon olarak kullanıldığını, 1900’lü yılların 
başında içerisinde insanların ikamet ettiğini bir 
alan olduğunu söyledi.

Bu ailelerin de kaleden çıkarılmasının ardından 
kale içerisinde meyve sebze pazarlarının 
kurulduğunu, seyyar satıcıların mekanı haline 
geldiğini ifade eden Özhaseki, “Kale içerisinde 
seyyar satıcılar dolmuştu. Belediye başkanlığım 
döneminde 15 yıl önce buranın içerisindeki 
esnafla görüştük ve kalenin dışına taşıdık. Esnafla 
bir araya geldiğimizde, kültür sanat merkezi 
yapmak için ilk adımı attık.” dedi.

Kalenin böylesine önemli bir kültür merkezi 
haline gelmesi için kendisinin ve sonraki belediye 
başkanlarının büyük emek verdiğini vurgulayan 
Özhaseki, şunları kaydetti:

“Kayseri’nin geçmişte ne kadar eseri varsa 

sergileneceği bir müze haline getirelim dedik. 
Burası kültürden, sanattan anlayan, keyif yapmak 
isteyen herkesin uğrak yeri olsun diye proje 
peşinde koşmaya başladım. Nihayetinde esnaf 
arkadaşlar çıktılar ve proje için bir yarışma 
düzenledik. Türkiye’nin en önemli mimarları 
bu yarışmaya girdiler. Burası kültürün, sanatın 
merkezi olsun istedik. Bu rüyanın peşine 15 yıl 
önce düştük. Sağ olsun benden sonra gelen 
başkanlarım işi tamamlayarak buraya kadar 
getirdiler. Kültür yolu projesine başladık. 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nden başlayan 
ve Sahabiye Medresesi’ni, kaleyi, Hunat’ı, 
Kiçikapı Meydanı’nı, Mili Mücadele Müzesi’ne 
dönüştürdüğümüz Kayseri Lisesi’ni kapsayan 
bir projeyi hayata geçirdik. Yeni haliyle Kayseri 
Kalesi de buranın en önemli merkezi durumunu 
alacaktır. Kayseri’nin bu projelerle, eserlerle 
turizmden hak ettiği payı alacağına inanıyorum.”
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DİYANET, ATATÜRK’ÜN İSMİNİ NEDEN YOK SAYDI?...

Diyanet İşleri Bakanlığı, 3 Mart 1924 
tarihinde, Şer ’iye ve Evkaf Vekâletinin 
yerine kurulan, İslam dininin inançları, 
ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri 
yürütmek, din konusunda toplumu 
aydınlatmak ve ibadet yerlerini 
yönetmekle görevli kurumdur.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hani bazı 
kansızların, hainlerin, düşmanların 
içerideki işbirlikçilerinin,  dinsizlikle 
suçladıkları, her türlü iftirayı attıkları, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
kurulmuştur.

30 Ağustos Zaferi’de:

“BİTTİ” DENİLEN YERDE: TAARRUZA 
GEÇEN BİR ORDU, 

“TÜKENDİ” DENİLEN BİR YERDE: 
ŞAHLANAN BİR MİLLET!

23 Ağustos 1921 tarihinde, Başkomutan 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Hattı 
müdafaa yoktur, Sath’ı müdafaa vardır. 
O satıh bütün vatandır.” parolasıyla 
22 gün 22 gece devam eden bu 
muhabereler, kötü gidişatı tersine 
çevirerek istiklal savaşını kesin zaferiyle 
sonuçlandırmıştır. Dünya tarihine en 
uzun süreli meydan muhaberesi olarak 
altın harflerle yazılmıştır. Bu muhabereyi; 
büyük asker Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
idare etmiştir.

30 Ağustos Zaferi, “Ya İstiklal Ya Ölüm” 
parolasıyla milli mücadelesine başlayan 
ordumuzun kendisini yok etmek 
isteyenlere karşı varlığını sürdürme 
azim ve iradesinin bir eseridir. 22 gün 
gece ve gündüz devam eden 5713 
şehit ve 20.000 den fazla yaralının 
kanlarıyla kazanılan bu zafer bağımsızlık 
mücadelemizin en önemli aşamasını 
oluşturmuştur… İlelebet yaşayacak 
olan Cumhuriyetin temelleri işte böyle 
atılmıştır.
Atatürk’ün kurmuş olduğu kurumun 
koltuğunda oturan şahsın, 30 
Ağustos’taki hutbesinde Atatürk’ün 

ismini anmaması kabul edilir bir durum 
değildir.

Aynı zat geçen sene de Atatürk’ün ölüm 
yıl dönümünden bir gün önce, sırtında 
cübbesi ve altında devletin arabasıyla  
“keşke Yunan galip gelseydi” diye 
ekranlara çıkarılan o fesli şahsı ziyarete 
gittiğini gösteren boy boy fotoğrafları 
yayınlanmıştı.

Bu ülkenin kurucu liderini yok sayanlar, 
bu milleti bir araya getirme gayeleri 
olmadığı gibi, ayrıştırmaya zemin mi 
hazırlıyorlar sorusunu akıllara getiriyor… 
Bu sorunun cevabını benim gibi birçok 
insan merak ediyor olmalıdır… Çıksın ve 
açıklasınlar!

 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı 
Yıldıray Çiçek’in, Atatürk’ün adını 
anmamasına tepki göstererek, istifa 
etmesi gerektiğini açıklamıştır. Keşke 
bu tepkiyi fesliyi ziyaret ettiği zamanda 
vermiş olsalardı bugün bir adım daha 
ileri gitmiş olmazdı…

Bu ülkenin kurucu liderinin onların 
bir Fatiha okumasına falan ihtiyacı 
yok. Onu her gün binlerce insan 
kabri başında anıyor ve dua ediyor. 
Kabrine gidemeyenlerde her yerde 
namazlarının başında Atamızın adını 
anarak dua ediyorlar. Çünkü bu 
duayı edebiliyorlarsa, İslam bayrağını 
düşmana teslim etmeyen başta Atatürk 
olmak üzere bu ülke uğruna canını 
feda eden ve sakat kalan şehit ve 
gazilerimizin sayesinde olduğunu bu 
millet biliyor.

Bunu bilerek, isteyerek unutturmaya 
çalışan bazıları var ise; devletin 
görevlileri bunun gereğini yapmalıdır. 
Aksi takdirde, hoca efendi hoca efendi 
diye yere göğe sığdıramadıkları din 
kisvesine bürünmüş emperyalizmin 
uşağı fetö haininin yaptıkları 
ortadayken, gafil olmanın ne zamanı ne 
de yeridir.

İç
im
izd

en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu’nda, BM 
74’üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı’nda yer aldı ve Genel Kurul’a hitap etti.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, geçen yıl boyunca BM Genel Kurul Başkanı 
olarak yürüttüğü başarılı çalışmalar dolayısıyla Maria Fernando Espinosa’ya teşekkür ederken, Genel 
Kurul Başkanlığını devralan Muhammed Bande’yi de kutladı. 

Genel Kurul toplantısının, dünya ve insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bugün 
dünyanın, küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı pek çok sorunla ve sancıyla yüz yüze olduğunu 
söyledi. 

Hazreti Mevlana’nın adaleti, “hakları ve ödevleri gerektiği gibi paylaştırarak herkese hakkını vermek” olarak ifade 
ettiğini dile getiren Erdoğan, bugün dünyada, ne hakların, ne de sorumlulukların gerektiği gibi paylaşıldığının 
ortada olduğunu kaydetti.

Erdoğan, adaletsizliğin, istikrarsızlığı, güç mücadelelerini, krizleri, israfı beraberinde getirdiğini belirtti.

BM’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası bu adaletsizliği ortadan kaldırmak amacıyla kurulduğunu anımsatan Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Oysa bugün uluslararası camia, geleceğini tehdit eden terör, açlık, sefalet, iklim değişikliği gibi 
sorunlara kalıcı çözüm üretme kabiliyetini giderek yitiriyor. Genel Kurul’un bu yılki temasının ‘Yoksulluğun ortadan 
kaldırılması, kaliteli eğitim, iklim değişikliğiyle mücadele ve kapsayıcılık için çok taraflı çabaların canlandırılması’

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de konuştu: Dünya 
5’ten büyüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada 
Filistin’den Keşmir’e, İslamofobi’den Suriye’deki güvenli bölge çalışmalarına, nükleer silah 
tartışmalarından İsrail sorununa kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.
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olarak belirlenmesi elbette isabetlidir. Ancak asıl önemli olan hep birlikte neler yapabileceğimizdir.”

Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın, sefaletin, 
cehaletin kol gezmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın şanslı bir azınlığı dijital teknolojiyi, robotları, yapay zekayı, obeziteyi tartışırken, 2 milyarı aşkın insanın 
yoksulluk, 1 milyara yakın insanın açlık sınırının altında yaşıyor olması çok acıdır. Şayet her birimiz güvende 
değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. Bu kürsüden yıllardır insanlığın 
kaderinin sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum. Burada, sizlerin huzurunda tekrar 
ediyorum, dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan 
gelmiştir. Nükleer güç sahibi ülkeler ile buna sahip olmayan ülkeler arasındaki adaletsizlik dahi tek başına, 
dünyanın dengelerini bozmaya yetiyor. Nükleer silahlara sahip olanların olmayanları özellikle tehdit etmesi, 
nükleer güce dayalı kitle imha silahlarının tümden yok edilmek yerine, her krizde bir koz olarak ortaya konması, 
herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu güç, ya herkes için yasak, ya herkes için serbest olmalıdır. Gelin, insanlığın 
tamamının huzurlu geleceği için bu sorunu bir an önce adalet temelinde bir çözüme kavuşturalım.”

Dakikada 13 kişinin hava kirliliğinden öldüğü, küresel ısınmanın dünyanın geleceğini tehdit ettiği bir dönemde, 
bu sorunlara hiçkimsenin bigane kalamayacağını belirten Erdoğan, ilk iş olarak Birleşmiş Milletlerin potansiyeli ve 
etkinliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, özellikle Güvenlik Konseyinde, adalete ve hakkaniyete 
uygun köklü reformların derhal gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Türkiye, tüm dünyayı ve insanlığı kucaklayan bir ülke”

Türkiye’nin, girişimci ve insani dış politika anlayışıyla, tüm dünyayı ve insanlığı kucaklayan, sorunlara adil çözümler 
bulmak için çabalayan bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, “dünyanın en cömert insani yardım yapan ülkesi”, 
“en fazla yerlerinden edilmiş kişiyi kabul eden devleti” unvanlarının boşuna olmadığını söyledi. 

Bu politikanın somut bir başka örneğinin, üçüncüsü 2020’de Türkiye’de düzenlenecek Afrika Birliği - Türkiye 
Ortaklık Zirvesi’yle sergileneceğini aktaran Erdoğan, “Bu salondaki tüm ülkeleri, adalet, ahlak, vicdan esası üzerine 
bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum.” dedi.

“Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir”

Suriyenin, bugün insanlığın vicdanını yaralayan ve küresel adaletsizliğin adeta sembolü haline gelen bir coğrafya 
durumunda olduğuna işaret eden Erdoğan, bu ülkede 2011’den beri yaşanan krizin, rejim ve terör örgütleri ile 
onları cesaretlendiren güçler tarafından ısrarla sürdürülmeye çalışıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne, 12 milyonu aşkın insanın yerinden edilmesine, 
bunların yarısının da ülke dışında yaşamak zorunda kalmasına yol açan Suriye krizini artık sona erdirmenin 
zamanı gelmiştir.” diye konuştu. 

Türkiye’nin, DEAŞ tehdidinden en çok zarar gören ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bu örgüt bir yandan 
sınırlarımızı taciz ederken, diğer yandan çeşitli şehirlerimizde gerçekleştirdiği ve yüzlerce vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği canlı bomba eylemleriyle doğrudan kalbimize saldırmıştır.” ifadelerini kullandı.

Suriye’de DEAŞ’a karşı ilk ve en ciddi darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Erdoğan, “Fırat Kalkanı 
Harekatı ile yaklaşık 3 bin 500 DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirerek, örgütün Suriye’deki çöküş sürecini başlattık. 
Dünyanın dört bir yanından DEAŞ’a katılmak üzere harekete geçen teröristleri tespit etme, ülkemize giriş yasağı
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Öte yandan bugün Türkiye’nin milli gelire oranla dünyanın en fazla insani yardımda bulunan ülkesi olduğunu 
belirten Erdoğan, çatışma, açlık ve zulümden kaçan 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Erdoğan, “Bir başka ifadeyle Türkiye’de, Amerika’daki 29 eyaletin tek tek her birinin nüfusundan daha fazla 
sığınmacı bulunuyor. Ülkemizdeki sığınmacıların 3 milyon 650 binini komşumuz Suriye’den gelenler oluşturuyor. 
Yani şu an New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyeli kardeşimizi topraklarımızda misafir ediyoruz.” dedi.

Son 8 yılda sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptığını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Peki Türkiye’ye gelen bir şey var mı? Onu da söyleyeyim, Avrupa Birliğinden şu ana kadar bize gelen destek 
- bu da bizim milli bütçemize değil - sadece uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla bu destek AFAD’a, Kızılayımıza 
geliyor o da şu an itibarıyla 3 milyar avrodur. Ülkemize gelen sığınmacılardan 365 bini, Suriye’de güvenli hale 
getirdiğimiz bölgelere geri döndü. Nereye? Cerablus’a. Suriyeli sığınmacıların yarıya yakını 18 yaşın altındadır. 
Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocuk sayısı ise 500 bine yaklaşmıştır. Biz bunlara sadece barınma değil 
eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü imkanı sağlıyoruz. Buna karşılık dünya, canlarını kurtarmak için 
çıktıkları yolculukları ya Akdeniz’in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan 
milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk unuttu. Özellikle işte gördüğünüz gibi Aylan bebeği dünya çok çabuk 
unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil, binler, 
milyonlar, bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumundayız.”

“İsrail doyuyor mu, hayır doymuyor” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisinin, İsrail işgali altındaki Filistin 
toprakları olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Daha birkaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça 
öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Ben merak 
ediyorum bu İsrail neresidir, acaba bu İsrail’in toprakları nereleri kapsıyor, 1947’de İsrail neresiydi, bunun ardından 
acaba 1949, 1967’de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?” diye sordu.

Erdoğan, mevcut İsrail yönetiminin, bu cinayetlerinin yanı sıra Gazze’deki insanlık dışı abluka, yasadışı yerleşim 
faaliyetleri, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılar gibi eylemleriyle de uluslararası hukukun 
ötesinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına aldığını söyledi.
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İMAMOĞLU YANDI!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sıkıntılı günler bekliyor.
31 Mart seçimleri öncesi yaptığı konuşmalar ve verdiği taahhütler, başına ciddi iş açtı çünkü!

Hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlığa) şikâyetler yağıyor…

Kimi, “Üniversitede okuyorum, O’na güvendim” diyor:

“Hani bizlere 400’er lira karşılıksız burs verecekti?”

Kimisi, “Akbil”le ilgili sözlerinin havada kaldığına vurgu yapıp, “Uygulamaya yansıtılmadı, şuna bir el atın” 
anlamında serzenişlerde bulunuyor.

Kimi de Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan işten çıkarmalarla ilgili yardım istiyor. Vesaire, vesaire…

Kurum, onlardan biri ile ilgili karar verdi bile.
Üniversiteli bir gencin 15 Eylül 2019’da yaptığı karşılıksız burs taahhüdü ile ilgili olarak aldığı kararda, tek tek 
sıraladı:

-Kamu görevlilerinin muhataplarına doğruyu söylemesi;
-Kamu görevlilerinin, bireylerin devlete olan güvenini zedeleyecek davranışlardan kaçınması;
-İdarenin toplum nezdinde dürüst olduğu düşüncesine zarar verecek davranışlarda bulunmaması gerekir.

Ne anlama geliyor bunlar?

İmamoğlu’nun taahhütlerini yerine getirmediği, etik değerler olan “dürüstlük ve güvenilirlik” ilkelerini göz 
ardı ettiği!

Alınan kararda zaten açıkça ifade ediliyor:

“5176 Sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 
‘Dürüstlük ve Tarafsızlık’ başlıklı 9. Maddesinde, kamu görevlilerinin tüm eylem ve işlemlerinde dürüstlük 
ilkesi doğrultusunda hareket edeceği hüküm altına alınmıştır.”

Bağlayıcılığı yok, ama bu çok önemli bir karar.
Çünkü CHP, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararları ile ilgili olarak kendini bağlamış durumda.
CHP’nin 2019 Yerel Seçim Bildirgesinde, “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiye kararlarına uyacağız” sözü 
var.

Merak ediyorum, ne yapacak şimdi CHP?

Verdiği söze uyacak mı, yoksa “Dün dündür, bugün bugündür” mü diyecek?
Ya da “Sözü veren CHP, İmamoğlu’nu bağlamaz” türünden bir tavır içine mi girecek?

Bu, işin etik, yani ahlaki tarafı;
Ancak, işin bir de hukuki yanı mevcut. “Haklı beklenti” ya da “meşru beklenti” gibi kavramlar, bizim İdare 
Hukukumuza girmiş durumda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 1991 ve 1995’te, Anayasa Mahkemesi’nin 
de 2010 ve 2011 yıllarında bu yönde verdiği kararlar var.
Danıştay’ın da 2006 Yılında aldığı bir karar aynı yönde. Özetle…

Yapılan bir taahhüt, vatandaş üzerinde haklı beklenti oluşturur.
İradeciler de verdikleri taahhüdün gereğini yerine getirmek zorundadır.
İdare mahkemelerinin bu yönde verdikleri ve başvuru sahiplerini haklı buldukları kararlar var.

Bu çerçevede, İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, “haklı beklenti” sebebiyle İdare Mahkemesi’ne başvurabilir.
“Taahhütlerine uymadığı” gerekçesi ile İmamoğlu’nu şikâyet edebilir.
Geçmiş örneklere, AİHM ve AYM kararlarına bakılırsa, lehine kararlar çıkarabilir.
Böylece, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun aldığı tavsiye kararına ek olarak, İBB ve İmamoğlu aleyhine hukuki 
kararlar da verilebilir!

Demek ki…

Türkiye aşiret değil, hukuk devletiymiş!
Ülkede vatandaşı koruyan düzenlemeler de varmış!
A*E.P.

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

TÜRKİYE AŞİRET DEĞİL,HUKUK DEVLETİ!
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CHP Grup Başkanvekili Özel, yeni yasama 
yılının, TBMM’nin 100. açılış gününü de 
içinde barındırması nedeniyle önemli bir yıl 
olacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni yasama 
yılının, TBMM’nin 100. açılış gününü de içinde 
barındırması nedeniyle önemli bir yıl olacağını 
belirterek, parlamentonun 100. yılına yakışır 
biçimde eski etkinliğine yeniden kavuştuğu bir 
yasama yılı temenni ettiğini söyledi.

Özel, TBMM’de 1 Ekim’de başlayacak 27. Dönem’in 
3. Yasama Yılı’na ilişkin AA muhabirinin sorularını 
yanıtladı.

Yeni yasama yılının, TBMM’nin 100. açılış gününü 
de içinde barındırması nedeniyle parlamentoyu, 
parlamenter demokrasiyi savunan kendileri için 
önemli bir yasama yılı olacağını belirten Özel, “99 
yıl önce 23 Nisan 1920’de, TBMM’nin açılmasıyla, 
sarayda toplanan yetkileri millet adına kullanan bir 
parlamentodan, 24 Haziran 2018’de gerçekleşen 
rejim değişikliğiyle beraber yetkilerini saraydaki bir 
tek adama devreden bir parlamentoya savrulduk.” 
dedi.

Özel, parlamentonun 100. yılına yakışır biçimde 
eski etkinliğine yeniden kavuştuğu, yürütmenin 
baskısı altından kurtulduğu bir yasama yılı 

olmasını dilediğini söyledi.

Yeni sistemle birlikte, yasama, yürütme ve yargı 
arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesinin bozulduğunu 
savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni rejimle birlikte yasama organında hangi 
düzenlemelerin görüşüleceğine, yürütme 
organının başı sıfatıyla iktidar partisinin genel 
başkanının karar verdiği, yasama organı üyelerinin, 
sarayda ya da bakanlıklarda hazırlanan kanun 
tekliflerine muvazaalı bir biçimde imza attıkları 
bir yasama dönemiyle karşı karşıya kaldık. Yasama 
organının gündemine hakim olması gerektiği 
ortadadır.

Son olarak yargı reformu olarak ilan edilen 
kanuni düzenlemede de Meclis komisyonları ve 
milletvekilleri yok sayılmış, sarayda aylar önce 
düzenlenen bir lansman toplantısıyla kamuoyuna 
duyurulan strateji belgesinin ardından sarayın 
mutfağında yapılan birtakım düzenlemeler 
kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Yeni yasama yılında bizim önceliğimiz, 
parlamentonun itibarının yeniden tesis 
edilebilmesidir. İhtisas komisyonlarının by-pass 
edilmediği, yasa yapım süreçlerine azami ölçüde 
katkı sağlayabilmelerinin önünün açılması 
gerekmektedir.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel: Önemli bir yasama yılı olacak
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Kendir çuvalda tatlanan leblebi ihracatın gözdesi

Manisa’nın Kula ilçesinde yöreye has nohut ve pişirme tekniğiyle üretilen leblebiye iç piyasanın yanı sıra 
Balkan ve Orta Doğu ülkelerinden talep hızla artıyor.

Manisa’nın Kula ilçesinde yöreye özgü parlak nohutların kendir çuvallarda dinlendirilmesi ve üç aşamalı 
kavrulmasıyla elde edilen Kula leblebisi, iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ve Balkan ülkelerinden talep alıyor.

İlçede asırlık bir gelenek olan leblebi üreticiliği yaklaşık 60 işletmede sürdürülüyor. Yılda ortalama 2 bin 400 ton 
nohudun leblebiye dönüştüğü Kula’da ürünün yaklaşık bin 600 tonu iç piyasaya satılıyor, 800 tonu ise Balkan ve 
Orta Doğu ülkelerine ihraç edilerek ilçe ekonomisine 3 milyon dolar civarında katkı sağlanıyor.

Kula’da ticaret ve sanayi odası olmadığı için en yakın ilçe Salihli’nin ticaret ve sanayi odasına bağlı olan leblebi 
üreticileri, leblebinin coğrafi tescil alması için 2 yıl önce Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Patent ve Marka 
Kurumuna başvurdu.

Temmuz ayında sonuçlanan başvurunun ardından, tadı, kokusu, üretiminde kullanılan nohudun doğallığı ve 
parlaklığı gibi özellikleriyle Türkiye’deki diğer leblebi türlerinden ayrılan Kula leblebisi, coğrafi işaret almaya hak 
kazandı.

Kendir çuvallar, doğallığı koruyor, lezzeti artırıyor
Kula ve çevresinde yetiştirilen nohutların leblebiye dönüşmesi yaklaşık iki ayı buluyor. İşletmelere gelen nohutlar, 
ilk kavurma işleminin ardından kendir çuvallara konularak yaklaşık 15 gün dinlendiriliyor. Bu bekleme süresinde 
çuvallarda hava alan nohutlar, ikinci kavurma işleminden sonra 30 gün beton sergide bekletiliyor. Beton sergiden 
alınan nohutlar son kavurmadan sonra boyutlarına göre ayrılıp satışa sunuluyor.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Kula leblebisinin Türkiye’nin diğer bölgelerinde üretilen 
leblebilerden farklılıkları olduğunu belirterek, “Burada üretilen leblebilerimiz, Kula, Selendi ve Uşak kırsalında 
yetiştirilen nohutlardan üretilmektedir. Bunlar, gübre vermeden tamamen doğal koşullarda yetiştirilir. Bu şekilde 
yetişen nohutlardan leblebi yaptığımız için Kula’nın leblebisinin kendine özgü nefaseti var. Diğer leblebi türlerine 
göre daha kabadır ve parlaktır.” dedi..
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) temmuzda faizleri düşürmesi ve ardından konut faizlerinde 
görülen gerileme inşaat sektöründe güven artışını beraberinde getirdi. Temmuzdan bu yana yüzde 15 artan 
“İnşaat Sektörü Güven Endeksi”, eylülde 60,1 ile 13 ayın zirvesine çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TCMB’nin 425 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayında İnşaat 
Sektörü Güven Endeksi 52,4 seviyesinde bulunuyordu. Faiz indiriminin ardından, kamu bankaları başta olmak 
üzere birçok banka ağustos başında konut faizlerinde indirime gitti. Faizlerdeki gerileme inşaat sektöründe 
hareketliliği beraberinde getirdi. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan İnşaat Sektörü 
Güven Endeksi’ne de yansıdı.

Mayısta yüzde 50’nin altına kadar düşen endeks, temmuzda 52,4’ü, ağustosta 55,5’i, bu ay 13 ayın en yüksek 
seviyesi olan 60,1’i gördü. Endekste, faiz indiriminin başladığı temmuzdan bu yana yüzde 15 yükseliş kaydedildi.

TCMB, temmuzdaki faiz indiriminin ardından bu ay da politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,5’e 
çekmişti. Bu indirimin gelecek dönemde sektöre yansıması merakla bekleniyor.

“Güven ortamı geliştirilirse sektördeki hareketlilik sürer”
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, AA muhabirine, faiz indiriminin inşaat sektörü 
finansman koşullarında kısmen iyileşme kaydedilmesini sağladığını söyledi.

Gelecek dönemde ekonomide ve sektörde kalıcı toparlanma halinde endeksin tekrar geçen yılın temmuz 
ayındaki 77,1 ve ocak ayındaki 87 seviyelerine ulaşabileceğini vurgulayan Yenigün, şöyle konuştu:

“Hükümetimiz ekonominin canlandırılması için son dönemde yeni adımlar atmaktadır. Sektördeki 
hareketlenmenin piyasalarda güven ortamının geliştirilmesi halinde artarak sürmesini bekliyoruz. Bunun için 
ekonomimizin temel kırılganlıklarının azaltılması için yapılacak çalışmalar da önem taşımakta olup, iş dünyası 
olarak önümüzdeki ay açıklanacak 2020-2022 Orta Vadeli Ekonomik Program’da ortaya konacak hedefleri ve 
akabinde atılacak adımları bekliyoruz.” dedi.

Faizlerdeki gerileme inşaat sektörüne güveni artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temmuzda faizleri düşürmesi ve ardından konut faizlerinde 
görülen gerileme inşaat sektörüne güvenin artmasında etkili oldu.
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PKK ARTIK KÖŞEYE SIKIŞTI
Kayıp çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma 
eylemi başlatan ailelere destekler devam ediyor. Aileleri ziyaret edip-destek verenler arasında 
gazeteci-yazar aynı zamanda kardeş şehirler projesi koordinatörü Ahmet Külekçi’de vardı. Külekçi 
ile hem ailelerin direnişini hem terörü hem de Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde yaşana n 
son süreci konuştuk.

SORU: HDP Diyarbakır il binası önündeki annelerin eylemini nasıl değerlendiriyorsunuz. Oradaki 
annelerin duygularını nasıl özetlersiniz?
CEVAP: Öncelikle şunu belirteyim ki özellikle sosyal medya üzerinden çok önemli ve çok değerli 
bulduğum annelerin bu haklı direnişi başka noktalara taşınmaya çalışılıyor. İşin özünü anlamak 
için oradaki annelerle buluşmak ve neden orada olduklarını anlamak gerek. Ben gazeteci-yazar 
aynı zamanda Trabzon Şehit Aileleri  ve Trabzon Artvinliler Derneğini de temsilen Diyarbakır’da 
anneleri ziyaret ederek gözyaşlarına ortak oldum ve 2 saat boyunca tek-tek hepsini dinledim. Bu 
ziyaretimize destek veren Diyarbakır Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet 
Büyükburç’a ve şehit aile yakınlarına teşekkür ediyorum. PKK tarafından kaçırılan kayıp evlatlarını 
arayan annelerle evlatlarını şehit veren annelerin gözyaşları aynı. Anneler bu kirli oyunu bozacak 
PKK’ya diz çöktürecek inşallah. HDP binası önünde evlatlarını arayan annelere her gün yenileri 
ekleniyor. Herkes şunu bilsin ki bütün riskleri göz-önüne alan anneler  teröre lanet okuyarak 
evlatlarını geri alma noktasında kararlı.

SORU: HDP binası önünde Türk bayrağı açtınız? Anneleri dinlerken ne hissettiniz. Size yaklaşımları 
nasıl oldu?
CEVAP: Diyarbakır’a gelirken iki-şey yanıma aldım .Bir Türk bayrağı birde Trabzonspor forması. 
Öncelikle Diyarbakır’da şehit ailelerimizi ziyaret ettim. Trabzon Şehit Aileleri Derneği başkanımız 
İsmail Karaca ile Trabzon’daki bütün şehit aileleri ve yakınlarının selamını ilettim. Formaları oradaki 
şehit ailelerimize verdim. Şehit eşi Nuran Akgüneş forma ile HDP binası önüne geleceğim dedi. 
Beraber gittik. Şehit annesi aynı zamanda Şehit Gazileri Aileleri Federasyonu Kadın Kolları Başkanı 
Sultan Bilden anamız bize rehberlik yaptı. Sağ-olsun hepsi yürekli güzel insanlar. Annelerle ilk 
buluşmamız oldukça duygusal bir ortamda geçti.  Anneler bir-birine sarılırken gözyaşlarına. 
Necla anne ,Ayşegül anne, Mevlüde anne, Hüsnüye anne, Sulat anne ve diğerleri hepsi yıllardır 
görmedikleri haber alamadıkları evlatlarını arıyorlar. Anneler  evlatları hain PKK örgütü tarafından 
kaçırılan çocuklarını diri yada ölü geri almak istiyor bu olana kadar da eylemlerini sürdüreceklerini 
belirtiyorlar.

SORU: Anneler arasında eylemden kaynaklı tehdit edilen yada başka sorunlar yaşayan var mı?
CEVAP:  Valla hepsi öyle kararlı öyle inançlı ki anlatamam. Daha önceki korkuları ve önyargıları 
yenmişler. Devlete olan güvenleri net. Bu eylem sadece annelerin kayıp evlatları adına değil aynı 
zamanda bundan sonra yaşanabilecek başka olaylar içinde büyük önem arz ediyor. Anneler aslında 
burada tarih yazıyor tarihe not düşüyor .PKK artık sadece devletten değil yıllardır sömürdüğü Kürt 
annelerden de korksun. Annelerin isyanı ve başkaldırışı hiç-bir şeye benzemez. Anneler ne kadar 
tehdit edilirse edilsin eylemde kararlı. Anneler ve kayıp evlatların yakınlarının sorunları noktasında 
Diyarbakır Valiliği ve Emniyeti gerekli müdahaleyi yapıyor.

İç
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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SORU: Sayın bakan Süleyman Soylu ile birlikte sanatçılarda anneleri 
ziyaret etti. Sizce buradaki annelere destek noktasında yeterli 
kamuoyu ve destek var mı?
CEVAP: İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu’nun annelere 
olan ziyareti devletin bu konudaki kararlılığın da ne kadar net 
olduğunun bir göstergesi. Terörle mücadele noktasında son 
dönemin en büyük tarihi başarılarına imza atan bakan Soylu’nun 
annelere desteği başından beri aynı. Bütün gelişmeleri anlık takip 
ediyor ve bilgi alıyor. Aynı şekilde annelere destek için  yurdun dört 
bir tarafından Diyarbakır’a gelen sanatçı ve sivil toplum kuruluşları 
da HDP binası önünde günlerdir oturma eylemi yapan annelere 
moral oluyor. Toplumun her –kesiminden insanların buraya gelerek 
buradaki annelerin ve babaların gözlerinin içine bakmasını, onları 
dinlemesini ve tepkilerine ortak olmasını isterim. Şunu bilin ki PKK 
artık köşeye sıkıştı. Bakın Diyabakır Kulp’taki hain saldırı sonucu 
şehit olan 7 vatandaşımızı son yolculularına uğurlarken cenazeye 
katılan herkes PKK’ya lanet okudu. Ve Ağrı’dan Mardin’e Tunceli’den 
Hakkari’ye Elazığ’dan Van’a tam 11 ilimizde PKK’ya lanet mitingleri 
yapıldı. Şehirlerde ellerinde Türk bayrakları ile onbinler yüzbinler 
teröre tepkisini koydu.

SORU: Uzun zamandır bölgede kardeşlik projeleri ile çok önemli 
hizmetlere imza atıyorsunuz bölgede gönül köprüleri kurdunuz. 
Karadeniz ile Güneydoğu arasında kurulan bağlarda emeklerinizi 
kimse inkar edemez. Bu son ziyaretiniz de çok ama çok kıymetli. 
Size karşı tepkiler ve destekler nasıl?
CEVAP: Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz 
arasında kurulan gönül köprüleri hem kardeşliğimizi pekiştirdi 
hem de önyargıların kırılmasına neden oldu. Hayatın her alanında 
dayanışma ve kaynaşma ruhu  anlayışı ile başlatılan kardeşlik 
projeleri meyvesini verdi. İçişleri Bakanlığımızın himayesinde 
gerçekleşen projeler sayesinde karşılıklı kültürel geziler ve ziyaretler 
yapıldı. Biz Anadolu’yuz projesi kapsamında doğudaki 22 ilimizden 
60 binin üzerinden çocuk ülkenin değişik yerlerinde misafir 
edildi. Gazeteciler-muhtarlar-öğrenciler-dernekler toplumun 
her kesiminden insan terör yüzünden göremediği-gidemediği 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ile buluştu. Muhteşem 
doğal ve tarihi güzellikleri ile  bölgenin hoşgörülü-misafirperver 
insanları ile buluştular. Dağda terör bitiyor şehirlerde güvenlik ve 
huzur sağlanıyor. Bölgede artık bütün yük aş-iş-ekmek sorununu 

çözmekte. Bu sorun da inşallah yakın zamanda ortadan kalkacak. 
Çok mutluyum-gururluyum çok ama çok güzel dostlar kazandım. 
Bölgede her ilde yüzlerce-binlerce  fırsatım oldu. Bu projelerin 
hayata geçmesinde emeği olan yüreğini ortaya koyan bütün can 
dostlara gönülden teşekkür ediyorum.
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EKONOMİ

Araştırma şirketi GfK’nın verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl tüketici teknolojisi ürünlerine 1 trilyon avro 
harcanması, bunun yaklaşık yüzde 43’ünün daha yüksek özelliklere sahip akıllı telefonlardan kaynaklanması 
bekleniyor. 

Gerçekleşmiş satışlar açısından değerlendirildiğinde ise ocak-haziran döneminde tüketiciler, akıllı telefonlara 210 
milyar avro harcarken, daha sofistike fotoğraf ve video çekimi akıllı telefon sektöründeki başarı faktörü olarak 
görüldü.

Özellikler açısından bakıldığında 6-7 inç ekran, 20 megapiksel ve üstü kamera, 128 GB ve üstü depolama özelliğine 
sahip ürünler, 2019’un ilk altı ayındaki akıllı telefon cirosunun yüzde 16’sını (33 milyar avro) oluşturdu.

İki kameralı telefonlara büyük ilgi
Araştırmaya göre, yüksek çözünürlüklü kamera özelliği ile telefonlarda çoklu kamera kullanımı da hız kazandı.

Ocak-haziran döneminde ikili arka kameralı telefonlar, küresel ölçekteki akıllı telefon cirosunun yüzde 50’sini 
oluştururken, üç arka kameralı cihazların payı da yüzde 1 artarak toplam cironun yüzde 20’sine ulaştı.

Yılın ilk yarısında satılan akıllı telefonların yüzde 18’inin “2,5-2,8 GHz” aralığında çalışan işlemcilere sahip olduğu 
belirlendi.

5G özelliğine sahip akıllı telefonlar, haziran ayında Güney Kore’de satın alınmış tüm akıllı telefonlar içinde yüzde 
41’lik paya ulaştı. Premium fiyatlı akıllı telefonlar, 2019’un ilk yarısında miktar bazında yüzde 8 paya sahip olurken, 
söz konusu segmentteki telefonların satışlarında yüzde 6 artış görüldü.

Öte yandan bu dönemde tüketici teknolojisi ürünlerine harcanan paranın yüzde 42’si akıllı telefonlara ayrıldı.

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 1,8 milyar avroluk (11,8 milyar lira) akıllı telefon satılırken, ekran boyutu 5,5 ve 
üstü inç olan, 20MP ve üstü kamera ile 64 GB ve üstü depolama özelliğine sahip akıllı telefonlardan 109 milyon 
avroluk (691 milyon lira) ciro elde edildi.

Telefonlar 210 milyar avroya ‘akıllandı’
Küresel akıllı telefon satışları yılın ilk yarısında 210 milyar avro olarak gerçekleşirken Türkiye’de aynı 
dönemdeki satışların tutarı 1,8 milyar avro (11,8 milyar lira) oldu.
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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, 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Terör 
örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, “PKK’yı, DHKP-C’yi, FETÖ’yü, IŞİD’i ve bilumum 
terör örgütünü ağız dolusu, yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz. Net duruşumuz budur.” 
dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ordu Barosunca düzenlenen program öncesi gündeme 
ilişkin soruları yanıtladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hazırlanma usulünün, en az esası kadar önem taşıdığını ifade eden 
Feyzioğlu, şöyle konuştu:

“Biz demiyor muyduk ‘Ortak akıl, ortak akıl, ortak akıl’, ‘Ülkenin düşünen, bu ülke için kalbi çarpan her ferdi 
düşüncesini ortaya koysun, birlikte bir şeyler yapalım.’ diye? Şimdi ilk kez Adalet Bakanlığı bünyesinde 
bir belge hazırlanmadan önce ‘Gelin sorunları birlikte tespit edelim.’ dendi. Bu Türkiye’deki her konuya, 
her sorunun çözümüne emsal olsa keşke, her konuda ortak aklı buluruz. Ekonomide, Kıbrıs meselesinde, 
Güneydoğu sorununun çözümünde, her konuda buluruz.”

İlk adım atılırken ilgili her kesime “Sorun nedir?” diye sorulduğunu belirten Feyzioğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Sorunlar bunlar dedik, çözümleri tartıştık, birlikte planladık. O yüzden bazıları hala anlamıyorlar, Türkiye 
Barolar Birliği niçin dört elle sarıldı, sahiplendi diye. Çünkü ilk günden beri yazımında yer aldık. İnsan 
kendi hazırladığı, kendi imzası da olan bir belgeyi savunmaz mı? Ondan savunuyoruz. Bu bir siyasi parti 
belgesi değil. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm kurumlarının ve ilgili her kesiminin üzerinde emek 
harcadığı, gerçekten yazılışı itibarıyla emsal olacak bir belge. O yüzden çok değerli. Bu anlamda esasından 
çok daha önem veriyorum usulüne. Örnek olsun diye.”
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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, 

Feyzioğlu, birilerinin, bunun içini değersizleştirmeye çalıştığını anlatarak, “Eleştirilere saygımız sonsuz 
ancak düşünce özgürlüğü noktasında Türkiye’de sorun var mı? Gazetecilerle ilgili sorun var mı? ‘Var’ 
diyoruz değil mi? Gerçekten düşünce özgürlüğü müdür, yoksa terör örgütü propagandası mıdır? Terör 
örgütünün düşüncelerini yaymak mıdır? Burada farklı düşünceler, farklı iddialar var. ‘Düşüncemden dolayı 
hapisteyim.’ diyenler var. Nasıl çözeceğiz bugünkü hukuk sistemi içinde?” ifadelerini kullandı.

Yapılan her işe kulp takmanın, bulunan her çözüme bir sorun üretmenin Türkiye’ye faydası olmadığına 
işaret eden Feyzioğlu, “İyi niyetli bir çalışmadır. Ekimde inşallah Meclisimiz açılır açılmaz, kanunlaşması 
gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Teröristlerin yaptıklarını yumuşatmaya çalışanlara yazıklar olsun”

Feyzioğlu, eski Adalet Bakanı Mehmet Topaç’ı, vefatının 25’inci yılında rahmetle andığını dile getirdi.

Topaç’ın, teröristlerce şehit edilen bir meslektaşı olduğunu belirten Feyzioğlu, “Teröristlere her gün 
zaten lanet okuyoruz ama teröristlerin yaptıklarını yumuşatmaya çalışanlara da ‘Yazıklar olsun.’ diyorum.” 
şeklinde konuştu.

“Annelerin girişimi doğrudur, mesaj da verilmiştir”

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin soru üzerine Feyzioğlu, yönetim kurulu olarak nöbete 
katılarak onlara destek olduklarını söyledi.

Feyzioğlu, “İspanya’da terör böyle önlendi, bitirildi. Önemlidir, değerlidir. Anneler isterse biter. Buna da 
çok samimi yaklaşmak lazım. Şu cümleye de çok rahatsızlıkla bakan biriyim, ‘Terör nereden gelirse gelsin’ 
diyerek, bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni suçlayan söylemler vardır. Devletin memuru bir suç 
işlerse peşine düşersiniz, soruşturur ve yargılarsınız ama devleti terör örgütüyle eş tutan cümleleri asla 
edemezsiniz, edeni de kınıyorum.” dedi.

“Terörü lanetleyecekse birisi, amasız, fakatsız, net şekilde lanetlemelidir.” ifadesini kullanan Feyzioğlu, 
“PKK’yı, DHKP-C’yi, FETÖ’yü, IŞİD’i ve bilumum terör örgütünü ağız dolusu, yürekten lanetlemeyenle 
işimiz olmaz. Net duruşumuz budur. PKK’nın da taban kazanmasını önlemek, ‘Siz bunları yaptığınız için 
halk size düşman oluyor.’ dedirtmek için halkın mutlaka söz söylemesi lazımdır. Annelerin bu girişimi o 
açıdan doğrudur. Amaç da hasıl olmuştur, mesaj da verilmiştir. Biz de destekledik.” diye konuştu.

“Yargıtayın içtihatları son derece yerindedir”

Adalet Bakanlığının, FETÖ ile mücadelede en etkin bakanlıklardan biri olduğuna işaret eden Feyzioğlu, 
şunları kaydetti:

“Adalet Bakanlığının bürokratları, Türkiye’deki savcılar, hakimler, 15 Temmuz günü adliyelerde silahla 
nöbet tuttu. O fedakarlıklarını unutamayız. Derhal kendini toparlayan ve ilk çok etkili şekilde mücadeleye 
giren insanlardır. Hiç kimse küçümsemesin. Yargıtayın içtihatları son derece yerindedir. Çok zor bir 
mücadele bu. Bir taraftan devletin her zerresine girmiş, çok çok uzun yıllarda yerleşmiş bir örgütten 
söz ediyoruz. Öbür tarafta da aynı örgüt iftiralarla, suçu yayarak kendini aklama çabalarıyla vesaire bir 
perdeleme harekatı içinde ve gerçekten ‘FETÖ üyesi midir, değil midir’ ayıklaması bu sebeple fevkalade 
zor.” dedi.
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Tarım ve Ekonomi
Liberal ekonomilerde ekonominin itici gücü, serbest piyasa düzeninde özgürce işlev gören 
birey ve bireysel girişimcilerdir.

Bireysel yeteneklerin rekabete dayalı serbest piyasa koşullarında en iyi şekilde 
değerlendireleceğine, bireyin ve toplumun yaratıcı gücünün, dinamik müesseselerin 
özgürce oluşmasının başlıca nedeni olacağına içtenlikle inanmak gerekmektedir.
Serbest piyasa ekonomisi (liberal ekonomi) benimsemesi sonucu sosyal ve ekonomik 
yapıda müthiş bir gelişme sağlanacağı kesindir. Unutulmamalıdır ki bugün devletin elinde 
hala 57 kit mevcuttur.

Devletin ekonomiye müdahale etmesi yani devletçilik anlayışı devlette çalışan işçiler ve 
memurlar dahil olmak üzere herkesin ve toplumun aleyhinedir. Doğası gereği olarak 
devlet dünyanın hiçbir yerinde hiçbir yapıda kaliteli ve ucuz mal ve hizmet üretemez, 
üretememiştir. Üstelik, ürettiği pahalı mal ve hizmetin faturasını da yüksek vergilerle yine 
birey ve topluma yansıtır.

Ekonominin belirleyicisi siyasi irade yani siyasi tercihler olduğuna göre, başarılı olan siyasi 
partilere de bakmamız gerekir. Yakın geçmişimizde akla gelen en başarılı siyasi liderler, 
Büyük Atatürk’ten sonra Mendere, Özal ve Erdoğan’sa, bu üç liderin uyguladığı ekonomik 
politikalardan kaynaklı olduğu gerçeğini görürüz. AK Parti ilk yıllarında çok başarılı 
politikalar uygulamasına rağmen zamanda hız keserek durağan bir ekonomi hatta küçülen 
ekonomi diyebileceğimiz bir konuma geldiğimiz bir gerçek.
Ekonominin başında bulunanların maalesef yeni çözümler üretememekte olduğunu 
görüyoruz.

Ekonomide bakış açıları çok önemlidir. Yukarıda açıklamaya çalıştığım liberal ekonominin 
ışığında AK Parti’de tanıdık simaların olduğunu biliyoruz, ama bu değerlerin parti içinde 
veya yürütmede değerlendirilmediğini de biliyoruz. Tarım ve ekonomiyi çok iyi bilen ve 
geçmişte büyük organizasyonlarda başarılı çalışmalar yapan örneğin, Recai BERBER gibi 
çok başarılı gerek mecliste gerek meclis dışında hep başarıyı yakalamış iş dünyasıyla 
yakından ilgili işadamları ile sıcak ilişkiler kurabilen bir dehadan yararlanmamak bence 
bu başarısızlıkların başlıca nedenlerinden biridir. Kaç partide kaç Recai Berber bulunur 
bilmiyorum. Örneğin Ereğli Demir Çelik Fabrikaları zarar üzerine zarar yaparken, 
bu fabrikaların başına getirilen sayın Berber ekibiyle birlikte müthiş bir dinamizm 
sergileyerek, iş adamlarıyla sık sık toplantılar düzenleyerek bazen bire bir görüşerek 
Türkiye’de ilk kez büyük karlar elde eden bir konuma getirmiştir. 
3 Dönem Milletvekilliğinde TBMM’de geldiği tüm görevlerde başarılı olmuş TBMM Plan 
Bütçe Komisyon Başkanlığı döneminde de Plan ve Bütçe altın yılını yaşamıştır.
AK Parti’de getirilen ve üç dönem kuralı nedense bazılarına uygulanmış bazılarına ise, 3-4-
5-6 dönem hiç de önemli değilmiş gibi görevler devam ettiğini de görüyoruz. 
Recai Berber de bu üç dönem kuralına takılanlardan biri. Üç dönem kuralını anladık 
anlamasına hadi vekil yapmadınız. Partili olmayan Bakanlar yürütmede olması çok doğal 
çünkü, Başkanlık Sistemi var diyelim bu sistemde doğal olduğunu da kabul edelim ama 
Türkiye henüz bu altyapıya hazır değil. Bakanlar talimatla değil, özgür iradeleri ve birikim 
deneyimleriyle görevlerini icra ederler. 

Fikir üretebilen alternatif ve çözüm önerileri ile kamuoyuna bir şeyler paylaşabilen 
Bakanlara ihtiyaç olduğuna inananlardanım yakın köylüm olmasına rağmen ne yazık 
ki kamuoyunda yaygın bir kanının olduğu gerçeğini kabullenmemiz gerekir. Örneğin, 
Damat Bakan belki çok iyidir. Bana görede öyle ancak büyük tepkilerin olduğu gerçeğini 
kabullenmemiz gerekir. 

Ben bunları yazarken kimseyi tukala etmek için değil, sadece tespit ettiğim gerçekleri 
yansıtmaya çalışıyorum. Türkiye’de tarım politikalarında neden başarılı olmadığımızın 
nedenlerini bir türlü masaya yatıramadık.

Bunun nedenleri de Recai Berber’lerin birikim ve deneyimlerinden yararlanmak 
istemeyenlerden kaynaklandığı gerçeğini kabul etmeyenlerdir.
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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, 

Tanıtım filmleri, yurt dışında Türkiye’nin 
değerlerini anlatacak
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye’nin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin 
sunulduğu yeni tanıtım filmleri yurt dışındaki televizyonlarda ve çeşitli mecralarda 
gösterilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iki gün önce Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde “Türkiye’nin 
2023 Turizm Stratejisi”ni açıkladığı toplantıda, 2020’de kullanılacak ve tanıtım kampanyasının 
temelini oluşturacak yeni reklam filmlerini de katılımcılarla paylaştı.

2023 Turizm Stratejisindeki hedeflere uygun çekilen ve farklı mecralarda gösterilecek 90 saniyelik 
“2020 Türkiye Tanıtım Filmi” ile 8 kısa film turizmciler tarafından büyük ilgi gördü.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, “2020 Türkiye Tanıtım Filmi” için 98 kişilik 
bir ekip, 5 ayrı şehirde, on ayrı mekanda çalışma yürüttü.

Turunçpınarı, Cennet Koyu, Babadağ, Patara, Kekova, Kapadokya, Göreme Açık Hava Müzesi’ndeki 
Karanlık Kilise, Kaş yolu, Hierapolis ve İstanbul’daki çalışmaların yanı sıra, Kelebekler Vadisi, Yassıca 
Adası, Suluada, Göcek Koyları, Kaş- Fethiye yolu ve Ölüdeniz’de de drone çekimleri gerçekleştirildi.

Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunan film, Türkiye’nin kültürel 
zenginliklerine ve derinliğine vurgu yapıyor.

Seyahatin, deneyim odaklı, yenilikçi ve farklı bir yaklaşımla anlatıldığı filmde, Türkiye’nin doğasına, 
tarihine, kültürel hazinelerine, inanç noktalarına, gastronomisine, alışveriş, moda ve sanat dünyası ile 
eğlence yaşamına yer veriliyor.

8 kısa film dünya televizyonlarında
90 saniyelik “2020 Türkiye Tanıtım Filmi”nın yanı sıra, daha çok dijital mecralarda yayınlanacak 8 kısa 
film de oluşturuldu. 10-15 saniyelik hikayeler olarak kurgulanan kısa filmler sosyal medya kanalları 
dışında dünya televizyonlarında “seri reklam” tarzında da yayınlanacak.

Tanıtım filmlerinde, Türkiye’nin, özgün seyahat ve keşif deneyimi için ideal bir adres, aile seyahati için 
aranan bir destinasyon olduğu vurgulanıyor.
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Gezi süreci başta olmak üzere bazı dönemlerde reformcu kimliğimiz 
ister istemez biraz yavaşladı, duraksadı ama tekrar besmeleyi çekiyoruz, yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın 
vizyonuyla yeniden halkımızın beklentilerini karşılamak için büyük adımlar atmaya hazırız.” dedi.

Turan, 1 Ekim Salı günü başlayacak 27. Dönem 3. Yasama Yılı’na ilişkin beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Meclisin, geride kalan dönemde önemli kanunlara imza attığını, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini 
karşıladığını söyleyen Turan, “Dönüp arkaya baktığımızda birçok konuda gurur duyacağımız önemli adımlar atıldı, 
temel düzenlemeler yapıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

Sistem değişikliği gündeme geldiğinde “Meclisin zayıflayacağı” iddiasının çok tartışıldığını hatırlatan Turan, 
somut örneklere, çıkarılan kanun sayısına ve içeriğine bakıldığında parlamenter sisteme göre Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girdiği 27. Yasama Dönemi’nde Meclisin daha fazla çalıştığını, milletvekillerinin 
yasama süreçlerine daha fazla katkı sağlayarak sonuç aldıklarını belirtti.

Yeni yasama yılının 1 Ekim Salı günü başlayacağına işaret eden Turan, “Toplumumuzun farklı kesimlerinin 
beklentileri var, bunları hayata geçirmeye çalışacağız. 4 yıl boyunca seçim olmaması çok önemli. Olağanüstü 
bir dönem olmazsa bu sürede toplumun her beklentisini karşılama imkanı olabilir. Bu 4 yılda Türkiye’nin 
demokrasisini, eğitimini, sağlığını, dış politikasını, her konudaki beklentilerini tekrar reformcu bir Meclis anlayışıyla 
hayata geçirebiliriz.” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Polemikten 
uzak bir dönem olsun
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 1 Ekim Salı günü başlayacak 27. Dönem 3. Yasama Yılı’na 
ilişkin, “Polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak bir dönem olsun istiyoruz.” dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da meydana gelen depremler ve 
bundan sonra gerçekleşebilecek olanlar için tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü 
belirtti..

Esas olan tek şeyin vatandaşların güvenliği olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

“Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda açıkça yalan haber yayıldığını, provokatif yalanlar üretildiğini 
görüyoruz. Vatandaşlarımız, resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmesinler. Tüm birimler vazifelerinin 
farkındadır ve sahada çalışmaktadır. En üzücü olan ise bazı siyasilerin bu hassas konularda bilgisizce konuşmasıdır. 
Bu, şu anda vatandaşlarımıza kötülük yapmaktan başka şey değildir. Bazılarının ise bilgisizliğin ötesinde bile bile 
yalan söylediği görülmektedir. Utanç verici yalanlar söylüyorlar.”

Her şeyin vatandaşların gözleri önünde yaşandığına dikkati çeken Çelik, şu görüşleri dile getirdi:

“Kimler canla başla vazifesine sahip çıkıyor, kimler yalan peşinde açıkça görülmektedir. Toplanma yerlerinden, 
koordinasyona hangi birimlerin davetli olduğuna dair, bilinen bazı isimlerin yalan yaydığı görülüyor. Yalan üretim 
merkezlerini biliyoruz. Sorumlu davranmak yerine gündeme gelmek için yalan üretenleri herkes görüyor. Bunları 
kendi yalanlarıyla baş başa bırakılım. İşini yapan, masada ve sahada görevini hassasiyetle yerine getiren resmi 
birimlerin açıklamaları takip edilmelidir. Afet yönetimi yüksek sorumluluk gerektirir. Tek ajandası vatandaşımızın 
her türlü güvenliğidir. Ajandasında başka şeyler olanların yalanları sadece vatandaşımıza kötülük yapar.” 

AK Parti Sözcüsü Çelik: Resmi birimler dışındaki 
açıklamalara itibar etmeyin
AK Parti Sözcüsü Çelik, “Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda açıkça yalan haber 
yayıldığını, provokatif yalanlar üretildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız, resmi birimler dışındaki 
açıklamalara itibar etmesinler.” dedi.
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TÜRKIYENIN EN BÜYÜK (BORÇLU) IKI KULÜBÜ 
GS BORCU: 1.7 katrilyon lira borc. 
FB BORCU; 2.6 Katrilyon lira borç. 
Ne vergi verirler nede sermaye birikimleri hiç yok. 
Futbolda su gibi para akar- Döner ama kulüplerin bir kahve içecek 
paraları bile yok. 
Para eden malları da hiç yok satmislar ne varsa . Nasılsa, Devletin 
sırtında @@@@ yük 
Peki bu paraları kim yiyor? 
Bazi Yöneticiler, yabanci topçular, futbol, simsarları- Menajerleri ile 
Afrika ve Avrupanın yaşlı evde kalmış topçuları. 
Başarı mi? Avrupa ve Dünyada başarı, sıfır var elde sıfır. Ben olsam 
çekerim FIFADAN UEFADAN. Kendi aramizda oynarız. 
Maalesef bunların 
Bütün Masraflar Devlet ve Halk karşılar. 
Sponsorlar mi? 

Verdikleri parayi mallara zam yaparak halkın cebinden alırlar.  
En büyük sponsor da Devlet, halkin cebinden  vergi alırlar, bunlara 
sponsorluk yaparlar. 
Topçular mi, hepsi yabancı. 
Üç resim koydum, çuvalla yazı ve resim var siz neresini okursunuz 
bilmem ama ben; 
Borçlara (çuvalla borç) 
Ve  
Topçuların isimlerine baktım  
hepsi yabancı... 
FB;  Raka, tuka, salvo, kalvo, marko, tino vs.vs. 
GS;  Ciko, Riko, Camo, Ramo, nero, mero. Vs.vs 
Hayırlı olsun raka, tikolarin maçı... 
Oynandı, sonuç mu? 
FB:0, GS:0 
Oynanan futbol: 0 

22 yabancı adam GS ile FB nin Formalarını giymiş, bizde havalara 
uçuyoruz, bizim takım diye.... 
Sahada yalnız 3 hakem TÜRK ve saha kenarında top toplayıcıları TÜRK. 
Türkoğlu Türk olan 
Seyirciler çıldırıyor formalarımızı giyen yabancıları alkışlamaktan.  
ÇOK yakında Hakemler de yabancı gelecek. 
Biz millet olarak top toplarız alkış yaparız.. 
 
Cengiz Bulut  
Başkan--Milletvekili 
Millî Futbol Hakemi

Cengiz BULUT
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ABD’nin Suriye Politikası (7)
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları bundan önceki yazılarımda ABD’nin 
Suriye’de ve Ortadoğu ülkeleri Müslüman Asya ülkeleri arasında yıllardır 
uyguladığı politikalarından söz etmiştim. Bu günkü yazımın ana başlığı 
Türkiye’nin Afrin, Elbab ve Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurması ile 
geldiğimiz ülkemiz açısından tehlikelerden söz etmeye çalışacağım. Türkiye 
ABD‘nin yanlış politikalarına alet olarak bizim 1100 km sınırımız olan 
Suriye’nin iç işlerine karışarak ülkemiz tehlikeli bir maceraya sürüklenmiştir. 
Suriye bizim sınırlarımızın korunması için en büyük güvencemizdi. Suriye 
iç savaşa sürüklenince Suriye’nin din adına ülkesini bölüp parçalayan terör 
örgütleri başkaldırarak ülkelerini emperyalist güçlerin desteğini alarak 
devletine silahlı saldırılar başlattılar. Savaşın acımasız kuralları insanların 
yaşları renkleri cinsiyetleri gözetmeksizin katliam başlattılar. Uygar çağdaş 
görünen batı çağın en gelişmiş silahlarını terör örgütlerine vererek Suriye 
halkının katledilmesine seyirci kaldılar ve Türkiye’nin bu iç savaşta taraf 
olarak ne yazık ki ülkemize 4 milyon Suriyeliye misafir olarak kabul ettik 
dünya bizi alkışladı niçin Türkiye’yi ancak Araplaştırarak zayıflatacaklarını 
biliyorlar. Hem demografik yapımızı bozdular hem de ekonomik olarak 
40 milyar dolardan daha fazla bu mültecileri barındırmak yedirmek ve 
birçok sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaçları Türkiye tarafından 
karşılanmaya başladı. Bide yetmiyormuş gibi AB ülkeleri ile geri kabul 
antlaşması yaparak ülkemiz sınırlarından AB ülkelerine kaçak göçmenlerin 
Türkiye’ye gönderilmesi Türk hükümeti tarafından kabul edildi ve kabul 
karşılığı AB bize bu göçmenlerin birçok ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım 
talebinde bulundu. 4 milyonu aşan bu göçmeler için AB ne kadar yardım 
etti bilinmiyor etse dahi ülkem AB’nin ve orta doğu ülkelerinin çöplüğü 
yapılmak isteniyor ve ne yazık ki tarihimizde yaşamadığımız terör örgütleri 
birçok bölgemizde 100’lerce insanımız katledildi. Bunlar yetmiyormuş 
ABD bizim terör örgütü kabul ettiğimiz PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’ye 
binlerce tır dolusu silah mühimmat yardımı yaparak bize karşı düzenli bir 
ordu kurdurdu Suriye’nin kuzey kesiminde uydu bir Kürt devletinin temelleri 
atıldı. Dolayısıyla bizim sınırlarımız yolgeçen hanına çevrildi. Teröristler 
ülkemizde eylem hazırlıkları yaparak iç barışımızı bozmaya çalıştılar. Tabiki 
bu ABD’nin ve Suriye’nin desteği ile yapıldı. Sınırlarımıza Suriye’de sürekli 
bombalar atılmaya başladı. Türkiye kendisini savunmak zorunda bırakıldı. 
Afrin ve Elbab sınırımıza yakın olan Suriye topraklarında operasyon yapmak 
zorunda bırakıldık. Sınırlı yapılan bu operasyonlar terör örgütlerinin 
ülkemize geçişi önlendi ve Türkiye bi Suriye belasından kurtulmak için 
Rusya, İran’la Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya gelerek Suriye 
tehlikesine ve bölünmesini önlemek toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığına 
garanti altına almak için ABD’ye alternatif bir güç oluşturdular. Buraya kadar 
güzel ülkemizin içinde bulunduğu ABD’nin Suriye politikasına süreklendiği 
ve yalnız başına bırakıldığını anlatmaya çalıştım. Bundan sonra Türkiye’nin 
atması gereken adımları ve Suriye, Rusya işbirliğinin İran’ın işbirliğini 
anlatmaya çalışacağım. İyi okumalar.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Karadeniz’de hamsi bolluğu balıkçıları sevindirdi

Sezon başından bu yana avladıkları az miktardaki balıkla limana dönen Batı Karadenizli 
balıkçıların yüzü, hamsiyle güldü.

Batı Karadeniz’in en önemli limanlarından Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle 
limana dönüyor.

Gırgır ve trol tekneleriyle Karadeniz’e açılan ve sabah saatlerine kadar avlanan balıkçıların yüzü Bulgaristan 
sınırından Türkiye’ye giren hamsiyle güldü.

Balıkçılar, avladıkları bol miktarda balıkla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Teknelerle Akçakoca limana getirilen ve kasalarla kamyonlara yüklenen hamsi, iç bölgelere gönderiliyor.

“Bolluğun devamı da var”
Balıkçı Şükrü Kocareis yaptığı açıklamada, hamsi bolluğuyla karşılaştıklarını söyledi.

Kocareis, yaklaşık 16-17 ton hamsi avladıklarını aktararak, “Bir kasada 16-17 kilogram hamsi oluyor, yaklaşık bin kasa 
avladık. Biraz rahatladık, hamsi çoğalmaya başladı. Sabaha kadar Karadeniz’de gezdik, bolluğa denk gelince ağı 
attık. Şu anda memnunuz.” diye konuştu.

Hamsinin uzun süre avlanma imkanı sağlayacağını düşündüklerini belirten Kocareis, “Bolluğun devamı da var, yani 
geriden de hamsi geliyor. Bulgaristan ve Romanya’dan geliyor, durum iyi gözüküyor. Hamsinin süreci uzun olduğu 
için avı da çok olacaktır. 1-2 ay avcılık yapabiliriz diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
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KUTADGU BİLİG ve ORDU

Türk’ün Devlet felsefesi’ nin ve dünya görüşünün temel direği olan 
Kutadgu Bilig; Yusuf Has Hacip tarafından telif edilerek dönemin 
yani XI. yüzyıl eğilimlerine ve Türk geleneklerine uygun olarak, şair 
kimliğinin etkisi ile manzum bir tarzda, şiir kalıpları içinde kaleme 
alınmıştır.

Yusuf Has Hacip, ordunun önemini bilen bir kişidir. Bunu ‘’Memleket 
tutmak için…ordu lazımdır’’, ‘’Kılıç kımıldadığı müddetçe düşman 
kımıldamaz.’’, ‘’Asker, beylerin kanat tüyüdür…. Kanatsız kuş 
uçmaz….’’ diyerek ordusu olmayan devletin, devlet olamayacağını 
vurgulamıştır.

Yusuf, asker sayısının fazlalığını, zaaf olarak görmüştür. ‘’Kalabalık 
ordu yayılınca, içinden karışır, nizama sokulmaz’’ der. ‘’ Az sayıda 
muntazam ordu, çoğa nisbetle daha iyidir…’’derken  son olarak 
kesin yargısını şu cümlesi ile özetler; ‘’ Çok adama lüzum yoktur, 
fakat asker seçme olmalı; asker seçme olduğu gibi onun silahı da 
tam olmalıdır.’’ demiştir.

Askere Devletin tutumunu nasıl olması gerektiği konusunda ise 
Yusuf  Has Hacip çok realistir. ‘’Bey askerini, memnun etmezse, kılıç 
ta kınından çıkmaz.’’, ‘’Cömert olan insana ….askerler bunun hakkını 
öderler.’’ diyerek askere ikmal ile lojistik desteğin tam yapılmasının 
önemini belirtmiş ve ‘’tuzu, ekmeği ve yemeği bol, atı, elbisesi ve 
silahı denk …’’olmalıdır diyerek bunların önemini ifade etmiştir.. 
Bu konuda askeri komuta eden  kumandanlar için daha da ileri 
giderek, ‘’Silah arkadaşlarını yedirip, içirmeli ve giydirip kuşatmalıdır; 
onlara, çok at koşumu, köle ve cariye ihsan etmelidir.’’ demiştir.

Yusuf  Has Hacip; Devletin askere tutumunun diğer uzantılarını da 
ihmal etmemiştir. ‘’Yararlılık gösterenin derhal ödüllendirilmesini, 
esir alanın  öğülmesini,  yaralananların tedavi edilmesini, esir 
olanların kurtarılmasını, ölenlerin saygıyla gömülmesini ve çoluk 
çocuklarının haklarının verilmesini istemiştir.

Ve günümüzde halen üzerinde tartışmaların ve çözüm önerilerinin 
devam ettiği son derece dikkate değer iki konuya da işaret etmiştir. 
Askerlerin ‘’Serbest ve hür’’ insanlar olması gerektiği ve böylesine 
bir tutum karşısında   askerlerin ‘’kul’’ olup, kendilerini feda ettiğine 
dikkate çekmiş ve ancak vatandaştan asker olabileceğini ifade 
ederek, ’’Paralı asker, yardımcı asker, karma ordu askeri güç olamaz’’ 
demiştir.

Araştırmacı - Yazar
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kadınlar, 
asırlardır geleneksel yöntemlerle imece 
usulü dut pestili hazırlıyor.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kadınlar, asırlardır 
geleneksel yöntemlerle imece usulü dut pestili 
yapıyor.

Verimli takım arazilerine sahip ilçedeki ağaçlardan 
toplanan dutlar, büyük kazanlarda kaynatılmak 
suretiyle şıraya dönüştürülüyor. Bu şıraya un, şeker 
ve nişasta katılarak kaynatma işlemine devam 
ediliyor.

Bir süre kaynatıldıktan sonra istenilen kıvama 
getirilen şıra, kovalarla bezlere dağıtılarak güneşte 
kurutulmaya bırakılıyor.

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra bezlerden 
alınan pestiller, serin bir ortama konuluyor. Daha 
sonra kadınlar tarafından çeşitli ölçülerde kesilen 
pestiller, bidonlarda saklanıyor.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Hekimhan’ın asırlık lezzeti dut pestili
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Mehmet KAPLAN
simgedergi@gmail.com

Siyaset Felsefesi

İnsanların yönetimiyle ilgili iktidarı, 
iktidarın nasıl oluştuğunu, kaynağını, 
bireyle ilişkisini, varlığını, nasıl ve ne 
şekilde sürdürüldüğünü, mevcut 
yönetimden daha iyi bir yönetimin 
müm kün olup olmadığını, yönetim ile 
ilgili evrensel ölçütleri, genel kavramları 
sorgulayan felsefedir.

Siyaset Felsefesinin Konusu ve Amacı 

Siyaset felsefesinin iki temel işlevi ve 
amacı vardır. Birincisi kavramsal, İkincisi 
normatiftir. Siyaset felsefesinin ilk ama cı; 
toplum, devlet, yasa, düzen, hak, adalet, 
refah, özgür lük gibi siyaset felsefesinin 
alanına giren kavramları açıklamaktır. 
İkincisi ise; belli ilkeleri ve normları 
ortaya koymaya ve onları savunmaya 
çalışmaktadır. Örneğin, adaleti sağlamak 
için ne tür ilkeleri kabul etmeliyiz? gibi.
Siyaset felsefesinin temel problemi “ideal 
devlet” problemidir.
Siyaset Felsefesi;

Günlük siyasi olaylarla ilgilenmez.

Olanı değil, olması gerekeni ele alır.

Gelecekte toplumun nasıl idare edilmesi 
gerektiğini orta ya koyabilmek için 
toplumun dününü ve bugününü inceler.

Siyaset Felsefesinin Temel Konuları

Devletin kaynağı, doğası, amacı ve önemi

Devletin oluşumu ve sınıflandırılmasında 
etkili olan gö rüşlerin incelenmesi

Ütopyaların yapısı

Birey ile devlet, itaat ile özgürlük 
arasındaki ilişki

Adalet, eşitlik, özgürlük, hak, mülkiyet gibi 
kavramların açıklanması

Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

Siyaset: İdare etmek, işleri düzene 
koymaktır.
Siyasi Otorite (İktidar): Bir şeyi yapma 
veya yapmama hakkına sahip olmadır. 

Demokratik görüşe göre, siyasi oto ritenin 
kaynağı halktır. Teokratik görüşe göre ise 
siyasi oto ritenin kaynağı Tanrı’dır.
Politika: Devlet idaresi ile ilgili işlerdir.
Birey: Toplumun bölünmeyen en küçük 
parçasıdır. Diğer bir ifadeyle toplumu 
oluşturan fertlerin her biridir.
Toplum: Tek başına varlığını devam 
ettiremeyen, ihtiyaç larını tek başına 
karşılamayan bireylerin, temel ihtiyaçlarını 
karşılamak ve birbirlerini tamamlamak 
üzere meydana ge tirdikleri en büyük 
sosyal gruptur

Sivil Toplum: Siyasi ve diğer 
güçlerin etkisinden kurtulmuş ve 
kendini yönlendirebilen toplumsal 
örgütlenmelerdir.
Devlet: Toplumda hakimiyeti elinde 
bulunduran ve her tür lü güce sahip olan 
siyasi otoritedir.
Yönetim: Devleti belli ilke ve amaçlara 
göre idare etmedir.
Meşruiyet: Yapılan icraatların belirlenmiş 
kanunlara uygun olmasıdır.
Egemenlik: Belli bir toprak bütünlüğüne 
sahip toplumda yasama, yürütme ve 
yargının bağımsız olması ve belirlenmiş 
güçlerce serbestçe kullanılmasıdır

Hak: Yasaların gerektirdiği siyasi, sosyal ve 
ifade özgürlüğü gibi durumlardır.
Hukuk: Toplumsal ilişkileri düzenleyen ve 
yaptırım gücü olan kurallar bütünüdür.
Yasa: Emredici olan ve uyulması gerekli 
kurallardır.
Bürokrasi: Hiyerarşik bir biçimde 
görev yapan memurların oluşturduğu 
yapılanmadır.
Demokrasi: İktidarın halka dayandığı 
yönetim sistemidir.
Laiklik: Din ve devlet işlerinin ayrılığı, 
inanç hürriyetinin sağlanmasıdır.

Siyaset Felsefesinin Temel Soruları

İktidar, devlet kaynağını nereden alır?
Devletin kaynağı ile ilgili görüşlerin 
başında; korunma ihtiya cı, dini misyon ve 
toplumsal sözleşme gelir.
Korunma ihtiyacı: Siyasi iktidar, bireylerin 
tehlikelerden ko runmalarını ve amaçlı 
gelişimlerini sağlamak için vardır.
İbni Haldun’a göre, iktidarın ve ...

Devamı simgedergi.com’da..

BAŞKA BİR TÜRKİYE YOK
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murat.altun@simgedergi.com

Şu tartışılan Türk kuralı hakkında hep 
tartışma var ya hani, değişmesi gereken 
tek şeyi söyleyeyim; 14 yabancı içinden 
2 tanesinin tribünde olma zorunluluğu! 
Galatasaray Andone ve Seri’yi, bu saçma 
kural yüzünden tribüne göndermek 
zorunda kaldı. Kağıt üzerinde sarı 
kırmızılılar ağır basıyordu ama 
performans olarak Fenerbahçe daha iyi 
başladı sezona. 

Galatasaray haftalar boyunca ne 
çalışıyor? Ne gibi oyun planı var? Oyun 
içinde farklılık yaratma adına başka 
plan diyeceğim de A planı yok ki! Daha 
ilk iki dakikada iki tane rezalet hata 
yapıldı, ikisi de stoperlerden. Yine kendi 
sahasında abuk sabuk paslaşmalar, 
ileri bir üç geri yine aynı... Bu mu bu 
kadronun oynayacağı oyun? Hücum 
bölgesine topla gelince ne yaptığını 
bilen yok! Zaten fizik olarak iyi değiller, 
tekniğini de kullanamıyorlar... 25 bin kişi 
karşıladı Falcao gelince, Galatasaray’ın 
on biri karşılayamadı bir türlü! Adam orta 
saha gibi oynuyor yahu! Doğaçlamanın 
da bir sınırı var, bu takım doğaçlama 
bile oynayamıyor! Vallahi çok enteresan. 
Teknik heyeti mi dinlemiyorlar, teknik 
heyet mi hazırlayamıyor bilemiyorum. 
Bireysel olarak fark yaratacak oyuncular 
da çok vasat. İlk yarının golsüz bitmesi 
Galatasaray lehine! 

Fenerbahçe Galatasaray’a göre kat kat 
daha iyiydi. En azından ne yaptığını 
bilen bir yapıda seyrettiler. Rakibi gibi 
komik top kayıpları yapmadılar. Onların 
da tek eksiği kalite. Tolga yerine başka bir 
oyuncu olsa, iki farklı önde girebilirlerdi 
içeri. Fenerbahçe öyle süper değildi. 
Eğer gerçekten iyi olsalardı, ilk 45 dakika 
skoru çok rahat yaparlardı. 

Galatasaray’da birileri hesap vermeli! 
Tam 50 bin taraftar önünde bu rezaleti 
yaşattıkları için utanırlar mı merak 
ediyorum? Sahaya çıkmışlar, sanki 
birileri sırtlarından itmiş içeri! Aidiyet, 
hırs, farkındalık, futbolları kadar sıfır! 

Falcao’ya bir top attılar, bir adım öndeydi 
bayrağa takıldı, adam mükemmel bir 
gol attı. Demek ki top gelse yazacak 
adam. Zavallı orta sahada savaşıyor. 
Niye? Gerideki arkadaşları yüzünden. 
Feghouli geçen sezon takımı Onyekuru 
ile şampiyon yapanlardan biri. Bu maç 
70 dakika yoktu sahada, beyefendi 
oyundan alınıyor bir tripler şekiller... 
Hayırdır? Herkes kendini süperstar falan 
sanıyor galiba! Koca maç kazanmamak 
için hatta kaybetmek için her şeyi denedi 
Galatasaraylı oyuncular. Hiç bu kadar 
ruhsuz bir takım izlememiştim. Kötüden 
ziyade, takımı sabote eder bir yanları var! 
PSG taraftarı bu maçı izlediyse ellerini 
ovuşturuyordur. Yazık gerçekten... 

Fenerbahçe taraftarı kendini dövüyordur 
maç sonu. Biz bunları nasıl yenemedik 
diye. Ben söyleyeyim; iki takımda cesur 
yürek gibi görünen ama kaybetmekten 
korkan bir yapıda oynadıkları için! 
Fenerbahçe camiası, yönetimleri, derbi 
galibiyetlerini şampiyonluk gibi aşılar. 
Hele bu Galatasaray olunca. Bunu 
göremedim sahada. Altay becerikli 
olmasa, bu yokları oynayan Galatasaray’a 
mağlup olacaklardı. Lemina tek başına 
maçı alabilirdi, kurtarışlarıyla önledi 
kahraman olmasını. Son dakikada Kruse 
darbeli vursa kafayı, çılgına çevirecekti 
taraftarını. Deplasmanda iki puan 
kaybetti Fenerbahçe. Maçın yorumu 
budur.

Bir de Cüneyt Çakır gerçeği var. Maç 
berabere bitsin diye eyyamın kralını 
yaptı! Orta sahada önce el pozisyonunu 
görmüyor. Top gidiyor ters kanada 
dönüyor, içeri orta geliyor, Lemina’ya 
Gustavo penaltı yapıyor, bir dakika 
önce avantaj sağlamayan bir pozisyonu 
bahane edip penaltıyı vermiyor! Bu 
adam bir de üst düzey maçlara atanıyor... 
Zaten futbol kalitesi çok düşük, bu 
rezil hakemler iyice dibe götürüyor... 
Galatasaraylı oyuncular o kadar 
kötüydü ki bu pozisyonu örnek gösterip 
kendilerini savunamazlar...

İÇİMİZDEN
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‘Türk hekimleri kalp cerrahisinde iddialı ve başarılı’

Prof. Dr. Kırali “Gelişmiş ülkelerdeki teknik donanım ve alt yapı ile sistem üstünlüğü bizi 
bir miktar geriletiyor gibi görünse de, hekimsel başarıya geldiğiniz zaman özellikle kalp 
cerrahisinde Türk hekimler iddialı yetenekli ve başarılı.” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, Türk hekimlerinin kabiliyeti ve kapasitesi yüksek insanlar 
olduklarını belirterek, “Belki biraz daha cengaveriz. Bunlar, hekimsel başarıyı da beraberinde getiriyor. 
Gelişmiş ülkelerdeki teknik donanım ve alt yapı ile sistem üstünlüğü bizi bir miktar geriletiyor gibi 
görünse de, birebir hekimsel başarıya geldiğiniz zaman özellikle kalp cerrahisinde Türk hekimler iddialı, 
yetenekli ve başarılı.” dedi.

Prof. Dr. Kırali, Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalbin en önemli organlardan biri 
olmasına karşın dünyadaki ölüm oranlarına bakıldığında kalp hastalıklarının kanserle başa baş 
seyrettiğini belirtti.

Kalp sağlığını korumak için söylenen “düzenli egzersiz yapmak, üç beyazdan uzak durmak ve kilo 
almamak” gibi klasik bilgilerin herkes tarafından bilinmesine karşın kimsenin bu önerilere uyum 
sağlamadığına dikkati çeken Kırali, kalp sağlığını korumada ilk sorumluluğun bireyin kendisine ait 
olduğunu söyledi.

Kırali, rutin kalp kontrollerinin check-up kapsamında yapıldığını ancak bu taramaların çoğunluğunun 
kapsayıcı olmadığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bunlar daha kapsayıcı hale getirilmeli. Yani, basit bir kalp elektrokardiyografi (EKG) çekmek, kan 
biyokimyasına bakmak yeterli olmaz. Bunların yanına, eforlu EKG ya da talyum sintigrafi ile gerektiğinde
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koroner BT anjiyografi gibi tetkikleri eklemek ve bunu yaygınlaştırmak gerekiyor ki arkada kalabilecek, 
halk arasında ‘gizli kalp’ diye bilinen problemleri erkenden tanıyabilelim. Bunları belli bir sıralama altında 
aşama aşama zaten gerçekleştiriyoruz ancak bunun tüm sağlık kuruluşlarında aynı ölçüde yapılması 
gerekiyor. Bir vesileyle hekime giden veya kalp doktoruna gitmek isteyen tüm bireylerin, yaşı ne olursa 
olsun check-uptan geçmesi lazım. Kişi, mutlaka koşu bandına çıkarılmalı, ekokardiyografisi yapılmalı. 
Bunlar, hastaya hiçbir madde verilmediği, kısa sürede bitirildiği ve tanı değeri yüksek olduğu için 
mutlaka kalp hastalıklarının teşhis metotları arasında yer almalı.”

“Koroner arter öncelikli hastalığımız”

Kaan Kırali, kalbi besleyen atardamarlardaki tıkanıklarla ortaya çıkan koroner arter (kalp damar) 
hastalığının, Türkiye’de ve dünyada en sık karşılaşılan kalp rahatsızlıklarının başında geldiğini söyledi.

Hastalığın, erkeklerde 40, kadınlarda ise 45 ile 50 yaşından sonra kendini belli etmeye başladığını 
ancak gelişimi itibarıyla daha erken yaşlarda da görülebileceğini belirten Kırali, “Bu nedenle, kalp 
açısından baktığımızda koroner arter bizim öncelikli hastalığımız. İkincisi de, kalp kapaklarına ait 
problemler. Gelişmekteki ülkelerde veya kırsal alanlarda romatizmal ateşe bağlı kalp kapağı tutulması 
görülürken, gelişmiş ülkelerde ya da şehirlerde, 60’lı yaşlardan sonra dejeneratif veya yaşlanmaya bağlı 
kapak sorunları ortaya çıkıyor. Bunlar da gün geçtikçe artıyor. Zaten dünya nüfusu olarak yaşlanan bir 
popülasyonuyla karşı karşıyayız. O sebeple, bu tip hastalıklar da zaman içinde artışa yol açacaktır. Bunun 
dışında, çeşitli enfeksiyonlar, doğuştan gelen anomaliler ve sebebi bilinmeyen nedenler dolayısıyla ve 
nadir de olsa hamilelik sonrasında kalp yetmezlikleriyle karşılaşabiliyoruz.” diye konuştu.

Kalp yetmezliğinden muzdarip hasta sayısının giderek arttığını ve gelecek yirmi yılda bu durumun 
birçok hastalığın önüne geçebileceğini dile getiren Kırali, bu nedenle kalp yetmezliğine yönelik tedavi 
metotlarının da gün geçtikçe geliştirilerek, yeni stratejilerin belirlendiğini aktardı.

Kalp hastalıklarının gelişiminde çeşitli faktörlerin rol oynadığını anlatan Kırali, koroner arter hastalığını 
tetikleyen en önemli faktörün genetik yatkınlık olduğunu söyledi.

Ailesinde koroner arter hastalığı bulunan kişileri, check-up yaptırmaya erken yaşlarda başlamaları ve 
hayat tarzlarını düzeltmeleri yönünde uyaran Kırali, “Koroner arter hastalığının gelişmesini önlemek 
veya gelişmiş bir hastalığı yavaşlatmak elimizde. Bunun için mutlaka yağlardan uzak beslenmeye 
dikkat etmemiz, kolesterolümüzü normal seviyelerde tutmamız, hekimlerimizin hastalığın mevcudiyeti 
halinde başlayacakları kolestrol ilaçlarından korkmamamız lazım. Dokümante edilmiş kalp atar damarı 
tıkanıklıklarında kolestrol ilaçları kullanmanın faydası bilimsel bir gerçek. Koroner arter hastalığı 
olan, stent takılmış veya baypas ameliyatı olmuş insanlar mutlaka daha dikkatli olmalı. Kilo almaktan 
kesinlikle kaçınılmalı. Mutlaka her gün yürüyüş, fiziksel egzersizler yapılmalı, dengeli beslenmeye dikkat 
edilmeli. Her şeyden az az hayatlarına katmaları gerekiyor. Bir diğer önemli etken de tütün ve tütün 
ürünlerinden uzak durmak, sigara içmemek. Hastalar ne kadar tedavi olsalar da bazen sigaradan uzak 
duramıyorlar. Bu çok büyük bir hata.” diye konuştu.

“Gizli kalp diye bir şey yoktur”

Prof. Dr. Kırali, halk arasında “gizli kalp”, tıpta “sessiz iskemi” olarak adlandırılan rahatsızlığa ilişkin, “Futbol 
oynarken hayatını kaybetti.’ veya ‘Bir aktivite sırasında hayatını kaybetti.’ derler. Bu hastalar genellikle 
genç olduğu için rahatsızlık da gizli kalp şeklinde adlandırılır. Gizli kalp diye bir şey yoktur.” dedi.
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Zafer ALTINKESER
Yazar

simgedergi@gmail.com

Emeklilikte yaşa takılarak madur 
olan kişiler haklarını aramak için 
toplanarak il il dernek kurup 
federasyonlaşmak için canla 
başla çalışan bu kişiler mitingler 
düzenleyerek, internet üzerinden, 
çeşitli gazete, televizyon ve 
radyolarla seslerini duyurmaya 
çalışıyorlar.

Bu oluşumun ilk hareketi Gönül 
BORAN ÖZÜPAK liderliğinde 
başlayıp. Türkiye geneline yayılarak 
bir mücadeleye dönüşmüştür. Bunun 
sebebi 25.08.1999 tarihinde 4447 
sayılı kanun ile Sosyal Sigortalar 
Kanunda yapılan değişiklik nedeniyle 
eyt mağduriyetleri doğmuştur.
               
08.Eylül.2019 tarihin de Ankara 
dernek başkanı Ersin KOTAN ve ekibi 
başta olmak üzere dernek yönetimi 
ve üyeleri tarafından Ankara 
mitingi düzenlenmiştir. Mitingden 
gözlemlerimden bahsetmek 
istiyorum. 
                
Önce Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucu Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN 
; Anıtkabir de bulunan kabrine 
ziyarete gidildi. Kabrinde 
saygı duruşu yapıldı. Oradan 
Tandoğan’daki miting alanına geçildi. 
Miting alanın da ki saygı duruşundan 
sonra hep beraber İstiklal Marşı 
söylendi. Konuşmalar yapıldı.
                
Ankara’da yapılan miting, son derece 
seviyeli, düzeyli ve huzurlu bir ortam 
içinde gerçekleşti. Hiçbir taşkınlık 
yaşanmadan, birlik beraberlik 
içinde adeta bir bayram havasında 
konuşmalar yapılarak maduriyetler 
dile getirildi. Beklenen bir düzeyde 
katılım olmadı.

Mitinge her kesimden destek 
verenler vardı. Destek verenler 

arasında başta Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Mansur 
YAVAŞ olmak üzere Chp, İyi parti, 
Bağımsız Milletvekilleri ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarının yanısıra değerli  
sanatçımız Haluk LEVENT, söylediği 
şarkılarla destek vermesi de, mitinge 
ayrı bir renk katmıştır.  Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ve değerli 
sanatçımıza büyük katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.
                 
Ankara derneği başkanı ve 
ekibi başta olmak üzere, dernek 
yönetimi ve üyeleri gelen misafirleri 
karşılayarak miting alanın her 
noktasında çok başarılı çalışmalar 
yaparak misafirlerini en iyi şekilde 
ağırlamışlardır. 
                  
Ankara’da kurulan derneğin yerinin 
bulunmasında emeği geçen Rahşan 
Hanım’a ve kurulan derneğin 
boya badana işlerini yapan dernek 
üyelerine; Onlara yemek ve içecek 
getiren arkadaşlarla, beraber herkes 
elinden geldiğince bu çalışmalara 
katkıda bulunmuştur. EYT’lilerin 
birlik ve beraberlik içinde birbirleriyle 
dayanışması onların büyük bir aile 
olduklarını göstermiştir. 
                  
Gün geçtikçe Eyt’lilerin Dernek sayısı 
artmaktadır. Şimdiye kadar;  İstanbul 
– İzmir – Bursa – Bilecik – Kocaeli 
/ Gebze – Kocaeli – Çanakkale –  
Trakya  /  Edirne – Tekirdağ – Kırklareli 
– Eskişehir – Kayseri – Bolu – Düzce 
– Sakarya ve Ankara da dernekler 
kurulmuştur.  Hızlıca da bütün 
Türkiye geneline yayılmaktadır.
                   
Eyt’lilerin haklı direnişlerine en kısa 
zaman da bir çözüm bulunarak 
maduriyetlerinin  giderilmesini, 
istemeleri doğal haklarıdır.
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SOÇİ MUTABAKATININ BİRİNCİ YILI
Günümüzde ulusal ve uluslararası 
olaylar öyle hızlı değişiyorki;insan takip 
etmekte zorlanıyor. Uluslar ,olayları 
kendi çıkarlarına göre yorumluyor ve 
yönlendirmeye çalışıyorlar.

Ülkemizi ve aynı zamanda 
komşumuzu,hatta bölge ülkelerinide 
yakından ilgilendiren Soçi mutabakatı 
birinci yılını doldurdu. Neydi 
mutabakatın özü”Suriye de terörizmle 
kararlılıkla mücadele edilmesi” idi. 
(Madde 9). Geçen bir yılda Soçi 
mutabakatının bir yıllık uygulamasının 
genel bır değerlendirmesini 
yaparsak ülkemiz adına artı ve 
eksilerimizin olduğunu söylememiz 
gerekir. Ülkemiz için eksilerimizden 
başlarsak,önemli ve kilit bazı 
maddelerin uygulanmadığına ve bu 
nedenle Türkiye nin ikilem yaşadığını 
söyleyebiliriz. 

Örneğin silahsızlanma bölgelerinin 
kurulması,terörist gurupların ve diğer 
ağır silahların çıkarılması gereken 
bölgelerde(5 ve6)uygulanamadı. 
Aynızamanda Halep i Şam a 
bağlayacak M5 ve Halep i Lazkiye ye 
bağlayacak M4 otoyollarının açılması 
mümkün olmadı. Bu maddelerin 
hayata  geçirilmesi Türkiye nin 
sorumluluğundaydı. İyide Rusya nın 
da İdlip te mevcut stotikoyu korumak 
ve askeri operasyonları önlemek 
beklenıyordu. Başlangıçta Rusya 
gerekli titizliği gösterdi. Sonradan 
gevşedi ve mayıs ayından sonra 
uygulanmadığını gelişen olaylardan 
görüyoruz. Hatta,Esad ordusunun 
gerçekleştırdiği harekata savaş 
uçakları ile destek veren Rusya dır. 
  Şu bir gerçektir ki,Rusya istediği 
zaman Suriye yi frenleyebilmekte, 
istediği Zaman serbest bırakmaktadır. 
Birinci seneyi devriyesinde bu 
mutabakatın bilinemezi ise İdlip 
de  sahada erkili olan ve kontrolu 

elinde olan HTŞ ile gelecek günler 
neleriin gebe olduğu. Başka bir bakış 
açısıyla,silahlı cihatcı gurupların 
,Suriye deki tavır ve davranışlarına 
nasıl bır formul bulunacaktır. Bu 
gıruplar ,Suriye nin güney ve orta 
kesimlerinde sıkışınca ,Türkiye sınırına 
doğru kaymakta olduğundan ,bu 
soruların cevapları Türkiye için çok 
önemlidir. Bu nedenle ,Türkiye,AB ne 
NATO ya,hatta bütün dünya ülkelerine  
busorunun çözümü için çağrı yapıyor.

Bu gün Soçi mutabakatı, 
uygulamada beklenen sonuçları 
sağlamadı. Herşeye rağmen , ciddi 
sorunların cevabı muallaktA iken 
uluslararası arenada genel kanı 
bu anlaşmanın devam etmesi 
ve bozulmaması. Bozulırsa İdlip 
de kaotik bir ortam olacağı 
kesindir. Bu nedenle geçtiğimiz 
günlerde ANKARA da yapılan üçlü 
zirveden sonra,anlaşmanın hayata 
geçirilmesi kararlılığı bır kez daha 
vurgulandı. Anlaşılmayan bir yönü 
ise Birleşmiş Milletlerin,güvenlik 
konseyinde Almanya,Belçika,Küveyt 
in sundukları İdlip de ateşkes  
uygulamasını öngören karar 
tasarısına 12 lehte ve bir çekimser 
oy verilmiş,fakat Çin ve Rusya nın 
vetosu ile engellenmiştir.

Görüldüğü gibi BMGK de 
korumasız ve çaresiz bu insanlarA 
bır umut olmamış,sorunu yine 
Soçi mıtabakatının insiyatifine 
bırakmıstır. 

Suriye ve Suriye gibi ülkelerinin 
sorunlarını kendileri çözmeleri 
imkansız olduğu gibi,uluslararası 
sorun olmakta,her ülke kendi 
çıkarkarına göre pozisyon 
almaktadır.İç

im
izd

en

Ramazan ÖZTÜRK
Yazar
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Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet 
Bozdağ, gelecek ay Celaleddin Harezmşah’ın 
hayatı ve zaferlerini konu alacak dizi çekimlerine 
başlayacaklarını söyledi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin senarist ve yapımcısı 
Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı davetlisi 
olarak geldiği başkent Taşkent’te, Harezmşahlar 
Devleti’nin son hükümdarı Celaleddin 
Harezmşah’ın hayatına ilişkin düzenlenen bir 
konferansa katıldı.

Türkiye, Azerbaycan, İran ve Özbekistan’dan 
çok sayıda bilim insanı ve uzmanın katıldığı 
konferansta, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi 
Mehmet Süreyya Er, Kültür ve Tanıtma Müşaviri 
Alparslan Akıncı ve İletişim Müşaviri Davut Gazi 
Benli de hazır bulundu.

Konferansta, Harezmşah’ın hayatı ve 
mücadelesini konu alan sunumlar yapıldı, Bozdağ 

ve ekibinin çekeceği diziye ilişkin hazırladığı kısa 
film gösterildi.

Konferansta konuşan Bozdağ, tarih bölümünde 
okurken, Türk medeniyetinin ana kaynağı olan 
bu coğrafyaya ait hükümdar, devlet ve bilim 
adamlarıyla ilgili araştırmalar yaptığını belirterek 
en büyük hayalinin Türk dünyası ile ilgili kalıcı 
eserler bırakmak olduğunu söyledi.

Bir yıldır Harezmşah’ın hayatını konu alacak 
bir dizi üzerinde çalıştıklarını, temmuzda da 
Özbek tarafıyla dizi konusunda bir anlaşma 
imzaladıklarını aktaran Bozdağ, gelecek ay 
oyuncu seçiminin ardından dizi çekimlerine 
başlayacaklarını dile getirdi.

Bozdağ, çekimleri Türkiye ve Özbekistan’da 
yapılacak dizinin ilk etapta 13 bölümden 
oluşacağını, devamının çekilip çekilmeyeceğine 
ise sonra karar vereceklerini vurguladı.

Diriliş Ertuğrul’un Yapımcısından Celaleddin Harezmşah Dizisi
Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ, gelecek ay Celaleddin Harezmşah dizisinin 
çekimlerine başlayacağını duyurdu.
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‘Klasik kamyon’ tutkusuyla filo kurdular
Uşak’ta klasik Ford kamyonlara tutkusuyla tanınan ailenin işlettiği nakliye 
firması, yaşları 40 ile 45 arasında değişen 32 kamyonla oluşturduğu filoyu yük 
taşımacılığında kullanıyor.

Uşak’ta 65 yıllık nakliye firması, Türkiye’nin dört 
bir yanından toplanan, yaşları 40 ile 45 arasında 
değişen klasik kamyonlarla yük taşımacılığı 
yapıyor.

Tekstil sektörünün yüklerini taşımak için nakliye 
şirketi kuran 3 kardeşin Ford kamyonlara tutkusu, 
bir sonraki nesilde de devam etti.

İkinci kuşak, yönettikleri firmada filoya yeni araçlar 
katarken, eski model kamyonları da unutmadı. 
Nerede çalışır durumda eski model Ford kamyon 
görse filosuna dahil eden firma yöneticileri, 32 
araçlık klasik kamyon filosu oluşturdu.

Firma yöneticisi 54 yaşındaki Ömer Gül, iki amcası ve 
babası tarafından kurulan firmada çocukluğunun 
geçtiğini, ehliyetini alır almaz Türkiye’nin değişik 
illerine yük taşımacılığı yaptığını söyledi.

Ford kamyonların ailesi için tutku olduğunu anlatan 

Gül, “Babamla Uşak’tan İstanbul’a yük götürürdük. 
Günlerce kamyonda yaşadığımız olurdu. Ford 
kamyonların içinde büyüdüm. Bu kamyonlar evim 
gibi, onlara çok bağlıyım. Babam yaşlanınca işlerin 
başına geçtim. Ben de babam gibi nakliyecilik işine 
bu kamyonlarla devam ettim.” dedi.

“Sıfır kamyon fiyatına 20 klasik kamyon”

Ailenin bu tutkusunun sektörde bilindiğini, düşük 
kilometreli, bakımlı kamyon olduğunda kendilerine 
haber verildiğini ifade eden Gül, 125 kamyonluk 
filonun 32’sinin, yaşları 40 ile 45 arasında değişen 
Ford araçlardan oluştuğuna işaret etti.

Gül, “Nerede iyi durumda bir Ford kamyon varsa 
gidip alıyorum. Bu kamyonları 20-30 bin gibi bir 
rakama satın alıyorum. Tamircilerimiz araçların 
bakımını yapıp bize teslim ediyor. Elimizde 3 bin 
500 kilometrede tamamen orijinal bir kamyonumuz 
dahi var.” diye konuştu.
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Kamyonların eski model olmasına rağmen bakımlı 
halde bulunması nedeniyle sorun çıkarmadığını 
dile getiren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Klasik kamyonları şehir içi yük transferinde 
kullanıyoruz. Bu kamyonlar işletmeye ekonomik 
avantajlar sağlıyor. Bakımları ucuz en önemlisi. 
Sıfır kamyon fiyatına bu kamyonlardan 20 tane 
alabiliyorsunuz ama artık bulmak çok zorlaştı. Bu 
araçlara tutkumuzu gelecek nesillere aktarmayı 
hedefliyorum. Firmamızda 100’ün üzerinde 
kişi çalışıyor. Tüm çalışanlarımız bu kamyonlara 
tutkumuzu bilir.”

“Babamın yolunda ilerleyeceğim”

Babasıyla çalışan, firmanın üçüncü nesil üyesi 
Veysel Gül ise ellerindeki klasik kamyonlara çok iyi 
baktıklarını, babasının yolunda ilerleyerek klasik 
araç filosunu genişletmek istediğini dile getirdi.

Firmanın Ford kamyonlarla anıldığını kaydeden 
Gül, “Babam gibi bu kamyonların içinde 
büyüdüm. Babamdan çok yol hikayeleri dinledim. 
Üniversite eğitimimin ardından firmada görev 
aldım. Elimizde tüm renklerde Ford kamyon var. 
Babam hepsinin hikayesini bilir. Benim için onların 
ekonomik değeri değil ailemiz ve firmamız için 
taşıdığı manevi değer önemli.” ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan ve 4 yıl önce 
PKK’lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurarak, 
tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirerek 
düzenlediği saldırılarda büyük mağduriyet 
yaşayan Ahsen Sümbül ve ailesine Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce maddi destek 
sunuldu.

Kurum, yaşadığı travmayı atlatabilmesi için 
Diyarbakır Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İmam Hatip 
Ortaokulu’nda okuyan Sümbül’ü tekvando 
kursuna yönlendirdi.

Antrenör Orhan Baytekin eşliğinde eğitimini 
sürdüren Sümbül, Sivas’ta 5-8 Eylül’de 
gerçekleştirilen Minikler Türkiye Tekvando 
Şampiyonası Doğu Müsabakaları’da ikinci olmayı 
başardı.

Ahsen Sümbül yaptığı açıklamada, Sur’da yaşanan 
olaylara değinerek, “Zorlu bir dönemdi.

Tüm çocuklar için zordu. Okul hayatı ve eğitimde 

maddi ve manevi çok zorluydu.” dedi.

Yaşadıkları olumsuz sürece rağmen okulunu 
başarıyla tamamladığını dile getiren Sümbül, 
yaşadıkları maddi sıkıntılar üzerine devletin 
kendilerine destek sunduğunu aktardı.

“Devletten düzenli maaş alıyoruz, geçimimizi 
öyle sağlıyoruz. Tekvando kursu olduğunu 
öğrenince önce erkek kardeşim eğitim almaya 
başladı. Sonra hocamla tanıştım. Hocam da fiziki 
yapımın tekvandoya uygun olduğunu belirtti. 
Ben de kursa katıldım.” diyen Sümbül, katıldığı ilk 
büyük organizasyonda 45 ilden gelen 400 sporcu 
arasında Türkiye ikincisi seçildiğini kaydetti.

Sümbül, “Arkadaşlarım bayramda şeker toplarken, 
ben burada çalışıyordum. Bu sayede zaten 
başardım. Sivas’ta yapılan Minikler Türkiye 
Tekvando Şampiyonası Doğu Müsabakaları’nda 
Türkiye ikincisi oldum. Bu benim ilk maçımdı. İlk 
maçımda ikinci olmak gurur vericiydi.” şeklinde 
konuştu.

Terör mağduru Diyarbakırlı Ahsen tekvandoda 
başarıya ulaştı
Terör mağduru 12 yaşındaki Diyarbakırlı Ahsen Sümbül, Minikler Türkiye 
Tekvando Şampiyonası Doğu Müsabakaları’nda ikinci olarak, tekvandoda 
başarıya ulaştı.
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Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen 
Dünya Güreş Şampiyonası’nın dördüncü gününde 
milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo 
finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı.

Barys Arena’daki günün son müsabakasında 
Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın 
madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları’na da kota alan Rıza, 
Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta 
Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng’i 4-0 yenerek 
çeyrek finale çıkmıştı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia’yı 
5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp’u 4-1 
yenmişti.

Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya 
şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer 
dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve 
Selçuk Çebi’yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 
4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin 
Akbaş’tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi 
oldu.

Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 
yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Rıza ayrıca bu yıl Romanya’da 9. Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında 
Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi 
olmuştu.

Rıza Kayaalp tarih yazdı! 4. kez Grekoromen 
stilde dünya şampiyonu oldu
Milli sporcu Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo 
finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds’i yenerek altın madalya kazandı. Kayaalp, 4 
kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.
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İÇİMİZDEKİ BİZ
Hayat artık tam bir koşuşturma içinde geçmektedir.İnsanlar 
birer yarışçı gibi hayatı yarışarak geçirmektedir. Bu koşuşturma 
içinde  kendinize ayırdığınız vakit günde ortalama iki saatle sınırlı 
kalmaktadır.

Plan,Program ve hedef nerdeyse nüfusumuzun % 85 inde 
bulunmamaktadır. Çocuk,genç,erişkin yada ileri yaş herkes belli bir 
hayalin çerçevesi içinde  yaşamaktadır.

İşte tam bu noktada kendiniz adına neyi,ne zaman,nerede ve 
nasıl yapabileceğiniz konusunda fikir üretme  kısırlığına girmiş 
oluyorsunuz. İsteklerinizi,hayallerinizi hedefle belirleyip gerçeğe 
çevirememektesiniz.

Bu tür durumlar için hemen hemen  her biriniz 
yakınlarınıza,dostlarınıza yada arkadaşlarınıza danışıp fikir 
almaya çalışır ancak yinede kendi fikrinizi uygularsınız.Kaldı ki 
yakınlarınızın,dostlarınızın ve arkadaşlarınızın da çok büyük bir 
kesimi sizinle aslında aynı durumdadırlar.Maalesef onlarında 
fikirleri belli bir çerçeveyi aşamamaktadır.

Tam bu noktada  NLP,Kişisel Gelişim Uzmanlığı yada Yaşam 
Koçluğu uzmanlığı yapan profesyonel destek alabileceğiniz kişi ve 
kurumlar  sizin için  hayal ve isteklerinizi detaylı şekilde analiz edip 
hedefinizi  doğru belirleyip doğru sonuçlara  ulaşma silahlarınız 
olabilirler.

Bazılarınız şöyle düşünebilirler ‘’Benim Düşüncelerim bana yeterli’’. 
Böyle düşünenler şu cümleyi unutmasınlar.

‘’Madem  Düşünceleriniz size yeterli neden bulunduğunuz konum 
yada yerden mutlu değilsiniz?’’

Demek ki kendi kendimize yeterli değiliz.NLP,Kişisel Gelişim 
ve Yaşam koçu uzmanları sizin en büyük yardımcınız olup Sizin 
içinizdeki sizi dışarı  çıkartmanıza destek olacaklardır.
Ülkemizde ve dünyada başarıya ulaşmış yada ulaşmaya namzet olan 
kişi yada kurumlar bu tür Profesyonel destekleri çekinmeden alan 
kişilerden oluşmaktadır.

Yüreğinizde sevgi,Beyninizde güzellik,Günlerinizde 
huzur,sağlık,mutluluk ve bolluk eksik olmasın.

Sevgi ve Saygılarımla.
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Ömer’lerin aranması mevzuunun 
ardından kabine değişikliği 
iddiaları da gündeme gelince 
aklıma Yedi Sekiz Hasan Paşa 
geldi.

Osmanlı’nın son dönemlerinde 
bir paşa vardır, Yedi Sekiz HASAN 
PAŞA. Bu lakapla bilinmesinin 
sebebi okuma yazması zayıf 
olan bu paşanın imzası Arapça 
yedi ve sekiz rakamlarının 
birleşmesinden oluştuğu için adı 
böyle kalmış.

Hasan Paşa Alaylı olduğundan 
okuma yazması zayıftır lakin 
hitabeti, görgüsü ve nezaketi 
çok gelişmiştir. Tam bir vatan 
sever olan Hasan paşayı 
çekemeyenler başına türlü çorap 
örerler ve sonunda Hasan Paşa 
azledilir, her şeyi elinden alınır.

Hasan Paşa tebdili kıyafet 
ederek Adapazarı civarında 
bir çiftliğe bahçıvan olarak işe 
girer ve ailesiyle beraber orada 
çalışmaya başlar. Bir zaman 
sonra çiftliğin sahibi İstanbul’un 
zenginlerinden olan zât vefat at 
eder, çiftlik genç oğluna kalır.

Hariciye nazırlığında çalışan bu 
genç diplomat çiftliğe gelir at 
bindiği sırada düşer elbiseleri 
çamur olur , çiftlik kahyası 
elbiseleri bahçıvanın hanımına 
götürür, hanım elbiseleri bir 
güzel yıkayıp ateş ütüsüyle de 
güzelce ütüler bir bohça içinde 
kızıyla gönderir.
Diplomat bohçayı açar bakar 

elbiselerin katlanışından 
ütüsünden bu insanların sıradan 
olmadığını anlar. Oradaki saray 
terbiyesini hemen fark ederek, 
hülasa tanışıp görüşürler.

Bir zaman sonra diplomat 
bahçıvanın damadı olur. Ancak 
durumun hassasiyetinden 
dolayıda bu evliliği gizli tutulur, 
artık sık sık çiftliğe gelmektedir.

Bir gün çok sıkıntılı bir şekilde 
gelir İstanbul’dan ve odasına 
kapanır dışarı çıkmaz. Hasan 
paşa sıkıntılı bir durum 
olduğunu anlar ve damadının 
odasına girer bakar ki etrafa 
saçılmış onlarca kağıt, durumu 
sorunca , damadı “baba bu 
devlet işi sen anlamazsın bırak 
da çalışayım” der.

Israrı üzerine derdini anlatır. 
Padişah bir görev vermiştir. Rus 
çarına öyle bir mektup yazılacak 
yazılacak ki çar savaşı göze 
alamayacak, Paşa bir de ben 
yazdırayım der ısrarla, damat 
istemeye istemeye kabul eder ve 
başlar söylediklerini yazmaya.

Öyle bir üslupla yazdırır ki 
damadı şaşar kalır. Oldu baba 
oldu işte, baba sen kimsin 
demeden de edemez Paşa açık 
etmez hemen yola koyulup 
doğruca padişahın huzuruna 
çıkar ve heyecanla mektubu 
okur...

Devamı simgedergi.com’da..

ÜLKENİN KURTULUŞU İÇİN TEK ÇÖZÜM YOLU 
İŞLERİ EHLİNE VERMEKTİR...
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Rusya 4 yıldır Suriye’de varlık gösteriyor

Beşşar Esed rejiminin en büyük müttefiki Rusya’nın 
Suriye’ye müdahalesinde 4 yıl geride kaldı. Rusya’nın 
saldırıları sonucunda 6 bin 686 sivil yaşamını yitirirken, 
milyonlarca sivil evsiz kaldı.

Suriye’de 2011’de başlayan iç savaşın gidişatını Esed 
rejimi lehine çeviren en önemli dönüm noktalarından 
biri Rusya’nın askeri müdahalesiydi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle 30 Eylül 
2015’te Suriye’de hava saldırıları düzenlemeye başlayan 
Rusya, rejime verdiği desteği zaman içinde genişletti.

Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerin de yardımıyla 
Esed rejimi, muhaliflere kaybettiği alanların büyük 
kısmını geri aldı.

Rusya’nın askeri varlığının etkisi ilk olarak en belirgin 
şekilde 2016 yılının sonunda Halep kent merkezinin 
rejimin eline geçmesiyle görüldü.

O dönem Halep kent merkezinin askeri muhaliflerin 
kontrolündeki doğu mahalleri, rejim ve Rusya’nın 
yoğun saldırıları sonucu el değiştirmişti.

Rejim güçleri, Halep’te olduğu gibi başkent Şam, 
Humus ve ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra 
illerinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin 
hakimiyetini Ruslar sayesinde sağladı.

Harita ölçümlerine göre, bu sayede Esed rejimi ülke 
topaklarının yaklaşık yüzde 60’ına hakim hale geldi.

Siviller öldü, yerinden edildi, yaşam merkezleri 
yıkıldı
Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR), Rusya’nın 
müdahalesiyle ilgili Anadolu Ajansı için özel 
hazırladığı rapora göre, 30 Eylül 2015’ten bu yana 
908’i kadın, bin 928’i çocuk olmak üzere en az 6 bin 
686 sivil Rusya’nın saldırılarında yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, bu rakamın yalnızca kimliği 
belirlenebilen kişileri kapsadığına, gerçek 
bilançonun çok daha yüksek olduğuna dikkati 
çekiyor.

Rusya’nın müdahalesinin ilk yılında 3 bin 734, ikinci 
yılında bin 547, üçüncü yılında 958, dördüncü 
yılında ise 447 sivil can verdi.

Rusya’nın 30 Eylül 2015’te terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye’ye müdahale 
etmesinin üzerinden 4 yıl geçti.
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Hong Kong polisinden protestoculara 
biber gazıyla müdahale

Çin Ulusal Bayramı’nı 1 Ekim Salı günü kutlamaya 
hazırlanan Hong Kong’da binlerce gösterici, hafta sonu 
da protestolarını sürdürdü.

Kent merkezindeki işlek bir cadde boyunca 
yürüyen binlerce göstericinin hükümet binalarına 
yönelmesi ve molotofkokteyli atması üzerine, polis 
kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Çoğunluğu siyah giyinmiş, şemsiye ve pankartlar 
taşıyan protestoculardan bazıları, ABD ve İngiltere 
bayrağı taşıdı.

Kentin iki farklı noktasında daha gösteriler 
düzenleyen protestoculardan bir grup, Causeway 
Bay metro istasyonuna zarar verirken, başka bir 
grup da kurduğu barikatı ateşe verdi.

Yangınlara tazyikli su ile müdahale eden güvenlik 

güçleri, protestocuları belirlemek için toplumsal 
müdahale aracından boyalı su sıktı.

Çin yanlılarından destek gösterisi
Diğer yandan sabah saatlerinde yüzlerce Çin 
yanlısı Hong Konglu, Çin idaresine destek amacıyla 
gösteri düzenledi.

Kırmızı giyen, Çin bayrakları taşıyan göstericiler, Çin 
ulusal marşını ve “İyi ki doğdun” şarkısını söyledi. 
Göstericiler, “Ben bir Çin vatandaşıyım.” sloganları 
attı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi, 1 Ekim Çin Ulusal 
Bayramı’nda geleneksel havai fişek gösterisinin 
“kamu güvenliği” gerekçesiyle iptal edildiğini 
açıklamıştı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda, polis, 
hükümet binalarına yönelen göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı ve protestocuları 
belirlemek için toplumsal müdahale aracından boyalı su sıktı.
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20. yüzyılın başlarında Güney 
Kafkasya’da Ermeni terörü
20.yüzyılın başında, Kuzey Azerbaycan Rus İmperatorluğu’nun 
bir kolonisiydi. Bu yüzden yerel nüfusun çoğunluğunu oluşturan 
Müslüman-Türk halkı siyasi ve ekonomik olarak bağımsız değildi. 
En trajik durum, Ruslar tarafından yerleştirilen Ermenilerin yerel 
halka karşı silahlı saldırılar düzenledikleri gerçeğidir. Sonuç olarak, 
birkaç Batı devletinden büyük askeri ve maddi yardım alan Ermeniler, 
1905-1906 ve 1917-1920’de Kuzey ve Güney Azerbaycan da dahil 
olmak üzere Güney Kafkasya’daki Müslüman-Türk nüfusuna karşı 
toplu katliamlar gerçekleştirdiler. Bu arada Andranik, Dro ve Njden 
liderliğindeki Ermeni silahlı gruplar, Karabağ ve Zengezur köylerinde 
yüzlerce barışçıl sivil öldürdü, camileri yaktı ve büyük miktarlarda 
hasar aldı. 1905-1906’da, halkın kahramanı Sultan Bey, Karabağ 
bölgesinin merkezi olan Şuşa’yı Ermenilerin saldırılarına karşı korudu. 
Müslüman-Türk halkının cesur oğulları, kendini savunma grupları 
yarattı ve Ermeni çetelerine değerli cevap verdi. 1906 yılında Ahmed 
bey Ağaoğlu tarafından Gence’de kurulan “Difai” Partisi, Agdam ve 
çevresi savaşlarında Ermeni silahlı kuvvetlerini tahrip etti.

Mayıs 1918’de Ermeni-Taşnak grubunun lideri Andronik, Kazım 
Karabekir’in ordusuyla Nahçıvan’a girdiğini duyunca kaçtı. Onun 
Zengezur’da yerel nüfusa karşı katliamlar yapmaya başladığını gören 
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti, 15 Ocak 1919’da 
yapılan toplantıda Zengezur, Şuşa, Çavanşir ve Cabrayil kazalarını 
içeren Karabağ Valiliği’nin kurulmasına karar verdi. Karabağ valisi 
atanan Hosrovpaşa bey Sultanov, 12 Şubat’ta Şuşa’ya geldi ve görevine 
başladı. 23 Şubat’ta Andranik’in bir sonraki saldırısında, Hosrovpaşa 
bey’in kardeşi Sultan bey kendi cesur askerleriyle onun karşısına çıktı. 
Zabuk köyü yakınlarında çıkan savaşda Sultan Bey, eski Türklerin 
“Kurt oyunu” adlı savaş taktikleri ile kuşatma kurarak Ermeni 
çetelerini yendi. Andranik mağlup edildiğini görür görmez Hakari 
Nehri boyunca Kubatlıya kaçtı, oradan da Gorus’a döndü. Andranik bu 
yenilgiden öylesine korktu ki, çetesinin sağ kalan üyelerini Ecmiadzin 
katolikosu’na vererek yurtdışına kaçtı.

Ermeni teröristlerinin “Haç Babası” olan Andranik Ozanyan, 31 Ağustos 
1927’de Kaliforniya, ABD’de öldü. Ancak, üzerine kurulan Ermeni 
terörist makinesi, bir asırdan fazla bir süredir Türk halkına karşı 
faaliyet gösteriyor. 20. yüzyılın başı ve sonu, Türk halklarının tarihinde 
trajik bir dönemdi. Nisan-Mayıs 1915’te, Van’daki Ermeni terör grupları 
Ruslarla birlikte büyük bir soykırım gerçekleştirdi. 20. yüzyılın başında, 
bu olay birlikteliğinin en güzel örneğiydi. 1988-1993’te Ermenistan ve 
en yakın müttefiki Rusya...

Devamı simgedergi.com’da..
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde 2003 yılında baraj suları altında kalan ve yılın belirli 
zamanlarında suların çekilmesiyle ortaya çıkan Sapmaz köyü eski yerleşim yeri, bu yıl da köy 
sakinlerinin anılarını tazeledi.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında, “Gelevera Deresi, iki dağın arasi, yüzünden silinmesun biçağumun yarasi” 
türküsüne konu olan Gelevera Deresi’nin iki yamacına kurulan Sapmaz köyü, 2003 yılında Gökçebel Barajı’nın 
kurulmasıyla sular altında kaldı.

Bunun üzerine köy halkı, eski yerleşim yerine yakın tepelerde kurulan alana taşındı.

Yaklaşık 95 milyon metreküp su depolanan baraj gölünde her yıl su seviyesinin azalması sonucu eski yerleşim 
alanındaki caminin minaresi ve bazı evler görünür hale geliyor.

Suların çekilmesiyle birçok anılara sahip oldukları yaşam alanlarını görme şansı yakalayan köylüler, eski günlerini 
yad ediyor.

Muhtar Mehmet Günay, köyün bölgede Gelevera adıyla bilindiğini ve adını içinden geçen Gelevera Deresi’nden 
aldığını söyledi.

İsim değişikliğiyle Sapmaz adını alan köyün en az 500 yıllık tarihe sahip olduğunu belirten Günay, “Köyün baraj 
suları altında kalmasının ardından yükseklere yeni bir köy kuruldu. Köyün eski yerleşim alanı bu aylarda suların 
çekilmesiyle meydana çıkıyor. Köylüler de eski yerleşim yerlerini görüp hatıralarını canlandırıyor.” dedi.

Günay, köyün bulunduğu alanın barajla birlikte çok güzel doğaya sahip olduğunu ifade ederek, alanın turizme 
kazandırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Sular çekildi köy sakinlerinin hatıraları canlandı



56 EYLÜL  2019 - YENİ SAYI: 14

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kaşıkçı makalesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik 
dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı suikastinin insani boyutunun yanı sıra diplomatik 
dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe verici olduğunu belirterek, adaletin ancak ulusal ve 
uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inandıklarını kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili The Washington Post’ta yazdığı makalede, Kaşıkçı’nın 
öldürülmesinin 11 Eylül terör saldırıları dikkate alınmazsa 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabileceği 
değerlendirmesinde bulundu.

11 Eylül’den beri hiçbir olayın uluslararası düzeni bu denli tehdit etmediğini, dünyanın kabul ettiği kurallara 
meydan okumadığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Aradan bir yıl geçmesine rağmen cinayetle ilgili bildiklerimizin hala sınırlı olması ise uluslararası toplumun 
üzerinde düşünmesi gereken üzücü bir gerçektir. Suudi gazetecinin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılıp 
aydınlatılmayacağı, çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecektir. Yönetimim, ilk günden itibaren 
bu konuda tam şeffaflık politikasını benimsemiştir. Geride bıraktığımız bir yıllık dönemde istihbarat ve emniyet 
teşkilatlarımız ile diplomatlarımız ve savcılarımız, meselenin takipçisi olarak muhataplarıyla iş birliği yapmış; ulusal 
ve uluslararası kamuoyunu aydınlatmak için gereken adımları atmışlardır. Bu kapsamda Suudi Arabistan’ın yanı sıra 
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ın aralarında bulunduğu ülkelerle 
elimizdeki kanıtları paylaştık. İlaveten Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard’ın soruşturmasına katkıda 
bulunduk. Son olarak Kaşıkçı’nın katillerinin, suçun işlediği yer olan Türkiye’ye gönderilmesi için Suudi Arabistan 
nezdinde girişimlerde bulunduk.”

GÜNCEL



57EYLÜL 2019 - YENİ SAYI: 14

BİLGİGÜNCEL



58 EYLÜL  2019 - YENİ SAYI: 14

GÜNCEL

Çiftçilere özel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çiftçiler için gerekli tüm meteorolojik verilerle hazırladığı 
“Tarımsal Hava Tahmini” uygulaması hizmete girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce çiftçilerin ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, 
hasat, ve hayvansal üretim gibi faaliyetlerinde ve planlamalarında yardımcı olması amacıyla Tarımsal Hava Tahmini 
internet sayfası hazırlandı. 

Tarımsal üretimde meteorolojik şartların büyük önemi bulunuyor. Kuraklık, sel, don, dolu, fırtına gibi meteorolojik 
faktörler çiftçilerin gelir düzeyini doğrudan etkiliyor. Hazırlanan sayfayla üreticilerin meteorolojik şartlara ilişkin 
önceden bilgi sahibi olarak zamanında tedbir alabilmesi, böylece en az zararla veya hiç zarar görmeden süreci 
atlatabilmesi hedefleniyor.

“tarim.mgm.gov.tr” uzantısından ulaşılabilen sayfada, tarımsal üretim faaliyetlerinde ve tarımsal araştırmalarda 
ihtiyaç duyulan meteorolojik tahminlerle bilgiler yer alıyor.

Sayfada, genel tahminler yanında, ilçe bazlı tarımsal hava tahminleri de yayımlanıyor. Güncel ve gerçekleşen hava 
durumu bilgilerinin verildiği sayfada, 3 saatlik ve 5 günlük hava tahminleri, meteorolojik uyarılar, zirai don riski 
uyarıları gibi tarım sektörü için önem taşıyan bilgiler paylaşılıyor.

Sıcaklıktan hasat zamanı tahmini
Sayfada, hasat zamanı tahmini hizmeti de veriliyor. Buna göre, ekildiği il, ilçe, ekim tarihi ve bitki türüne göre, 
ürünlerin tahmini hasat zamanı belirlenebiliyor. Uygulamayla bitkilerin normal büyüme ve gelişmelerini 
tamamlayabilmeleri için yaşam süreleri boyunca gereksinim duydukları toplam sıcaklık miktarlarının bulunması, 
bu değerlerden faydalanarak hasat zamanının tahmin edilmesi sağlanıyor.
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Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880 
gemi geçti

Çanakkale ve İstanbul boğazlarından yılın ilk 6 ayında 
40 bin 880 gemi geçti.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerinden edindiği 
bilgilere göre, 2019’un ilk 6 ayında Çanakkale Boğazı’nı 
71’i yedekli, 21 bin 26 gemi kullandı.

Günlük ortalama 120 geminin geçtiği boğazda, en 
düşük sayıda geçiş 3 bin 257 gemi ile şubatta, en 
yüksek sayıda geçiş ise 3 bin 782 gemi ile martta 
yaşandı.

Çanakkale Boğazı’ndan 200 metreden büyük 3 bin 247 
gemi geçti. 10 bin 359’u kılavuz kaptan alan gemilerin 
toplam ağırlığı ise 413 milyon 486 bin 264 groston 
olarak hesaplandı. İlk 6 ayda boğazdan geçen tanker 
sayısı ise 4 bin 880 oldu.

Geçen yıl Çanakkale Boğazı’ndan ilk 6 ayda 22 bin 65 
gemi geçmişti.

İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı’nı ise yılın ilk 6 ayında 19 bin 854 gemi 
kullandı.

Boğazdan geçen 12 bin 656 gemi kılavuz kaptan 
alırken, 50 gemi ise geçişini yedekli tamamladı.

İstanbul Boğazı’ndan ise en düşük sayıda geçiş 3 bin 9 
gemi ile şubatta, en yüksek sayıda geçiş ise 3 bin 583 
gemi ile martta yaşandı. 500 grostondan küçük 163 
geminin geçtiği boğazdan boyu 200 metreden büyük 
bin 997 gemi geçti. Yılın ilk 6 ayında İstanbul’dan 
geçen tanker sayısı ise 4 bin 485 olarak gerçekleşti.

İstanbul Boğazı’ndan geçen yıl aynı dönemde ise 20 
bin 709 gemi geçmişti.

Çanakkale ve İstanbul boğazlarından yılın ilk 6 ayında 40 bin 880 gemi geçti.
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Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına 
çıkarmayı hedefliyor
Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 5 katına çıkarmak için iki ülke yetkilileri siyasi 
irade ortaya koyarken, analistler son yıllarda iyileşme gösteren ihracatın ithalatı karşılama 
oranının gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

Küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı, ticaret savaşlarının sürdüğü ve siyasi-jeopolitik risklerin arttığı 
dönemde, Türkiye, hem ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye hem de ticaret partnerleriyle yeni anlaşmalarla ve 
stratejik ortaklıkla ticaret hacmini artırmaya çalışıyor.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, iki 
ülkenin ticaret hacmi hedefini 100 milyar dolara çıkararak, karşılıklı ekonomik ilişkilerin çok daha ileriye taşınması 
yönündeki iradelerini ifade etmişlerdi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da beş günlük Türkiye ziyaretinde bu hedefe ulaşmak ve bir yol haritasının 
belirlenmesi için çok sayıda görüşme yaptı.

Tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, 
makine ve lojistik sektörleri, ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli alanlar olarak belirlendi.

Türkiye ile ABD arasında ortalama 20 milyar dolar seviyesine sıkışan ticaret hacmini 5 katına çıkarmak için iki ülke 
yetkilileri siyasi irade ortaya koyarken, analistler, ikili görüşme ve anlaşmalarda Türkiye’nin son yıllarda iyileşme 
gösteren ihracatın ithalatı karşılama oranının gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, orta ve uzun vadede ABD lehine olan dış ticaretin, Türkiye lehine dönebilmesi
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için yüksek teknolojili, inovatif ve katma değerli ürünlerin ihracatına öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye, geçen yıl 167,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bunun yaklaşık yüzde 5’lik bölümünü ABD’ye yaptı. 
Aynı yıl Türkiye’nin 223 milyar dolarlık ithalatında ise ABD’nin payı yüzde 5,5 oldu.

ABD de geçen yıl 3 trilyon 129 milyar dolarlık ithalat ve 2 trilyon 501 milyar dolarlık ihracat yaptı. ABD’nin ihracat ve 
ithalatında Türkiye’nin payı sırasıyla yaklaşık yüzde 0,3 ve yüzde 0,5 civarında gerçekleşti.

Türkiye’nin ABD’ye ihracatı son 10 yılda kademeli olarak artış gösterirken, ABD’den yapılan ithalat dalgalı bir seyir 
izledi. 2010 yılında 3,8 milyar dolar olan ihracat tutarı geçen yıl 8,3 milyar dolara yükseldi.

ABD’nin Türkiye’ye ihracatı ise 2010 yılındaki 12,3 milyar dolar düzeyinde iken, bir sonraki yıl 16 milyar dolara ulaştı. 
2016’da 11 milyar dolar seviyesine gerileyen ABD’den yapılan ithalat, 2018’de 12,4 milyar dolara yükseldi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ABD’den yapılan ithalat 6,7 milyar dolar, bu ülkeye yapılan ihracat ise 4,6 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti.

İki ülke arasındaki ticarette dikkate alındığında ihracatın ithalatı karşılama oranı son 10 yıllık dönemde Türkiye 
lehine dönen bir görünüm dikkati çekiyor. 2017’de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,4’e kadar yükseldi. 
Geçen yıl yüzde 67,1’e gerileyen bu oran, temmuz sonunda yüzde 69,6 seviyesine çıktı.

Geçmiş yıllarda demir ve çelik sektörü ihracatı birinci ve ikinci sıralarda yer alırken, 2018’de üçüncü sıraya gerilerken, 
bu yılın 7 ayında ihracatta ilk 10’a dahi giremedi. ABD’ye demir ve çelik ihracatı bu yılın ocak-temmuz döneminde 
43,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi yıllar itibarıyla iniş çıkışlı bir seyir izledi. Ticaret hacmi 2010’da 16 milyar 
dolar seviyesinde iken, 2011’de 20,6 milyar dolara yükseldi. 2016 yılında 17,5 milyar dolara gerileyen ticaret hacmi, 
2017 ve 2018 yıllarında tekrar 20,6 milyar doların üzerini gördü.

Bu yılın temmuz sonunda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 11,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Son 10 yılda ticaret hacminde 5 milyar dolar civarında artış yaşansa da ticaret hacminin 21 milyar doları aşamadığı 
görülüyor.

Türkiye’nin ABD’ye ticaret açığı 2011’de 11,5 milyar dolardan 2017’de 3,3 milyar dolara kadar geriledi ve geçen yıl 
açık 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 2,8 milyar dolara olan dış ticaret açığı, 2019’un aynı döneminde 2 milyar 
dolara oldu.

Türkiye’nin ABD’ye en fazla ihraç ettiği ürünler incelendiğinde ilk beş sıra yıllar itibarıyla değişiklik gösterse de 2017 
ve 2018 yıllarında motorlu kara taşıtları liderliğini sürdürüyor.

Geçen yıl yaklaşık 1,1 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer alan motorlu taşıtlar sektörünü, 928,2 milyon dolarla 
kazan, makine aksam ve parçaları sektörü, 566,8 milyon dolarla demir ve çelik sektörü, 562,5 milyar dolarla halıcılık 
sektörü ve 380,2 milyon dolarla mineral yakıt ve yağlar sektörü takip etti.
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Değişik bir Film! Parasite (Parazit)
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Gazeteci - Yazar

mahir.turgut@gmail.com

Hobi olarak her hafta bir 
film izlerim. Nacizane 
tavsiyemdir. Sizde izleyin. Bu 
hafta izlediğim film “Parasite” 
beni oldukça etkiledi. Derin 
sosyal manalar yüklemeye 
gerek yok. Ama film çok sert 
mesajlar veriyor.

Çok tutulan ve sevilen 
Snowpiercer filminden 
tanıdığımız yönetmen Bong- 
Joon Ho’nun ingilizce film 
denemeleri meyvesini çok 
güzel bir şekilde veriyor. 
Çektiği filmlerde mizah, 
hüzün ve dramı ustalıkla 
harmanlayan sinemasal 
yaklaşımıyla akıllarda yer 
eden Bong- Joon Ho’nun bu 
yeni filmi Parasite tam bir baş 
yapıt!

Filmden çok bahetmek 
istemiyorum aslında spoiler 
vermemek adına ama 5 ay 
önce çıkmış bir filmden de 
biraz bahsedeyim.

Parasite’ın oyuncu 
kadrosunda  Song Kang-Ho, 
Sun-kyun Lee, Woo-sik Choi, 
Hye Jin Jang gibi isimler 
bulunuyor. Dram türündeki 
Parasite’ın hikayesinde ise 
birbirinden kişilik olarak 
tamamen farklı olan iki aileyi 
konu ediniyor. Ailelerden Ki-
taek ailesinin tamamen işsiz 
olup geçimlerini parklarla 
ilgilenerek geçirmektedirler. 
Ancak işler, bir üniversite 
öğrencisinin teklifi ile 
değişiyor. İşte olayların 
başladığı an..

Parasite filmi kategorilenmesi 
çok zor bir film. Çok iyi 
senaryosu olan güçlü bir film. 
Fakat filmde Komedi, Dram, 
Toplumsal eleştiri, Hüzün, 
Macera, Gerilim, Şiddet ve 
Ayrışma o kadar iç içe ki.. 
Hangi kategori derseniz orası 
tam belli değil.

Filmde önce fakir bir aile ile 
tanışıyoruz. Fakirliği zerremize 
kadar hissediyoruz. Daha 
sonra ise zengin bir aile ile 
tanışıyoruz. Ve zenginliğin 
tadını doyasıya çıkarıyoruz. 
Sanatsal açıdan müthiş çekim 
açıları var. Filmin içinde 
hissediyorsunuz kendinizi.

Filmin içinde komik sahnelerin 
yanı sıra, 2 saat 11 dakika olan 
bu filmi soluksuz izliyorsunuz. 
Filmin yarısına geldiğinizde 
bu film nereye gidiyor 
acaba diye de düşünmeden 
edemiyorsunuz.

Bu filmi izleyen herkesin 
kendine göre bir yorumu 
olacaktır. Herkes bu filmden 
başka anlamlar çıkaracaktır. 
Kimisi Fakirliğin Kokusu 
diyecek, Kimisi Zenginliğin 
Züppeliği.. 

Filmden birden çok mana 
çıkarılabilir. Kısaca davul bile 
dengi dengine manası ağır 
bastı benim için.. 

Parazitin bir şey olmasını 
beklersin ama o bambaşka bir 
şeye dönüşür.
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ASELSAN denizde ilke imza atıyor

ASELSAN tarafından geliştirilen ve mevcut özellikleriyle 
benzeri olmayan Deniz Elektronik Harp Süiti’nin fabrika 
kabul testlerinden ilki başarıyla tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Çok Maksatlı Amfibi Hücum 
Gemisi (LHD) TCG Anadolu Projesi ile anavatandan uzak 
coğrafyalarda, insani yardım harekatından muharip 
olmayanların tahliyesine, arzu edilen bir bölgede kara 
harekatı icra edilebilmesinden başka ülkelerin üslerine 
bağımlı olmadan hava harekatı yapabilme imkanına 
kadar uzanan geniş bir yelpazede önemli yetenekler 
kazanacak.

Türk savunma sanayisinin lider teknoloji şirketi 
ASELSAN, geliştirdiği, ürettiği, tedarik ettiği cihaz ve 
sistemlerle projede tasarım, entegrasyon, test ve lojistik 
destek faaliyetleri üstleniyor.

ASELSAN’ın projedeki görevleri arasında Deniz 
Elektronik Harp Süiti’nin geliştirilmesi bulunuyor.

Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi’nin Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı ile ilk çalışmaları 2007’de başladı 

ve sözleşmesi 2015’te imzalandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının elektronik 
harp alanındaki en büyük projesi olan Deniz 
Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi’nin fabrika 
kabul testlerinin ilki, süitin ana yapı taşı olan Merkezi 
Yönetim Sistemi için ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesinde 
gerçekleştirildi. Testler, Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 
Sedef Tersanesi temsilcilerinin katılımı ile başarıyla 
tamamlandı.

Deniz Elektronik Harp Süiti; Merkezi Yönetim 
Sistemi, Elektronik Destek Sistemi, Elektronik 
Taarruz Sistemi, Dekoy Atım Sistemi ve Lazer İkaz 
Sistemi’nden oluşuyor. Elektronik Harp Süiti, mevcut 
özellikleriyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Merkezi Yönetim Sistemi; Elektronik Destek Sistemi, 
Lazer İkaz Sistemi, Kızıl Ötesi Arama ve Takip, radarlar, 
savaş yönetim sistemi ve diğer gemiler üzerinden 
aldığı tehdit verilerini füzyon algoritmalarını da 
kullanarak işleyebiliyor.

ASELSAN tarafından yürütülen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının elektronik harp alanındaki 
en büyük projesi olan Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi’nin fabrika kabul 
testlerinin ilki başarıyla gerçekleştirildi.
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