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BAŞKANDAN

HATIRLATTIK

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Kim ne derse desin ülkenin şu 
zor durumdan kurtulması için 
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın 
üstün gayreti var ve ABD Temsilciler 
Meclisi bu gayreti baltalamak için 
elinden geleni yapıyor.

Aslı astarı olmayan sözde “Ermeni 
Soykırımı” iddialarının kabulü ve 
ardından Barış Pınarı harekâtımızın 
intikamı için uygulanıyor bu kararlar.
 
Buna adalet denilebilir mi?

Denirse kısa bir süre öncesine 
kadar Ermeni terör örgütü ASALA 
tarafından 40 diplomatımız kahpece 
şehit edilmesinin sesi neden 
çıkmadı? 

Temsilciler meclisi o gün yok muydu, 
elbette vardı ve bugün alınan bu 
sözde kararla Türk toplumunun 
rencide edilip, ikili ilişkilerin kalıcı 
zararlara yol açılacağı bilinmez mi?

Bilinir.

Bilinir ve Türkiye’nin başarılı Barış 
Pınarı Harekâtından dolayı ABD 
temsilciler meclisinin intikam için 
bunu yaptığı bilinmezlikten gelinir. 

Gelinsin, bu kararların yok hükmünde sayıldığı 
Cumhurbaşkanımız tarafından tüm dünya 
ülkelerine duyuruldu.

Ve artık bundan sonra uyuyan dev uyandı ve 
bilimsel üretim ekonomi modeliyle kaliteli 
malı ucuza üretip tüm dünya ülkelerine 
ihracatla mal satan ülke haline geldiğimiz bize 
hatırlatıldı.

Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz 
ve bu ekonomi modeliyle bundan istifade 
etmemiz gerekir.

Anladık ki bize diz çökertemedikleri için bu 
kararlar alınıyor ve ne Irak, ne Libya, ne Suriye 
olmadığımızı da biz hatırlatıyoruz.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli “DEAŞ’lı terörist başının İdlib’de kendisini patlatmasını 
heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD’yle cinayet ittifakına girenlerin utanç 
verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır.” dedi.

‘PKK/YPG/PYD’yle cinayet ittifakına girenlerin 
utanç verici ilişki ağları ortaya çıkmıştır’

GÜNCEL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “DEAŞ’lı terörist başının İdlib’de kendisini patlatmasını heyecan ve 
mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD’yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer 
birer ortaya çıkmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
muazzam bir feragat kültürünün, muhteşem bir mücadele kudretinin hem mahsulü hem de maddi ve 
manevi ihtişamı olduğunu belirtti.

Türk milletinin istiklal ufkunu perdeleyen, hürriyet onurunu pençeleyen mütecaviz ve mütehakkim 
saldırılara kahramanca direndiğini, nihayetinde kurtuluş destanını şehit ve gazilerin fedakarlıklarıyla 
yazdığını ve gururla yaşadığını ifade eden Bahçeli, “İşgal ve esarete boyun eğmeyen aziz milletimiz, 
Cumhuriyet’in fazilet ve fikriyatıyla geleceğin yol haritasını çizmiş, geçmişin ilham ve muzaffer ruhuyla 
mücadele azmini kamçılamıştır. Özellikle vurgulamak isterim ki Cumhuriyet’in ilanı büyük bir atılım, kutlu 
bir başlangıç, tarihi bir karar anıdır. 29 Ekim 1923 tarihi diriliş ve yükseliş eşiğidir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Türkiye Cumhuriyeti imanın ve yılmaz iradenin eseridir”

Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” sözleriyle mana ve muhtevasını özetlediği 
Türkiye Cumhuriyeti’nin milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline geldiğini vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “Milli Mücadele’nin taçlanmış ve gönüllere taht kurmuş hali olan Cumhuriyet, Türk milletinin 
kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir. Elbette
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GÜNCEL

Cumhuriyet’in taşıdığı anlam ve benimsediği ilkeler cumhurun duruş ve ruhunda bütünüyle mündemiçtir. 
Türkiye Cumhuriyeti bağış, lütuf veya hediye değildir. Her şeyden önce inancın, imanın ve yılmaz bir 
iradenin eseridir. Haklı ve haysiyetli bir mücadelenin karar ve kıvancıdır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki 
Türkiye Cumhuriyeti muhakkak payidar kalacaktır.”

Bahçeli, mesajında terör konusuna da değinerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Terör örgütleri arasında ayrım ve sınıflandırma yaparak önyargılı, hayatın, hukukun ve siyasi ahlakın 
gerçeklerinden tamamen kopan zalimler Türkiye’nin 96 yıllık Cumhuriyet müktesebatına zarar 
veremeyeceklerdir. Caniyi ‘mazlum’ gören, teröristi ‘general’ gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup 
rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye’ye 
sökmeyecektir.”

“Cumhuriyet milli birliği derinleştirip kökleştirecek”

Cumhuriyetin geçmişle geleceği birleştirip, milli birlik ve kardeşliği derinleştirip kökleştireceğinin altını 
çizen Bahçeli, masajında şu ifadelere yer verdi:

“Aynı zamanda cumhurla Cumhuriyet’i kucaklaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, umudun ve 
huzurun yegane teminatı olacaktır. Türkiye başta terör olmak üzere var olan tüm sorunlarının üstesinden 
gelecek güçte ve yeterliliktedir. Barış Pınarı Harekatı dünyaya Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin haklı çağrısını, 
meşru ve ahlaklı duruşunu alenen göstermiştir. DEAŞ’lı terörist başının İdlib’de kendisini patlatmasını 
heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD’yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki 
ağları birer birer ortaya çıkmıştır.”

Bahçeli, “Kim ne yaparsa yapsın, Türk ve Türkiye düşmanlığında buluşanlara karşı Milli Mücadele ruhuyla 
mukabele ve müdahale edileceği açıktır. Unutulmasın ki Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümü, Türkiye’nin 
lider ülke olmasına sahne olacak, bunu da cumhurun ittifak ve iradesi gerçekleştirecektir.” açıklamasında 
bulundu.

Büyük Türk Milleti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutlayan Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kahramanlarını ve aziz şehitleri hürmet ve rahmetle andı.
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İÇİMİZDEN

HAMAL

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Genel Yayın Yönetmeni pazara 
gitmemi söyledi, gittim.

Zaten, FOX TV de hep gösterilen 
Pazar yerine arada bir uğrayıp 
ekonomiyle ilgili yazıları öyle 
yazıyordum.

Giderken, pazardan dönen 
orta yaşlı bir kadının pazar 
eşyalarını sırtında sepeti ile 
taşıyan genç yere bakıp sessizce 
anlatıyor, “yüksekokul mezunu 
hamalım ben abla, iş yok, 
hamalım”

Gözlerim doldu, çok üzüldüm...

Pazara girdim bu kez pazarcı 
bağırıyor, “ablalarım, abilerim 
bak bak bu ejder meyvesi ejder, 
bedava tane 10 lira 10”

Yaşlı teyze ona dönüp kızgın, 
“bizimle dalgamı geçiyon be, şu 
küçücük dikenli şeye 10 diyon, 
biz yiyemeyiz onu yiyemeyiz...!!!”  

Aklım karışık yukarı doğru 
kendimi Keşanlı Yumurtacı 
Ahmet’in önünde buluyorum.

Niye üzgün olduğumu sorunca, 
yüksekokul mezunu (hamal) 
delikanlıyı anlatıyorum... Ahmet 
bana bakıp, “geçen hafta 
Yeşilköy pazarında eli yüzü 
düzgün üniversite mezunu 
olduğunu söyleyen genç bir 
delikanlı yanıma gelip yumurta 

satmak için iş istedi veremedim, 
üzüldüm!”

Sevgili okuyucularım...  

Suriye meselesini niye 
yazmadım diye sitem etmeyin.

Çünkü o en başta diplomatik 
çözümle halledilmesi gereken 
bir meseledir. Diplomatik 
yönden etkili olabilmek için de 
ekonomik yönden (Almanya, 
Hollanda, Fransa, Japonya V.S 
gibi) güçlü olmak gerekir ki; 
Irak, Libya, Afganistan ve Suriye 
gibi bölünme teşebbüsüyle 
karşı karşıya kalınmasın.

Güç, Kamu ve Özel sektör 
tarafından verimliliğin 
arttırılması için Bilişim 
Teknolojisi ile bilime yönelik 
yatırımlarda kadınların 
ağırlıkta olması kaydı ile hem 
hukuk, hem ekonomi, hem 
tarım yönünden güçlenip 
büyük tehlike olan %27,2 
genç işsizliğin son bulması 
ve kimseye muhtaç olmadan 
ülkenin dimdik ayakta 
durmasıdır.

Yoksa...

Sırtında sepetiyle yüksekokul 
mezunu avucunda 5 TL, 1 TL, 50 
krş ve 4 adet 25 krş sayar durur.

Hamal, hamal olmasın onlar!..
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GÜNCEL

Muş’ta teröristlere ait 5 bölümlü sığınak
imha edildi

Muş’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda tespit edilen, içinde yaşam malzemeleri 
ve örgütsel dokümanların bulunduğu 5 bölümlü sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Muş’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda tespit edilen, içinde yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanların 
bulunduğu 5 bölümlü sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca, 26 Ekim’de Şenyayla bölgesine operasyon düzenlendi.

“Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-419” adı verilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK 
mensuplarına ait 2 girişi ve 6 havalandırma deliği bulunan yaklaşık 50 metrekare büyüklüğünde 5 bölümlü sığınak 
tespit edildi.

Sığınakta, aralarında büyük ve küçük tüp, pil, gıda maddeleri ve giyeceklerin bulunduğu yaşam malzemeleri ile 
örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alındı, sığınak imha edildi.
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın “Avrupa 
merkezli kültür tasavvurundan hala 
kurtulabilmiş değiliz. Bunu sorguluyoruz, 
bunu Batı’da sorgulayan önemli 
çalışmalar da var.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 
“Avrupa merkezli kültür tasavvurundan hala 
kurtulabilmiş değiliz. Bunu sorguluyoruz, bunu 
Batı’da sorgulayan önemli çalışmalar da var. Dünya 
tarihi perspektifini geliştirmeye çalışan birçok 
akademisyen de bunu zorladı ama hala tortuları 
zihnimizde devam ediyor.” dedi.

Kalın, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 
Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, üniversitenin ikinci yılında 
çalışmalarının belli bir noktaya gelmesinden 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kurucu 
kadronun ülkeye, kültüre, sanata çok büyük 
katkılar vereceğine inandığını söyledi.

Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya 
koyduğu vizyon çerçevesinde Anadolu’nun 
kültür geleneğine dayanarak evrensel olanı 
yakalayacağından şüphe duymadığını dile getiren 
Kalın, “Aslında bu tür çalışmalarla biz yerel olanla 
evrensel, milli olanla cihanşümul arasındaki ilişkiyi 
yeniden tanımlama imkanına da kavuşacağız.” 
ifadesini kullandı.

Aslında her şeyin bir yönüyle hem yerel, 
mahalli, milli, bir yönüyle de evrensel olduğunu 
vurgulayan Kalın, “Bize evrensel müzik ya da 
kültür-sanat diye takdim edilen şeylerin hepsi 
son tahlilde bir coğrafyaya, bir tarihe, bir etnik 
gruba, bir dile, bir sanat anlayışına dayanmaktadır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bütün evrensel değerleri temsil ettiği belirtilen 
sanatların biraz şartların oluşturduğu süreçlerle 
ilgili olduğunu kaydeden Kalın, “Bach’ın, Mozart’ın 
Alman olması ne kadar gerçekse Aşık Veysel’in,

‘Avrupa merkezli kültür tasavvurundan hala 
kurtulabilmiş değiliz’
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GÜNCEL

Neşet Ertaş’ın, Karacoğlan’ın, Pir Sultan’ın bir Anadolu ozanı olması da o kadar gerçek.” vurgusunu yaptı.

Bunların hiçbirinin evrensellikten bir şey eksiltmediğini aktaran Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama bize bugün maalesef Avrupa merkezli kültür tasavvuru, o kadar derinlere nüfuz etmiş ki zihinlerimizde o 
evrensel müzik oluyor, klasik müzik oluyor, müziğin standardını belirleyen sanat faaliyeti oluyor, bizim müziğimiz 
etnik müzik oluyor. Öbürü de bir yönüyle Alman, İngiliz, Fransız, İspanyol, İtalyan müziği... Son tahlilde onlar da 
yaşadıkları coğrafyanın, tarihin zamanın şartları içinde bu müziği, sanatı ve kültürü üretiyorlar.

Avrupa merkezli kültür tasavvurundan hala kurtulabilmiş değiliz. Bunu sorguluyoruz, bunu Batı’da sorgulayan 
önemli çalışmalar da var. Dünya tarihi perspektifini geliştirmeye çalışan birçok akademisyen de bunu zorladı 
ama hala tortuları zihnimizde devam ediyor. Bugün hala estetiğin, sanatın, kültürün standart tanımını Avrupa’nın 
yaşadığı kültürel tecrübe üzerinden yapmaya çalışıyoruz.”

Düşünce tarihine bakıldığında, “Felsefe, mantık, bilim gibi konular kadim Yunan’la başladı” denildiğini aktaran Kalın, 
“Ama biraz ciddi incelediğinizde hakikatin hiç de öyle olmadığını görüyorsunuz.” dedi.

Eflatun’un “Felsefe bizimle başlamadı, bizimle bitiyor” diye serzenişte bulunduğunu dile getiren Kalın, “Çünkü 
kadim Yunan, Mısır, Akdeniz geleneğine dayanarak oralara baktığında kendi dönemindeki felsefenin, Yunan 
toplumunun bir çöküş içinde olduğunu görüyordu.” diye konuştu.

Felsefenin, bilimin mucitleri olarak değerlendirilen Yunan filozoflarının, kendi dönemlerinden önceye gerçek 
felsefe dönemi olarak baktıklarını anlatan Kalın, şöyle konuştu:

“Ama tarihin akışı içinde İslam, Hint, Çin düşüncesi Batı düşüncesine düşülmüş birer şerhten ibaret gibi görülüyor. 
Düşünebiliyor musunuz 1300 yıllık İslam düşünce geleneği, Batı medeniyetine düşülmüş bir şerhe indirgeniveriyor. 
Böyle baktığınız zaman tabii sizin bir Farabi’yi, İbn-i Sina’yı, Kindi’yi, Gazali’yi doğru bir şekilde algılamanız mümkün 
olmaz. Böyle baktığınız zaman Farabi’nin bir mantık düşünürü, bir filozof, aynı zamanda büyük bir müzik bilimci 
olduğunu kavramamız zorlaşır tabii ki.”

“Sanat, müzik bir hobi değildir, asli bir iştir”
İbrahim Kalın, sanatın ilim yolunu aydınlatan en önemli makamlardan biri olduğuna değindi.

Modern kültürün sanatı bir lüks, bir hobi, boş vakitlerin uğraşısı gibi dayattığını aktaran Kalın, “Sanat, müzik bir hobi 
değildir, asli bir iştir. Bizi var eden, ruhu şekillendiren, zenginleştiren bir uğraştır. Yolculuğumuzun yoldaşlarından 
azıklarından biridir. “ değerlendirmesini yaptı.

Kalın, sanatçı Niyazi Sayın ile yaptığı bir sohbetindeki anısını, “Sayın hoca, ‘Müzik ruhun gıdasıdır diyorlar. Yanlış 
efendim. Ruh müziğin gıdasıdır’ dedi. Durdum ve dedim ki; hoca şu anda 60 yıllık sanat hayatının hülasası olan 
imbikten geçirilmiş bir söz söyledi.” ifadeleriyle aktardı.

“Artık samimiyetle birlik olma zamanı”
Rektör Prof. Dr. Erol Parlak da Türkiye’de alanındaki ilk ihtisas üniversitesi olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 
Üniversitesinin ikinci yaşını kutladıklarını hatırlattı.

Parlak, üniversitenin kurulmasını sağladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, kuruluş aşamasından 
bugüne kadar her konuda verdiği destek için Kalın’a, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti.
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HAKİMİN TANIMI YAPILSIN
1945’e kadar ADLİYE Vekaleti  anlaşılmaz 
biçimde ADALET Bakanlığı oldu.
Adalet ülkenin  her kesiminde olması 
gereken bir olgudur.
Neden olduğu  anlaşılmaz biçimde 
adliyelerin duvarları  arasına sıkıştırıldı.
50 yıl süren davaların bulunduğun bir 
ülkede  mahkemelerde adalet sağlanabilir 
mi?
Yassıada da kurulan  mahkeme biçimindeki 
sirkten sonra , 12 Mart ve “12 Eylül 
mahkemeleri
İnfaz kurumları gibi çalıştı.
Ergenekon ve Balyoz gibi  sahte  kanıtlı 
düzmece davalar sürecinde ise insanlar 
suçsuz yere cezaevlerinde yatmakla kalmadı 
ölenler ve intihar edenler oldu.
Çoktan adı değişmesi gereken bakanlığın 
adı ise ADALET  olarak anılmayı sürdürüyor.
Mahkemelerin saygınlığını sağlayan 
hakimlerdir.
Hakim kelimesi günümüzde yargıç olarak 
kullanılıyor ama  ben pek sevmiyorum.
Kullanıyorum da, yine sevmiyorum. Hakim 
bana daha içi dolu geliyor.
Günümüzün adliye sisteminde hakimin bir 
tanımı yoktur. Bu çok büyük bir eksikliktir.
Hukuk sistemine bakmak gereği bile 
duyulmadığı için Avrupa’nın birbirinden 
çok farklı ülkelerinde yasa devşirilerek 
oluşturulan sistem bir türlü yerine 
oturmamıştır.
Ceza yasası, medeni yasa, ticaret yasası aynı 
ülkeden alınamaz mıydı?
Hatta Mecelle’den yararlanma yoluna 
gidilebilirdi.
Mecelle, 1868-1876 yılları arasında Ahmet 
Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon 
tarafından derlenen İslami özel hukuk 
(medeni hukuk) kuralları kodeksidir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son yarım 
yüzyılında şer’i mahkemelerde hukuki 
dayanak olarak kullanılmıştır. Bir giriş 16 
bölümden oluşur ve 1851 madde içerir.
Mecelle, kendi çağında 13 yüzyıllık İslami 
fıkıh geleneği üzerinde inşa edildiği halde, 
maddeler halinde düzenlenmiş analitik 
ve pozitif bir hukuk sistemi oluşturma 
çabasıdır.
 Doğu Roma İmparatoru Jüstinyen 
tarafından 6. yüzyılda Konstantinopolis’te 
hazırlatılan ilk (code civil) derlemesinden 
sonraki ilk örnek olması özelliğiyle 
İstanbul’u özel bir konuma kavuşturur. 
Batı ülkelerinin Medeni Kanun (code civil) 

geleneği Büyük Jüstinyen’in 6. yüzyılda 
hazırlattığı ilk (code civil) düzenlemesine 
dayanır. Mecelle, Tanzimat Fermanı ile açılan 
dönemin en önemli kanunu ve Osmanlı 
modernleşmesinin en önemli anıtlarından 
biridir. Bu anlamda (modernleşme) olarak 
adlandırılan istikametin aslında kökü 
Konstantinopolis’te, yani İstanbul’da olan bir 
sürecin gelişmesi olduğunu da gösterir.
Arapça “çok büyük boy kitap” anlamına 
gelen mecelle, Fransızca “1) büyük kitap, 
2) hukuk ilkeleri derlemesi” anlamına 
gelen ‘codex’ sözcüğünün çevirisi olarak 
kullanılmıştır.
Türk Medeni Kanunu’na ek olarak 
çıkarılan 864 sayılı Tatbikat Kanunu’nun 
43. maddesiyle 4 Ekim 1926’da Mecelle 
yürürlükten kaldırılmıştır.
Mecelle’de hakimin tanımı açık ve net olarak 
yapılmıştır.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
4. BÖLÜM: Tahkimle ilgili meseleler 
hakkındadır.
a - “Hâkimin Vasıfları” başlıklı 1. Fasıl;
aa- Madde 1792 – Hâkim; hakîm, fehîm, 
müstakîm, emîn, mekîn ve metîn olmalıdır.
(Hakîm ; âlim, bilgin, haklı ve haksızı ayırıp 
hak ve adalet üzere hükmeden.
Fehîm ; akıllı, zeki, anlayışlı.
Müstakîm ; doğru, eğri olmayan, hilesiz, 
temiz, dürüst.
Emîn ; emniyetli, kendine inanılan, itimat 
edilen, güvenilir.
Mekîn ; vakarlı, temkinli, yerleşmiş, oturmuş, 
sakin.
Metîn ; sağlam, kendine güvenilir olan, 
metanet sahibi, daya¬nıklı.) 
Madde 1812 – Hâkimin zihni; gam, keder, 
açlık veya uyku basması gibi sağlıklı 
düşünmeye engel olabilecek bir arıza ile 
belirsiz veya düzensiz hale gelirse hüküm 
vermeye girişmemelidir.
Bugünkü adliye sistemindeki en büyük 
yanlış ise 20 yaşında hukuk fakültesini 
bitirenlerin iki yıllık bir eğitimden sonra 22 
yaşında hakim  yapılmalarıdır.
Bir kişi hukuk fakültesini birincilikle 
bitirse bile 20’li yaşlarda hakim olamaz ve 
olmamalıdır.
Hakimlik hukuk bilgisiyle sınırlı değildir.
Bilgi, birikim, deneyim, olgunlaşan vicdan 
ve kişilikle desteklenmeyen kişi hakimlik 
yapamaz.
Yaparsa da o mahkemeden adalet çıkmaz.İç

im
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en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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Çanakkale’nin Biga ilçesindeki Parion Antik Kenti’nde, arkeologların 
araştırmaları sırasında bin 900 yıllık olduğu tahmin edilen anıt mezar kitabesi 
bulundu.

Çanakkale’nin Biga ilçesinin Kemer köyü yakınında yer alan Antik Çağ’ın önemli liman kentlerinden Parion 
Antik Kenti’nin 2 bin 700 yıllık geçmişinin gün ışığına çıkarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve 
desteğiyle kazılara devam ediliyor.

Bakanlık tarafından yılın 12 ayına çıkarılarak İÇDAŞ AŞ’nin resmi sponsorluğunda yürütülen kazılarda önemli bir 
buluntuya daha ulaşıldı.

Antik kentte ters çevrilmiş taşın üzerindeki yazıyı inceleyen arkeologlar, bunun bir anıt mezar kitabesi olduğunu 
belirledi.

Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş 
yaptığı açıklamada, bu dönem kendilerini heyecanlandıran bir buluntuya daha ulaştıklarını söyledi.

Bu epigrafik eseri kazılarda değil, köyün girişindeki su kemeri civarında ters çevrilmiş şekilde bulduklarını belirten 
Keleş, “Yazıt üzerinde iki ‘Grek’ ismi var. Bir Romalı tarafından çocuğu ve ölen annesine adanmış bir mezar yazıtı. 
Muhtemelen bu bir anıt mezar yazıtı. Bunun üzerinde ‘Diyogenes’ ve ‘Tykhe’ adlı iki Grekli ismi var. Dolayısıyla bu 
bize, Parion’un Roma kolonisi olduktan sonra ve belki olduğu zamanda burada yaşayan bir Grekli halkın varlığını 
gösteriyor.” dedi.

Parion’da bin 900 yıllık ‘anıt mezar kitabesi’ bulundu
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Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, “Yurt 
dışındaki eserlerin envanter fişleriyle bize 
ait olduğunu delillendirip Türkiye’ye gelişini 
sağlıyoruz. Bugüne kadar 750 civarında 
eserin Türkiye’ye getirilmesi sağlandı.” dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Şehzade 
Korkut Camisi ve Tekeli Mehmet Paşa Camisi’nin 
restorasyon çalışmalarını inceledi.

Çalışmaları yerinde takip eden Ertem, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, Şehzade Korkut Camisi’nde 
(Kesik Minare) bir buçuk yıl önce minareye külah 
konulmasıyla başlayan sürecin zor bir evreden 
geçerek bugüne geldiğini söyledi.

İlk günden itibaren burası hakkında olumsuz 
değerlendirmeler yapıldığını aktaran Ertem, 
“Şunu açıkça söyleyebilirim ki bazı insanlar burada 
kesik minare kılıfı altında cami restorasyonuna 
karşı çıkıyor. Her platformda şehrin hafızasını 
bozduğumuzu iddia ediyorlar. Halbuki biz burayı 
Danıştay’ın kararları doğrultusunda yapıyoruz. 
Harabe bir yapıyı tekrardan insanımızın hizmetine 
sunuyoruz. Yaptığımız uygulamalar Venedik 
Kriterleri’ne aykırı değildir.” diye konuştu.

Tekeli Mehmet Paşa Camisi’nde ortaya çıkarılan 
barok ve klasik çini süslemelerine değinen 
Ertem, buradaki çalışmalarla alt katmanda kalan 
bezemeleri ve süslemeleri ortaya çıkardıklarını dile 
getirdi.

Bu alanların uhrevi bir amaç için inşa edildiğini 
vurgulayan Ertem, şunları kaydetti:
“Dünyevi endişelerimizle, uhrevi bir amaç için 
yapılmış yerlere müdahale etmeyelim. Burada 
hiçbir ticari kaygı yok. Manevi duygularla 
sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine 
getirdiğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bugün 
ülke genelinde 300’ün üzerinde, yurt dışında ise 
19 şantiyemiz restorasyon çalışmalarına devam 
ediyor. Kaçırılan eserlerle ilgili çalışma yapan 
bir ekibimiz var. Mevcut eserlerimizin hepsinin 
fotoğraflamasını yaptık. Her birinin envanter fişleri 
var. Bu fişlerle birlikte kayıtlarımız da var. Herhangi 
bir müzayedede eğer özel koleksiyonlarda değilse, 
herhangi bir müzayedede bunları gördüğümüzde 
envanter fişleriyle eserin bize ait olduğunu 
delillendirip Türkiye’ye gelişini sağlıyoruz. Bu 
çalışmaları takip eden bir ekibimiz var. Bugüne 
kadar 750 civarında eserin Türkiye’ye getirilmesi 
sağlandı.”

Vakıflar Genel Müdürü Ertem: Bugüne kadar 750 
civarında eser Türkiye’ye getirildi
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AĞAÇ VE ÖNEMİ…

Ağaç, genel olarak meyve verebilen, 
gövdesi odun veya kereste olmaya 
elverişli bulunan ve uzun yıllar 
yaşayabilen bir bitki türüdür.

Toprağa düşen tohumdan, önce 
fide meydana gelir. Fide bir yıl 
sonra fidan hâlini alır. Hücrelerinin 
çoğalmasıyla dal ve yapraklar, gövde 
ve kök olarak üç parçadan ibaret bir 
ağacın küçük bir modeli oluşur. Her yıl 
ağacın dallarında ve köklerinde yeni 
sürgünler çıkarken, gövdede de bir 
tane yıllık halka meydana gelir.

Günümüzde sayıları günden güne 
azalan ağaçların önemi dünyamız 
için oldukça önemlidir. Ama ağaç 
kavramı çok alışılmış ve doğamızın 
bir parçası olduğu için ağaçlar zaman 
zaman unutulabiliyor, çoğalmalarına 
katkı sağlamak yerine, yetişmeleri 
uzun yıllar almış olan ağaçların yaşam 
ortamları eften püften bahanelerle 
bilinçsizce katlediliyor..

Ağaçlar, erozyonu önler, serinlemeyi 
sağlar, havayı temizler, insanları 
ultraviyole ışınlardan korurlar. Cilt 
için en büyük tehditlerden bir 
tanesi ultraviyole ışınlarıdır. Yapılan 
araştırmalar, insanların ağaçlar 
sayesinde ultraviyole ışınlara maruz 
kalma oranını yüzde elli azalttığını 
göstermektedir.
Dünyadaki kentleşme göz önüne 
alındığında, ağaçlar dünyamız için 
oldukça büyük öneme sahiptir. Havayı 
kirleten ozon, sülfür dioksit, nitrojen 
dioksit, amonyak gibi zararlı gazların 
birçoğunu yaprak ve kabukları ile 
filtrelerler.

Aldıkları suyu, daha fazlasıyla geri 
verirler. Ağaç gölgesinin bir diğer 
yararı, buharlaşmayı büyük ölçüde 
azaltarak su tasarrufu yapmasıdır.

Ağaçlar bütün evren için gıda 
kaynağıdır. Dikilen tek bir meyve 
ağacı bile yılda onlarca kilo meyve 
üretmektedir. Bu meyvelerden sadece 
insanlar değil, insanların dışında 
birçok hayvan için gıda deposu 
niteliği taşımaktadır.

Ağaçlar sağlık sağlarlar. Yapılan 
araştırmalara göre, ağaçlarla temas 
halinde olanlar hızlı bir şekilde 
iyileşiyor ve dikkat eksikliği gibi 
durumlarda ağaçlarla temas etmek 
belirtileri azaltıyor.  

Bunun yanında, dünyada hiçbir 
insanoğlu oksijen olmadan 
yaşayamayacağı için ve oksijen 
üretimi için de doğaya ve ağaçlara 
olan ihtiyacı şüphesiz sonsuzdur. 
Ağaçlar insanların yaşaması 
bakımından birinci derece öneme 
sahiptir. Ağaçlar insanlara nefes alması 
için gereken oksijeni üretir. Ayrıca 
ağaçlar en çok bilinen sera gazı olan 
karbondioksiti emip, içerisindeki 
karbonu emdikten sonra kalan 
oksijeni atmosfere bırakırlar.

Ağaçlar, bu işlevlerini yerine getirirken, 
çevrelerindeki canlı ve cansız bütün 
varlıklarla karşılıklı birebir ilişki ve 
etkileşim içindedirler. Bu yüzden 
içinde bulundukları ekosistemler için 
vazgeçilmez elemandırlar. Ağaçların 
yok olması, yaşama ortamının 
bozulması ve iklimin olumsuz 
etkilenmesi ve devamında yaşam 
zincirinin kopması sonucunda, tüm 
yaşamın yok olması anlamına gelir.

Ağaçların dünyamız için ne kadar 
önemli oldukları acilen hatırlanması 
gerekir. Aksi takdirde çok geç olabilir.

İç
im
izd

en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Türkiye’de “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi 
taçlandıran cumhuriyetin ilanının üzerinden 96 yıl geçti.

Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yeni Türk 
devletinin yüzünü çağdaşlaşma ve demokrasiye çevirdi.

Ankara’nın Türkiye devletinin hükümet merkezi olmasının ardından mevcut rejimin isminin de bütün 
açıklığıyla konulması, yeni devletin başkanının da seçilmesi gerekiyordu. O güne kadar devlet başkanlığı 
görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olarak Atatürk tarafından yürütülmüştü.

Bazı yabancı ülkeler de Lozan Antlaşması’nın onayı için Türkiye’deki yeni devlet rejiminin daha açık 
şekilde belirlenmesini istiyorlardı. Bu sıralarda İcra Vekilleri Heyeti’nin istifası ve Meclisin güvenini 
kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması da bu soruna acil çözüm gerektirdi.

25 Ekim 1923’te ise hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Atatürk’e, cumhuriyeti ilan 
etmek için beklediği fırsatı verdi. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine 
Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü’nde arkadaşlarına “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.” diyerek fikrini 
açıkladı.  

Atatürk o gece, İsmet İnönü ile 1921 Anayasası’nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını da 
hazırladı.

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında
Türkiye’de “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” kuralını devlet yönetimine yerleştiren, 
demokrasiyi taçlandıran cumhuriyetin ilanının üzerinden 96 yıl geçti.
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29 Ekim 1923’te parti grubunda görüşe sunulan tasarıda yer alan bazı hükümler şunlardı:

- “Türkiye Devleti’nin hükümet şekli cumhuriyettir.”

- “Türkiye Devleti, yönetim birimlerini Bakanlar Kurulu aracılığıyla yönetir.”

- “Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir.”

- “Cumhurbaşkanı, devletin başkanıdır. Bu sıfatla gerekli gördükçe Meclis ve Bakanlar Kuruluna başkanlık eder.”

Aynı gün Mecliste görüşülen tasarı, yapılan konuşmalardan sonra saat 20.30’da oturuma katılan 158 üyenin 
tamamının oyuyla kabul edildi. Cumhuriyetin ilanı “Yaşasın cumhuriyet” sesleri ve alkışlarla karşılandı.

Tartışmalara son verildi. Bundan sonra cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi.

Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Mustafa Kemal Atatürk, TBMM tarafından yeni 
Türk devletinin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine kürsüye gelen Mustafa Kemal, konuşmasını “Türkiye 
Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır.” sözüyle tamamladı.

Böylece devletin adı ve rejimiyle ilgili tartışmalara son verildi ve devlet başkanlığı konusu çözüme kavuştu. 
Hükümetin kurulma şekli yeniden düzenlendi.

Buna göre; Cumhurbaşkanı başbakanı atayacak, başbakan da bakanlarını seçip cumhurbaşkanının onayına 
sunacaktı. Bu uygulamayla, Meclis Hükümeti Sistemi yerine parlamenter rejime geçilmiş oldu.

İlk hükümeti kurmakla İsmet İnönü görevlendirilirken, Fethi Okyar da TBMM Başkanlığı’na seçildi.

Bayram ilan edildi

Türk halkı, 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günü cumhuriyetin ilanını kutladı. 26 Ekim 1924’te yayımlanan kararname 
ile cumhuriyetin ilanının 101 pare top atışı ve düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi. Karar 
doğrultusunda 29 Ekim 1924’teki etkinlikler, kutlamaların başlangıcı oldu.

Hariciye Vekaleti, 2 Şubat 1925’te bir kanun teklifiyle 29 Ekim’in bayram olmasını önerdi. Teklif, Meclis Anayasa 
Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan’da karara bağlandı. TBMM’de teklifin 19 Nisan’da kabul edilmesiyle 29 
Ekim, 1925 yılından bu yana ‘’Milli Bayram’’ olarak kutlanmaya başlandı.
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GÜNDEM

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bundan bir asır önce başlattığımız 
ve Cumhuriyetimizi kurarak 
taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin 
benzerini, farklı yöntemlerle veriyoruz.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı 
mesajında, 81 ilde ve yurt dışında yaşayan bütün 
vatandaşların bayramını tebrik etti.

“Tarihimizin bu önemli dönüm noktasının 
sevincini bizimle paylaşan tüm dostlarımıza 
teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 
ilanının 96’ncı yıl dönümü kutlu olsun.” 
değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bir 
asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal Harbi’nin zafere 
ulaşmasında ve yeni devletin kuruluşunda vazife 
üstlenen kahramanları saygıyla yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, bağımsızlık 
mücadelesini en başından en sonuna kadar milli 
iradenin temsilcisi olan Meclisi eliyle yürütmüş bir 
ülkedir. Önümüzdeki yıl 100’üncü yıl dönümünü 

kutlayacağımız Büyük Millet Meclisimizden 
bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, 
ileriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize 
şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır, dünyanın 
en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen 
coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla 
ödeyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz 
ediyorum.” temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları 
kaydetti: “Millet ve devlet olarak, varlığımızı 
ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda 
yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör 
örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain 
darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, 
bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye’de 
yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve 
son olarak Barış Pınarı harekatları da yine bu 
mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce 
başlattığımız ve yeni devletimiz Cumhuriyetimizi 
kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin 
bir benzerini, farklı görüntüler ve yöntemlerle 
veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya 
yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor 
Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet 
tecrübesi ile bu sorunların üstesinden gelebilecek 
güce, imkana, kararlılığa sahiptir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Harbimizin benzerini 
farklı yöntemlerle veriyoruz
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İÇİMİZDEN

Osmanlı İmparatorluğu’nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı.
1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşı’na dünyanın belli başlı devletleri katıldı.
Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi.
Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık.
Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı.

Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa,19 Mayıs 1919’da Samsun’a geldi. Erzurum’da, Sivas’ta kongreler 
düzenledi. Mustafa Kemal Paşa “Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir.Ülkeyi yine ulusun kendi gücü 
kurtaracaktır.” diyordu. Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü 
Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı.

Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seğmenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular.
Öte yandan düzenli ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.

İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti.

23 Nisan 1920de TBMM’nin açılışı ile milli egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulmuştu. Ancak Kurtuluş Savaşı devam 
ederken, milli birlik ve beraberliğin bozulmaması için rejimin adı konulmamıştı. Saltanatın kaldırılmasının ve Lozan 
Antlaşması’nın ardından TBMM’de en çok tartışılan konulardan biri, yeni devletin niteliği sorunuydu.
Hükümetinin dayandığı prensipler demokratikti ama bir taraftan da adı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” idi.
Kendisi bir hükümet olan TBMM’nin ayrı bir hükümeti ve bu hükümeti yönetecek bir başbakanının bulunmaması, 
meclis içinden bakanların seçiminde adayların gerekli oyu sağlamakta güçlük çekmeleri, sürekli sorunlara yol 
açmaktaydı. Bu şekil demokrasi idarelerinden hiç birine benzemiyordu.

Bazı yabancı ülkeler, Lozan Antlaşmasını imzalamak ve onaylamak için yeni devlet rejiminin daha açık bir şekilde 
belirlenmesini istiyorlardı.
Devlet Başkanlığı görevini, o güne kadar, [TBMM] başkanı olan Mustafa Kemal Paşa yürütmüştü.
Yeni devletin şeklinin belirlenip başkanının da seçilmesi gerekiyordu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 29 Ekim 1923te ortaya çıkan kabine bunalımı sonucunda, bu yönetim şeklinin 
kusurları daha net ortaya çıkmış ve 29 Ekim’de Anayasanın ilgili maddeleri değiştirilerek, ülkenin yönetim şekli 
cumhuriyet olarak belirlenmiştir.

Sebepleri
Mustafa Kemal Paşa tavsiyesi ile 27 Ekim 1923te Ali Fethi (Okyar) Bey başkanlığındaki hükümetin istifası ve 
Cumhuriyet Halk partisi grubunun yeni hükümet listesi üstünde anlaşmaya varamamıştı.,

Mustafa Kemal Paşa 28 Ekim gecesi arkadaşlarını toplayarak sorunun gerçek çözümüyle ilgili düşüncesini açıkladı ve 
devletin niteliğinin cumhuriyet olduğunu saptayan bir yasa tasarısı hazırladı.

İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923’te ilk toplantısını yaptı.13 Ekim 1923’te Ankara Başkent oldu.
Atatürk; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı 
üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı.
28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı.
Onlara , “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.”Dedi.

29Ekim 1923 yılında, Halk Partisi Meclis Grubu bakanlar kurulu listesi üzerinde anlaşamayınca, bazı milletvekilleri 
Mustafa Kemal Paşa’dan fikir sorulmasına karar verdiler.
Mustafa Kemal Paşa, Gruptan bir saat mühlet istedi. Bu müddet zarfında birçok milletvekilini odasına çağırarak gece 
hazırladıkları kanun tasarısı hakkındaki düşüncelerini öğrendi.
Sonra grup toplantısında söz alarak Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi gereğini açıkladı ve okumak üzere 
tasarıyı kâtiplerden birine verdi.

Tasarıda: “Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi 
esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli cumhuriyettir” gibi esaslar vardı. Uzun görüşmelerden sonra 
Cumhuriyetin ilanı parti grubunda kabul edildi. Sonra derhal Büyük Millet Meclisi toplandı.

Evvela Anayasa Komisyonunun tutanağı okundu. Milletvekillerinden Yunus Nadi, Vasıf Çınar, Eyüp Sabri, Rasih Hoca 
kürsüye çıkarak cumhuriyetten yana ateşli nutuklar söylediler.
Şair Mehmet Emin (Yurdakul) heyecanlı bir konuşmadan sonra bütün milletvekillerini “Yaşasın Cumhuriyet” diye 
bağırmağa davet etti. Bütün milletvekilleri ayağa kalkarak üç defa “Yaşasın Cumhuriyet!” diye bağırdılar.
29/30 Ekim 1923 Pazartesi saat 20.30da kanun kabul edildi. Artık Türk Devletinin adı konmuştu: Türkiye Cumhuriyeti. 
Aynı toplantıda Büyük Millet Meclisi oy birliği ile Cumhurbaşkanlığına Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı 
seçti. Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı vakur ve sevinçli bir yüz ile kürsüye çıktığı zaman büyük bir alkış kopmuş, bu 
sürekli alkışlar arasında konuşan Mustafa Kemal Paşa, “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” 
cümlesiyle konuşmasına son vermiştir.

Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla 
ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her 
yurttaşın görevidir. ‘’Bayramımız kutlu olsun’’. Saygılarımla.

Hasan ALPARSLAN Araştırmacı, Gazeteci- Yazar. 29 Ekim 2019
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Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

CUMHURİYET’İN KURULUŞU, BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop, “21’inci yüzyılın 
başında yakaladığımız siyasi istikrar 
fırsatını iyi değerlendirerek yaptığımız 
yatırımlarla ülkemizin geleceğe emin 
adımlarla yürümesinin önünü açtık.” 
dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Karşılaştığımız 
sorunlardan çıkardığımız derslerle 21’inci yüzyılın 
başında yakaladığımız siyasi istikrar fırsatını 
iyi değerlendirerek eğitim, sağlık, ulaştırma, 
haberleşme gibi alanlarda yaptığımız yatırımlarla 
ülkemizin geleceğe emin adımlarla yürümesinin 
önünü açtık.” dedi.

Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
yayımladığı mesajda, 20’nci yüzyılın ilk çeyreğinde 
maruz kaldığı işgal ve istila girişimlerine karşı 
verdiği şanlı mücadele ile yeniden tarihin öznesi 
olmayı başaran aziz milletin, istikbalde gitmek 
istediği yöne, olmak istediği hale 29 Ekim 1923 
tarihinde karar verdiğini belirtti. İstiklal Savaşı’nın 
zaferle neticelenmesinin ardından TBMM’de 
yapılan oylamayla devletin gelişme, yenileşme 
ve değişim tarihinde yeni bir safha başlatıldığını 
vurgulayan Şentop, milli iradenin üstünlüğünü 
ve vatandaşlık hukukunu esas alan, milletin her 
ferdini eşit kabul eden Cumhuriyet’in 96’ncı 

yılına erişildiğini kaydetti. Şentop, bu süreçte 
devlet ve millet olarak içeride ve dışarıda önemli 
sınamalardan geçildiğine, ekonomik, sosyal ve 
siyasi alanlarda ciddi tecrübeler edinildiğine işaret 
etti.

Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en 
büyük mirasım” dediği Cumhuriyet’in kazandırdığı 
değerlere sahip çıkarak milletin, istikbale emin 
adımlarla ilerlemesini sağlama iradelerini her 
zaman muhafaza edeceklerinin altını çizerek 
şunları kaydetti: “Ecdadımızdan büyük bir iftiharla 
devraldığımız mirası güzelleştirip geliştirerek 
gelecek nesillere bırakacağımızdan herkes emin 
olmalıdır. 21’inci yüzyılın başında başlattığımız 
çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlar bunun 
açık ispatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 
TBMM’nin ilk Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet 
ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet’imizi kuran, 
koruyan ve yaşatan aziz şehitlerimize, gazilerimize 
şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları 
cennet olsun. Hürriyet ve bağımsızlığımızın 
sembolü olan al bayrağımızın gölgesinde huzurlu 
ve mutlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan 
Cumhuriyet’in 96’ncı yılını kutluyor, milletçe 
esenlik dolu daha nice yıllara erişmeyi temenni 
ediyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Ülkemizin geleceğe emin 
adımlarla yürümesinin önünü açtık
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ABD ve Kanada’da mutfakları Türk taşları süslüyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir atölyede mutfak ve banyolar için üretilen fayans ve 
mozaikler, ABD ile Kanada’ya ihraç ediliyor.

Bölgedeki bazı mermer firmalarında çalışan 28 yaşındaki Mert Kilitçi, 8 ay önce Bandırma’da atölye kurarak 22’si 
kadın 25 işçi istihdam etti.

Balıkesir, Marmara Adası ve Bandırma’dan temin edilen mermerler, atölyedeki makinelerde işlenerek fayans ve 
mozaiğe dönüştürülüyor.

Ayda ortalama 10 bin metrekare üretim yapılan iş yerindeki ürünlerin yaklaşık 6 bin metrekaresi ambalajlanarak 
konteynerlerle ABD ve Kanada’daki bazı yapı marketlerine gönderiliyor.

Mert Kilitçi, atölyesini İŞKUR desteği ile kurduğunu söyledi.

Doğal taş konusunda Türkiye’nin çok zengin olduğunu vurgulayan Kilitçi, şöyle devam etti: “Burada taşa şekil 
veriyoruz, işliyoruz. Mozaik çok değişik bir iştir, mermerin son geldiği noktadır. İşimizi severek yapıyoruz çünkü 
bu bir aşk. ABD ve Kanada’ya ihracat yapıyoruz. Ayda ortalama 12 konteynerlik olmak üzere 10 bin metrekare 
fayans ve mozaik üretiyoruz. Yeni bir işletme olduğumuzdan dolayı bu bizim için iyi bir miktar. Hedefimiz aylık 30 
konteynere çıkmak. Ülkemize döviz getirerek destek sağlıyoruz.”

“Geri dönüşler çok olumlu”

Kilitçi, ürünlerinin genellikle mutfak ve banyolarda kullanıldığını aktardı. Değerli taşlardan dolamitle ilgili 
çalışmalarının da olduğunu dile getiren Kilitçi, “Atölyemizde çalışan kadınları İŞKUR desteği ile aldık. Çok güzel bir 
çalışma ortamımız var, onlar için de güzel oldu. Bize geri dönüşler çok olumlu oluyor. ABD’liler ve Kanadalıların 
mutfak ve banyolarını Türk taşları süslüyor. Bu durum bizim için çok gurur verici bir şey, mutluyuz. İnşallah daha 
iyi yerlere geleceğiz.” dedi.
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EKONOMİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından “gelir getirici tür 
ağaçlandırması” kapsamında 10 bin dekar alana dikilen fıstık çamları, ailelere geçim kaynağı 
oldu.

İlçeye bağlı Kemer, Kurtutan, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde OGM tarafından dikilen ağaçlarda çam 
fıstığı hasadı başladı. Yaklaşık bir ay süren hasat döneminde sabah erken evlerinde çıkan aileler, gün boyunca 
ellerindeki sırıkla dallardaki içi dolu kozalakları yere düşürüyor.

Toplanan kozalaklar, daha sonra mahallerde kurulan alım merkezine getirilerek, alıcılara kilogramı 3,5 liradan 
satılıyor.

Adala Orman İşletme Şefi Osman Araz, bölgede yaklaşık 15 bin dekar araziyi fıstık çamı ile ağaçlandırdıklarını 
söyledi.

Bölgede 10 bin dekarlık alanda çam fıstığı verimine başladığını ifade eden Araz, “Yıllık ortalama 100 ton civarında 
kozalak elde ediyoruz. Şu anda 75 ailemiz burada kozalak topluyor. Hasat dönemi bölgede yaşayan vatandaşların 
toplamda 500 bin lira gelir elde edeceğini tahmin ediyoruz. Yeni fidanlarımızın meyve vermeye başlamasıyla fıstık 
çamı ağaçlandırma sahamızın tamamından yıllık 450-500 ton kozalak hedefliyoruz. Bununda bugünkü değeri ile 
2 milyon lira olacağını tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya da mahalle halkının çam fıstığı kozalığından yüzünün güldüğünü 
ifade etti. Mahalle sakinlerinden Cevriye Serin ise birçok ailenin kozalak hasadıyla iyi bir gelir elde ettiğine işaret 
etti. Serin, “Kozalak ekmek teknemiz oldu. Buradan para kazanıp çocuklarımızı okutuyoruz. Geleceğimize katkı 
sağlıyor. Bunları dikenlerden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı. Zekiye Olgun da kozalak toplamanın kadınlar 
için zor olduğunu belirterek, “Dün eşimle 10 saatte yaklaşık 300 kilo kozalak toplayıp, bin 50 lira kazanç elde ettik.” 
dedi. Ali Serin de günlük 200-250 kilogram kozalak topladıklarını kaydetti..

Çam fıstığı ailelere geçim kaynağı oldu
Manisa’nın Salihli ilçesinde, OGM tarafından ağaçlandırılan 10 bin dekar arazide yetişen 
100 ton çam fıstığı, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından toplanıyor.
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MASA DA MI KAZANDIK SAHA DA MI KAYBETTİK
Mehmetçik’in Suriye’de Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG ve IŞID’li hainleri imha etmek için 
düğmeye basmasına dünyanın nasıl tepki vereceğini hesaba katmadık mı?
Kattık elbet! Kimim dost kimin post olduğunu bilmiyor muyduk?

Biliyorduk elbet. Sanmayın ki Türk devleti güçsüz ve aciz. Hiç kimse boşuna 
heveslenmesin-sevinmesin. Ne eğilecek başımız ne de bükülecek bileğimiz var.
Sakın gaz verdiğimi düşünmeyin. Ülkemizin ne kadar güçlü olduğuna ve ne kadar 
kıymetli olduğuna artık hepimiz yürekten inansak çok iyi olacak Çünkü artık yeni dünya 
düzenin yeni bir ortağı var. Artık aslanlar meydana çıkınca çakallar kaçmaya başladı.
Devletimizin ve ordumuzun gücüne ben şahsen Barış Pınarı harekatında bir kez daha 
şahit oldum.

Ve bundan da çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Kim yarınlarımız için geleceğimiz 
için bu ülkeye şerefi ve namusu ile hizmet ediyor ve aldıkları sorumlulukların hakkını 
veriyorsa Allah bin kere razı olsun. Ama kim hak-hukuk tanımadan ülkeye ihanet 
ediyorsa da Allan bin belasını versin.

Bizim bu operasyonla tek amacımız var. Ne sahada kazandık derdindeyiz ne de masada 
kaybettik derdinde.. Varsın birileri böyle yazsın-böyle konuşsun.. Havadan ve karadan 
başlatılan” Barış Pınarı Harekatında” amaç bölgeye hem barışı hem güvenliği hem de 
huzuru getirmek.

Bu operasyonun vicdani boyutu çok önemli. Yıllardır bölge halkı kan ağlıyor. Masum 
insanlar terör hedeflerinin kurbanı. On binlerce insan hayatını kaybetti milyonlarca 
insan evsiz kaldı. Suriye öylesine bir ateş çemberi ki anlatamam. Gelen ise üzerine 
benzin döküyor. Oysa o bölgede yapılması gereken  tek şey nokta atışı işi çözmek Terör 
odaklarına asla ama asla geçit verilmemeli. Daha da önemlisi bir-daha o topraklar 
teröristlerin kontrolüne geçmemeli. Suriye’nin kuzeyinde ABD destekli terör devleti 
kurulmasına yönelik başlattığımız bu harekatın ne kadar hayati önem taşıdığını 
hepimizin çok iyi anlaması gerek. Çok şükür iktidarı ve muhalefeti ile şu anda Türkiye tek 
yürek olmuş durumda. Olmaz zorundayız.. Şimdi siyasi çekişmelerin, farklı gündemlerin 
ve içi-boş tartışmaların zamanı değil. Şimdi zaman soğukkanlı bir şekilde birliğimizi ve 
dirliğimizi kaybetmeden harekatın yanında Mehmetçiğe destek olma zamanı.

Ülkemizin en değerli hazinesi ve marka değeri de bu olsa gerek.

Düşmana karşı tek ses tek yürek olmak.
Allah kınalı kuzuların yardımcısı olsun ayaklarına taş değdirmesin.
Değerli okurlarım başta sosyal medya olmak üzere sağda-solda çok farklı yorumlar 
yapılarak bu harekata yönelik değerlendirmeler  yapılmakta.
Özellikle kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası söz konusu.
PKK ve onların yandaşlarının kuyruk acısını anlarız.
Ama bir kesim var ki onlara çok dikkat etmek gerek.
Onlar içimizdeki hainler.. Ama ha onlara çok dikkat.
FETÖ hainleri içerden ve dışardan  rahat durmuyor.
Pusuda avlarını bekleyen hainler ortalığı karıştırmak için her yolu deniyor.

Kürtler üzerinden  provokasyon yapmak isteyenlere en başta etle-tırnak olduğumuz 
kürtler izin vermeyecek ve bu kirli oyunu bozacaktır. “Suriye’de ne işimiz var, onlardan 
bize ne, baksınlar başlarının çaresine” mantığını savunanlar geleceğimizi-çocuklarımızı 
hesaba katsınlar.

Her gün ölüm korkusu içinde mi yaşamak daha iyi yoksa yiğitçe-mertçe ortaya çıkıp biz 
buradayız diyerek topraklarımıza-sınırlarımıza sahip çıkmak mı? Herkes aklını başına 
alsın.. Egolarımızı-ihtiraslarımızı-duygularımızı bir kenara koyup aklı-selim olmak 
zorundayız.İç

im
izd

en

Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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Cumhuriyet nedir ?
Cumhuriyet bizim dilimize Arapçadan geçen bir kelimedir. Bütün halkın 
idaresi demektir. Bu kelime Cumhurdan yani halktan çıkar. Cumhuriyette 
egemenlik, kral, kraliçe, padişahı sultan gibi tek bir kişiye ait değil, halka aittir.

Halk belirli zaman aralıklarıyladan oy vererek yine halktan olan yöneticilerini 
seçer. 29 Ekim1923’e yani cumhuriyetin ilanından gelene kadar ülkemizin 
ne koşullar altında olduğunu bilmek çok önemlidir. Türkiye birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra çok şey kaybetmiştir. Dört yıllık bir savaş bütün ülkeler 
için çok uzundur, hiç kimsenin bu kadar büyük uzun savaş tecrübesi yoktu. 
Bu kadar tahrip edici silahlarla top yükün savaşılmamıştı. Onun için savaşın 
sonunda yenilenlerle, kazanların arasında fark yoktu. Hepsi perişandı. 
Sadece savaşın galiplerinın Galip hukuku vardı. Bir kere bizim kayıplarımız 
en başta Aydınlarımız oldu. Bildiğiniz bütün bu yüksek okulların tıbbi yenin 
mühendislik Mektebi’nin sınıfları boşaltılmıştı. Gençlerin çoğu şehit düştü.

Anadolu’da en iyi Sanatkarlar tarlaları süren Çiftçi, dar eli ayağı tutanlar öldü. 
Biz bir çok cephede savaştık. Bu uzun bir savaştı, bize milli bir bilinç getirdi. 
Ordularımıza dayanıklılık verdi. Harbin içinde kaybettiğimiz cephelerde oldu 
ama kazandıklarımız da oldu. En başta Çanakkale, Irak’ta kutul amare fakat 
sonunda mağlupların arasındaydık ve ağır kayıplar vermiştik. Aynı yolun 
sonunda Mondros mütarekesini imzaladık. Ülkemiz işgal edildi ve bu işgal 
üstelik galiplerin keyfine bırakıldı. İngiltere lüzumlu gördüğü her yeri işgal 
ediyor, kendi işgal edemediği anda da sonradan savaşa giren taze kuvvet 
müttefiki Yunanistan’ı Ege’ye çıkarıyordu. İşte Türkiye burada dayanamadı ve 
Ege’de derin işler başladı. Ama mühim olan her yerdeki değer işler değildir, 
her kafadan bir ses çıkarsa bir işi yapabilir misiniz?

1920’lerden bugüne aynı rotada ilerleyebiliyorsak eğer bunu elimizdeki 
pusulaya borçluyuz. Hep doğru yönü gösteren o pusulanın üzerinde 
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin kaderini millet belirler yazıyor. 
O pusulanın adı Cumhuriyettir. Cumhuriyet milli iradeye dayalı devlet 
düzenidir. Cumhuriyet eşit yurttaşların onurudur. Cumhuriyet din ve devlet 
işlerinin ayrılmasını gerektirir. Demokrasi ve Cumhuriyet birbirinden güç alır, 
birbirine değer katar. Cumhuriyette demokrasi en uyumlu yaşam biçimidir. 
Demokrasi için sandık gereklidir ama yeterli değildir. Bir rejimin demokrasi 
olabilmesi için özgür ve dürüst seçimlerin yanı sıra okul devleti, çoğulcu ve 
katılımcı bir siyasi yapıda gerekir. Çünkü  demokrasi, çoğunluğun yönetme, 
azınlığın var olma hakkı demektir. 

Özetle demokrasi tüm hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı rejimdir. 
Cumhuriyet ve demokrasiyi ayakta tutan asıl güç insandır. Bize düşen görev 
Cumhuriyet ve demokrasinin temel değerlerini hayatımızın her alanında 
hakim kılmaktır. Yani kendin için ne istiyorsan başkası için de aynısını iste 
ve kendine yapılmasını istemediğin ne varsa başkasına yapılmasına da sen 
verme. Hoşçakalın.

Gazeteci - Yazar

Sayim YAĞAN
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 29 Ekim 2018’de ilk etabının birinci fazı açılan İstanbul Havalimanı’nda, 
31 Ekim 2018’de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan 
olduğunu söyledi.

Açılışından bugüne kadar iç hatlarda 63 bin 856, dış hatlarda 188 bin 939 olmak üzere, toplamda 252 bin 795 uçak 
trafiği gerçekleştirildiğini aktaran Turhan, “İstanbul Havalimanı’nda, açılışından bugüne kadar iç hatlarda 9 milyon 
872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, toplamda 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi.” 
dedi.

İç hatta günlük ortalama 310, dış hatta ise 932 uçağın iniş kalkış yaptığı bilgisini veren Turhan, “İç hatta günlük 
ortalama 49 bin 51, dış hatta ise 152 bin 558 yolcu hizmet alıyor.” diye konuştu.

Turhan, havalimanının birinci etabında 3’üncü kuzey-güney pistinin yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini 
belirterek, şöyle konuştu:

“Bu pistin güney tarafında kazı ve mühendislik dolgu imalatları büyük oranda tamamlandı. Zeminin daha zayıf 
olduğu kuzey tarafında zayıf zemin kazısı ve mühendislik dolgusu imalatları devam ediyor. Asfalt kaplama imalatları 
bu çalışmalara paralel olarak dolgu işlemlerinin tamamlandığı yerlerde pistin güney tarafından başlanarak ikinci 
binder seviyesinde sürüyor. 3’üncü kuzey-güney pistinin gelecek yılın haziran ayında bitirilmesini planlıyoruz. 
3’üncü pistle koordineli olarak Bölgesel Hava Trafik Kontrol Merkezi, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve ARFF Binası 
inşaatları da tamamlanacak.”

Turhan, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında Karadeniz Sahil Şeridi’nde yer alan 
yaklaşık 76,5 milyon metrekarelik alandaki havalimanında yapımı devam eden 3’üncü paralel pistin inşasında da 
sona yaklaşıldığını dile getirdi.

İstanbul Havalimanı’nda hizmet verilen yolcu sayısı
40 milyonu geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçen yıl 29 Ekim’de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nda bir 
yılda hizmet verilen yolcu sayısının 40 milyon 470 bin 45 olduğunu bildirdi.
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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, 

Çavuşoğlu: YPG’lilerin DEAŞ’lıları para karşılığında 
serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ “YPG’lilerin Barış Pınarı Harekatı’nı da bahane ederek 
DEAŞ’lıları para karşılığında serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa, Dışişleri 
Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD’nin terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’yi etkisiz hale getirdiği operasyona Türkiye’nin 
katkısının ne olduğuna ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, Türkiye’nin bugüne kadar sahada terör örgütlerinin 
hepsiyle mücadele ettiği yanıtını verdi. Türkiye’nin DEAŞ ile de göğüs göğüse çarpıştığını ve 4 binden 
fazla DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, DEAŞ ile mücadeleye bundan sonra 
da devam edileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam 
etti: “Milli Savunma Bakanlığımız da Trump’ın açıklamasından önce, bu konudaki iş birliğiyle ilgili açıklama 
yaptı. Terörle mücadele anlayışımız çerçevesinde ve ayrıca müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuyla Türkiye 
de burada hareket etmiştir. Öncesinden bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Zaten 
detaylarıyla ilgili açıklamayı da Milli Savunma Bakanlığımız ve istihbaratımız yapıyor. Bu nedenle Trump 
Türkiye’ye teşekkür etmiştir.” 

“Sahada varız, askerimiz orada”

Türkiye’nin, DEAŞ ve YPG/PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, 
“YPG’lilerin Barış Pınarı Harekatı’nı da bahane ederek DEAŞ’lıları para karşılığında serbest bıraktığına dair 
duyumlar geliyor. Bunları da takip ediyoruz ve inceliyoruz. Zaten bir terör örgütünden de başka bir şey 
beklenmez.” diye konuştu.
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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, 

Çavuşoğlu ayrıca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmemeleri halinde Türkiye’nin teröristleri 
temizleyeceğini anlatarak, “Varsa çıkmayan, bunu temizleriz. Bu anlamda, (Barış Pınarı) Harekata 
ara verdik ya da o bildirimden sonra durdurduk demek, burada kalan teröristlere karşı hiçbir şey 
yapmayacağız anlamına gelmez. Zaten sahada biz varız, askerimiz orada, geri çekilme yok.” dedi.

ABD ile Suriye konusunda varılan mutabakata ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, ABD ile önce Barış 
Pınarı Harekatı’na ara verme, sonra da teröristler buradan çıktıktan sonra harekatı durdurma yönünde bir 
anlaşma yapıldığını, ABD’nin de 120 saat sonunda YPG’li teröristlerin buradan çıkarıldığını yazılı taahhüt 
ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Fakat hem ara verdiğimiz dönemde hem de daha sonra ABD’lilerle 
Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yaptığımız müzakerelerde ise hep şunu söyledik, ABD’liler de bunu 
söyledi: ‘Eğer çıkmayan biri varsa ya da o dönemde 40’a yakın taciz oldu biliyorsunuz, herhangi bir taciz 
olursa Türkiye’nin onları vurma hakkı vardır.’ Şimdi, (teröristlerin) tek tük çıkmadıklarını görüyoruz. En son 
drone ile de saldırdılar, bir şehidimiz de var Allah rahmet eylesin. Biz de bu teröristleri, bundan sonra yine 
çıkmayan varsa onları da etkisiz hale getireceğiz.”

Türkiye’nin Rusya ile vardığı mutabakatta da YPG/PKK’lı teröristlerin 150 saat sonunda Fırat Nehri’nden 
Irak sınırına kadar 444 kilometrelik bir uzunlukta 30 kilometrelik derinliğe çekilmesinin yer aldığını 
hatırlatan Çavuşoğlu, çekilmedikleri takdirde Türkiye’nin bu teröristleri de temizleyeceğini söyledi.

“Türkiye ve ABD Bağdadi’nin etkisiz hale getirilmesinde iş birliği içinde olmuştur”

Terör örgütlerinin sahada kimi zaman birbiriyle mücadeleye girdiğini, kimi zamansa birbirine silah satarak 
ve petrol dahil her konuda alışveriş yaparak iş birliği içinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Rakka’da 
YPG’lilerin DEAŞ’lı teröristleri otobüslere bindirerek serbest bıraktığını hatta otobüslere binmesine 
yardımcı olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, “Türkiye ve ABD burada, bu anlamda da (DEAŞ elebaşı) Bağdadi’nin etkisiz hale getirilmesinde 
bir iş birliği içinde olmuştur.” diye konuştu.

“Rusya’dan askeri heyet ülkemize gelecek”

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sahada Türk askerinin ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının 
bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “(Teröristler) Varsa kalıntıları onları temizleriz. Geri bıraktıkları 
silahlar, şehirlere, yollara döşedikleri mayınlar dahil buna benzer temizlik çalışmalarımız da zaten duruyor. 
Bu faaliyetlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye’ye ilişkin Rusya ile varılan mutabakatın ardından YPG/PKK unsurlarının ne 
kadar çekildiğine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

“Çekilenler de var. Rejim unsurları da bunu teyit ediyor, Rusya da teyit ediyor. Ama henüz tamamının 
çekildiğini söylemek mümkün değil. Bu konuda zaten askerlerimiz arasında temaslar var. Şimdi Rusya’dan 
bir askeri heyet de geliyor. Hem bu çekilme konusunda son durum nedir, bunu ele alacak arkadaşlarımız. 
Hem de 150 saat sonunda biliyorsunuz, 10 kilometrelik bir derinlikte Fırat Nehri’nden Irak sınırına 
kadar Kamışlı hariç devriyeler nasıl olacak, birlikte neler yapacağız, hangi adımları atacağız tüm bunları 
görüşmek üzere Rusya’dan da askeri bir heyet ülkemize geliyor.” dedi.
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Savaşan Dünya
İnsanlık tarihine baktığımız zaman geçmişimiz hep savaş, kan ve zulüm… Kim kiminle 
savaşıyor diye baktığımızda insan insanla savaşmış. Tarihte ünlenenler genelde kan 
döken savaşlar kazanan komutanlar savaşlar neden olur Dünyamızda? Bu soruya 
verilecek cevap hiç te inandırıcı olacağını sanmıyorum. Oysa insanoğlu yaşamı çok 
kısa olan bir canlı dünyamız var olan insanların tümüne yetecek kadar büyük ancak 
dünyanın da en egoist varlığı ne yazık ki insan.

Dünya Edebiyatının en büyük 10 eserinden biri olarak kabul edilen savaş ve barış 
savaşların, sonucu olan insanlık durumlarına derinlikli bir bakış sunması ve önemli 
örneklerin başında Napolyon’un savaşı toplumda büyük bir kargaşaya neden olur. 
Kazananın belli olmadığı bu muhaberede Fransız ve Rus orduları büyük kayıplar 
verir. Tarih bu örneklerle doludur.

Avrupa’daki monarşik devletleri bir biri ardına bozguna uğratan insanları katlederek 
ta Moskava’ya dayanan Napolyon ve benzerleri savaşmayan bir dünya oluşturmak 
çok mu zor maalesef çok zor görünüyor. Globalleşen bir dünyadan bahsediliyor. 
Ancak bu Globelleşme (Bütünleşme) ne yazık ki insanlık adına dramlarla doludur.
Dünya nüfusunun üçte biri açlık sınırının altında yaşadığı gerçeğini göz ardı edemeyiz. 
Kısaca dünyanın bu fotoğrafla barış içinde olması mümkün değildir. Böyle bir 
globelleşme olabilir mi?  Barışın en önemli kriteri önce insanın insan olmaktan 
kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanmasından geçer. İşbirlikçi güçlü devletler 
güçlenmeye çalışan ülkelerin iç işlerine nifak tohumları sokarak onları daha da zayıf 
düşürme gayreti içinde olmaları barış içinde yaşayan bir dünyanın önünde en büyük 
engeldir.

Aslında çatışmaların küçük anlaşmazlıkların tırmanarak nasıl daha büyük ve 
daha ciddi anlaşmazlıklara dönüştüğünü bütün çatışmaların temelde nasıl 
birbirine benzediğini dahası önyargı, diplomasi, tarih ve ekonominin bu olaylardaki 
etkisini gösteren insanlar neden savaşır sorusunu soran çocuklarımıza nasıl bir 
cevap vereceğimizi de ne yazık ki bilemiyoruz. Güçlü olduğunu sanan devletler 
sözde globalleştirdikleri dünyada acımasızca insanlığın bir bölümünü ezerek, 
sömürerek, savaştırarak güçlü olmalarını sürdüremez, sürdüremeyecektirler. 
Tarih hep kaybeden kumandanları tukala ederek hiçbir yere varamayacaktır. 
Kazanan komutanlar kahraman ilan edildikçe yine bir yere varılamayacaktır. İnsan 
insanlık onuruna yakışır bir biçimde yaşayamıyorsa ve bu engelleniyorsa burada 
büyük bir yanlış vardır ve bu yanlış sonucu o güçlü ülkelerin de başlarına büyük 
belalar açabileceği gerçeğini görmezden gelemeyiz. Dünyada barış isteyen onlarca 
komutan varken (Büyük Atatürk gibi) savaş isteyenler ve insanları birbirine kırdırıp 
savaştıranlar inanıyorum tarihin derinliklerine gömülecektir. Türkiye gibi gelişmekte 
olan ve rahat bırakılırsa çok gelişeceğini görenler bunu nasıl engelleriz derdine 
düşmüş ve bu dinamizmi nasıl durdururuz kriterlerine işbirlikçileri ile az da olsa 
ulaşabildiklerini görüyoruz.

Yakın tarihimize baktığımızda ABD ve güçlü ülkelerin ülkemiz üzerindeki oynanan 
oyunları görüp ülkemizin bağımsızlığını savunan unsurlar ya idam edildi ya da 
katledildi. Ve bu katliamların hesabını hiç kimse vermedi. Çünkü hesap soran olmadı. 
Ben bu yakın tarihimize çok fazla değinmeyeceğim ancak gördüğüm ve bildiğim 
kadarıyla devrimler karşı devrimlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ancak Türkiye’de 
devrimleri de karşı devrimleri de bugüne kadar hep aynı kirli ellerin yaptığını 
görüyoruz ne yazık ki.

Şimdi Türk Ordusu Suriye’de dibine kadar haklı bir harekatı başlatma başarısını 
gösteren ülkemiz yönetimini kutlamamız ve birlik beraberlik içerisinde vatanımızı 
korumamız gerekir. O güçlü olduğunu sanan ülkelerin ağızıyla söylemlerini 
söyleyenlere milletimizin dikkat etmesi gerektiği konusuna dikkat çekmek isterim.
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
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ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet’in 96. yılına 
özel video
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca, Cumhuriyet’in ilanının 96. yılı dolayısıyla 
özel olarak hazırlanan videoda, Anadolu’yu Türklere vatan kılan Malazgirt Zaferi’nden 
Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen tarihi süreç anlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yılı için özel video 
hazırlandı.

Sultan Alparslan’ın komutasında Anadolu’yu Türklere vatan kılan Malazgirt Zaferi’nden Cumhuriyet’in 
ilanına kadar geçen tarihi sürecin sanatsal bir dille anlatıldığı yapım, Genelkurmay Başkanlığı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının savaş tabloları koleksiyonunda bulunan 
eserlerin 3D teknolojisi kullanılarak modellenmesiyle oluşturuldu.
Videoda yer alan yağlı boya tablolar, Türk Savaş Tarihi içerisinde yer alan Malazgirt Savaşı, Varna 
Meydan Muharebesi, İstanbul’un fethi, Mohaç Meydan Muharebesi, Preveze Deniz Savaşı, Çanakkale 
Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Kurtuluş Savaşı’nın çeşitli cephelerinde verilen mücadeleyi 
gözler önüne seriyor.

Tarihteki Türk devletlerinin bayraklarının semada dalgalandığı görüntüler eşliğinde “Öyle bir 
destandır ki aziz milletimizin öyküsü tarih boyunca unutulmaz zaferlerle büyüdü.” sözleriyle başlayan 
yapım, “İnsanlıktır mirası, ecdadın izinde... Dün Asya’da ve Avrupa’da hoşgörünün ve vicdanın kadim 
mirasçıları, bugün Afrika ve Orta Doğu’da huzurun ve barışın tek teminatı... Azim, kararlılık, cesaret ve 
fedakarlıkla kurulan maziden atiye bağımsızlıkla yoğrulan Cumhuriyet’imizin 96’ıncı yılı kutlu olsun.” 
ifadeleriyle son buluyor.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Polis Merkezi 
Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu’nun açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde 
Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütleriyle ilgili meselenin hem Rusya’ya hem de Amerika’ya masada net şekilde 
anlatıldığını belirtti.

“Hukuk devleti denilen devletler, bununla muhatap olamazlar” 

ABD ve Avrupa’nın terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik tavrını eleştiren Soylu, şöyle konuştu:

“Bu teröriste karşı kazanılan büyük bir başarıdır. Hala birtakım sıkıntılı işler söz konusudur. Kimse kusura bakmasın, 
öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir. O kadar açık ve net. Telefonla 
konuşmak, ona muhatap olmak onun terörist kisvesini üzerinden almaz. Canidir, katildir ve hukuk devleti 
denilen devletler, bununla muhatap olamazlar. Bu aklı da biz vermedik, Amerika’nın hukukçuları verdi. Bu aklı biz 
vermedik, Avrupa’nın hukukçuları verdi. Yazıklar olsun.

Ne zaman sesiniz çıkacak sizin, neye sesiniz çıkacak? Üç beş Suriyeli memleketinize geldiği zaman mı sesiniz 
çıkacak? O zaman mı telaş edeceksiniz? O zaman mı Türkiye’nin kapılarını aşındıracaksınız? Yazıklar olsun sizin 
terörle mücadele, hukukun üstünlüğü anlayışınıza. Yıllarca size bırakılan medeniyet değerlerini nasıl heder 
ettiğinize yazıklar olsun. Kimse kusura bakmasın biz kendimizin ve bu coğrafyanın kaderini Batı’daki tuzu kuru 
adamların keyfine bırakamayız.”.

İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse 
Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir
İçişleri Bakanı Soylu, “Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar 
teröristtir.” dedi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırları içerisinde yer alan UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ndeki Nemrut Dağı’nı ziyaret etti.

Nemrut’un zirvesine çıkarken yerli ve yabancı turistlerle de sohbet eden Ersoy, zirvedeki heykelleri inceleyip, 
yetkililerden bilgi aldı. Ersoy, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 hedefleri doğrultusunda turizmi 81 
ile yayma çalışmalarının olduğunu hatırlattı.

Çalışmalar kapsamında bugün Adıyaman’a geldiklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

“Adıyaman, eskiden özellikle yabancı turistler açısından turizmin en gözde noktalarından biriydi. Güneydoğu’daki 
terör olayları sırasında yanlış bir algı oluştu. Adıyaman’da aslında terör yoktu ama sanki terör varmış gibi algı 
oluştu. Şimdi bu algıyı düzeltip, Adıyaman’ın turizm açısından eski günlerine dönmesi için tanıtım çalışmalarına 
ağırlık vereceğiz.” dedi.

Nemrut Dağı’na ulaşımda herhangi bir çalışma olacak mı?” sorusu üzerine de Ersoy, “Teleferik deniyor ama 
Nemrut Dağı, UNESCO listesinde. Dolayısıyla teleferik projesine izin verilmiyor. UNESCO’nun kabul edebileceği 
raylı sistem üzerine çalışma başlatacağız. Çok büyük bir yatırım da değil zaten. Bu çalışmayı projelendirip 
UNESCO’ya da kabul ettirebilirsek, onların kabul edebileceği bir projeyi hayata geçirmemiz gerekiyor burada. 
Onunla ilgili bir çalışma yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: Barış Pınarı Harekatı çok gerekliydi 
ve çok iyi yönetildi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Suriye’de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı çok gerekliydi ve 
çok iyi yönetildi. Çok kısa sürede sona gelindi gibi.” dedi.
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Ülkemizde kurulduğu günden bu yana basın 
sektöründe hızlı iletişim sağlayan Uluslararası Basın 
Yayın Federasyonu, hem yurt içi hemde yurt dışı 
temsilcilikleriyle büyümeye devam ediyor. Yurt içinde 
52, yurt dışında 18 temsilciliği bulunan Uluslararası 
Basın Yayın Federasyonu temsilciliklerine bir yenisi daha 
ekledi. Uluslararası Basın Yayın Federasyonu’nun Mardin 
Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Uluslararası Basın Yayın Federasyonu Genel Başkanı 
Şerafettin ŞIVKIN; “Basın sektöründe çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam ediyor. Yurt içi ve Yurt dışı bir çok 
temsilcilik ile haber almave dağıtma hızımızı artıyoruz. 
Basın ve Medya sektörüne çok ciddi yatırımlar yaptık. 
Bu yatırımların meyvesini topluyoruz. Digital ve 
Küresel medyada bizde varız. Gelen tüm verileri analiz 
ediyoruz. Yurt içi ağımıza katılan son şehir Mardin oldu. 
Türkiye’nin doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle her 
köşesinden haber alıyoruz.” dedi.

Uluslararası Basın Yayın Federasyonu (UBYF)
büyümeye devam ediyor!
Basın sektöründe hem ulusal hemde global olarak devam eden UBYF, ulusal basın ağına bir şehri 
daha kattı. Tüm Türkiye’de geniş bir basın ağı kuran UBYF, son olarak Mardin Temsilciliği açtı.
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ABD’nin Suriye Politikası (8)
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları, bu yazım ABD’nin, Suriye politikasını 
irdeleyip incelediğim 8. Yazımdır. Geçen ayki yazımda çarpıcı noktalara 
parmak basmıştım ve bu coğrafyada zaman o kadar hızlı değişiyor ki 
yetişmek ve zamanı yakalamak mümkün olmuyor. ABD plan proje ve 
emelleri için gözünü kırkmadan yüzlerce binlerce insanın ölümüne 
seyirci kalmaktadır. Kendi çıkar ve menfaatleri için ben daha yazmaya 
başlamadan önce ABD, ben Ortadoğu coğrafyasında petrol ve doğal gaz 
yataklarına sahip olan Suriye topraklarında hedeflerime ulaştım diyor.

Dolayısıyla bıraktığı pis işleri, terör örgütlerini, Türkiye devletine bırakarak, 
artık bundan sonra bu İslami terör örgütlerini kontrol etmek bunların 
eylemlerini önlemek bunların her türlü yaşam ihtiyaçlarını karşılamak 
sizin asli göreviniz diyerek bölgeden petrol yataklarına çekildiler. Ve bizleri 
Işid PYG / YPG / PKK terör örgütleriyle baş başa bıraktılar. Tabiri caizse 
kucağımıza yüzlerce bomba bırakarak, kendileri için ABD askerlerinin 
güvenliği için, terör bataklığından geriye çekilerek bizleri biz Türk 
askerlerini, terör örgütleriyle baş başa bıraktılar.

Amaç Ortadoğu bataklığına bizlerin girmesi bir daha ki o bataklıkta 
ilelebet savaşmamızın yolunu açtılar. Demem o ki bu coğrafya da akıl yok, 
uygarlık yok, çağdaşlık yok, bilim yok, tek adam kral padişah, imparator o 
bölgenin halkının bunlara itirazı söz konusu değil. Şimdi bir coğrafyada 
Türkiye Cumhuriyeti terör örgütleri ile mücadele aşamasında tek başına 
kaldı. Bir tarafta ABD’nin oyunu öbür tarafta Rusya’nın oyunu, tek başına 
bir Türkiye mücadeleye mecbur bırakıldı. Benim Suriye’de ne işim var. 
Benim Suriye devletinin iç işlerine karışmaya ne hakkım var. Benim Suriye 
devletinin vatandaşlarını yerinden yurdundan etmeye ne hakkım var. 
Haksız ve hukuksuz yapılan iş ve eylemler ne yazık ki ülkemi dünyada 
yalnızlığa ve haksızlıklarla baş başa bıraktı. Suriye bataklığına ABD’nin 
oyunuyla burnumuzu soktuk ve 4 milyona yakın Suriyeliyi topraklarımızda 
misafir, mülteci olarak ağırlamaya başladık. Sene 2011 / sene 2019 
harcadığımız para 40 milyar dolar. Daha ne kadar harcayacağımız belli 
değil. Bu politikalarla ülkemizin demografik yapısını değiştirdik, ne 
ülkemize gelen Suriyeli nede ülkemde yaşayan Türk vatandaşları bu 
durumdan asla ve kat-i mutlu değil. O halde bu Suriye politikası ABD’nin 
planladığı gibi değil, kendi dinamiklerimiz ve diplomatik yollarla bu 
problemi aşmak zorundayız. Her gün bu güzel ülkem de 40’a yakın 
çocuk anne doğum yapmaktadır. Kelimenin tek anlamı bu Türkiye için bir 
felakettir. Türkiye’nin tek çözümü ne ABD, ne Rusya’nın telkinleri ile değil, 
meşru Suriye hukuki ile masaya oturup çözmeliyiz. Yoksa geleceğimiz 
tehlikededir.  

İyi okumalar. Gelecek yazımda daha derin analizler yapacağım. 
Saygılarımla.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Yarım asır sonra yeni ‘Devrim’ yolculuğunda sona doğru

Türkiye’nin, 1961 yılında “Devrim” ile başlayan “yerli otomobil üretme” yolculuğunda, bugün Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu’nun (TOGG) çalışmalarıyla hedefe yaklaşılıyor. Yürüyen ilk ön gösterim aracı, aralık ayında 
kamuoyunun beğenisine sunulacak.

Türkiye’nin, 29 Ekim 1961 yılında “Devrim” arabasıyla başardığı “yerli otomobil üretme” hedefinin üzerinden 58 yıl 
geçti. Ordunun cadde binek ihtiyacını karşılayacak otomobil tipinin geliştirilmesi amacıyla tasarlanan ilk yerli Türk 
otomobili “Devrim”den 4 adet üretilmişti.

Türkiye’de otomobil ve motor üretilemeyeceği yönündeki algıya ve değerlendirmelere karşın 29 Ekim 1961 sabahı 
Türkiye’de yapılan bir otomobil, Türk mühendisler tarafından geliştirilen kendi motorunun gücüyle TBMM’ye 
getirilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’i Anıtkabir’e götürmüş ve Hipodrom’daki resmi 
geçide katılmıştı. Ancak otomobilin “yetersiz benzin konulması” nedeniyle yolda kalması, Devrim’le ilgili olumsuz 
propaganda yapanların da seslerinin yükselmesine neden olmuş ve proje “otomobil yolda kaldı” gerekçesiyle rafa 
kalkmıştı.

O dönem “Siyah”, “Beyaz”, “Mavi Boncuk” ve “Gecekondu” isimleri verilerek 4 adet üretilen Devrim’den sadece biri 
çalışır durumda günümüze ulaştı. Halen Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ’nin (TÜLOMSAŞ) bahçesinde 
müzeye dönüştürülen camlı mekanda muhafaza edilen Devrim, ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Türkiye’nin Otomobili Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) liderliğinde 
başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. 2 Kasım 2017’de de Türkiye’nin Otomobili Projesi, Ortak Girişim 
Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, KÖK Grubu, Turkcell Grubu, Zorlu Holding ve TOBB’la imzalandı.

Türkiye’de 58 yıl önce “Devrim” arabalarıyla gerçeğe dönüşen ve kısa süren yerli otomobil 
rüyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu çalışmalarıyla yeniden gerçeğe dönüştürülüyor.
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KUTADGU BİLİG’DE ANLATILAN KOMUTAN 

      Türk’ün Devlet felsefesinin ve dünya görüşünün temel direği olan Kutadgu Bilig; Yusuf Has 
Hacip tarafından telif edilerek, Türk geleneklerine uygun olarak manzum bir tarzda, şiir kalıpları 
içinde XI. yüzyılda kaleme alınmıştır.

     Kutadgu Bilig’de;  ‘’Memleket tutmak için ordu lazımdır’’ ve ‘’Kılıç kımıldadığı müddetçe 
düşman kımıldamaz.’’ denerek ordusu olmayan devletin, devlet olamayacağını vurgulamıştır.
     Kutadgu Bilig’de ordu yönetiminde komutana çok önem verilmiştir. Askerin cesaret alması 
için, komutanının kahraman ve cesur  olması ilk olarak belirtilen kitaba göre korkak kimselerin 
orduda yeri yoktur. Komutan; çevik, sert, seçkin, ihtiyatlı, uyanık, cömert, alçak gönüllü, 
soğukkanlı, zeki, mert, geniş yürekli,  haysiyet sahibi,  şerefli, iyi tabiatlı, heybetli, sözü doğru, 
güvenilir ve gözü pek olmak durumundadır.

  ‘’Komutan, cömert olmalıdır, gerektiğinde, kendisi  bir at, giyim ve silah… ile yetinip  kalanı 
askerine dağıtacak mal, mülk, para peşinde koşmayarak; iyi tabiatı ve alçak gönüllülüğü ile 
kendini halka sevdirecektir. Doğru sözlülüğü ile halkın güvenini kazanacaktır.’’
   Düşman karşısında ise komutan her türlü, hile ve kurnazlık yollarını bilerek her vasıtayı 
denemekte serbest bırakılmıştır. Hatta bir ‘’tilki gibi’’ hilekar olmak ve her şeyden önce düşmana 
karşı hileye başvurmasının  gerekliliği  Kutadgu Bilig’de işaret edilmiştir.
   Ordu başsız kalırsa bozulacağı belirtilen Kutadgu Bilig’de, düşmana karşı ordunun yönetiminde 
çeşitli askeri taktik ve stratejiler üzerinde durulmuştur. 
‘’     Komutan, düşmana karşı harekete geçerken karşı koyacak bütün kuvvetleri etrafında 
bulunduracak; ihtiyatı elden bırakmayıp, öncü ve keşif kolları yollayıp, düşmanın durumunu 
öğrenecektir. Buna göre komutan askerini düzenleyip, ordu merkezinin güvenliğini sağlayacak 
tedbirleri alacaktır. Öncü kuvvetleri düşmana sokulacak ve esir yakalayacak; bu vasıta ile 
düşmanın durumunu öğrenecek; kendi durumunu ise, mümkün olduğu kadar, düşmandan 
gizleyecek; edinilen bilgilere göre durumu değerlendirecektir.’’

    Kutadgu Bilig’de düşmanla karşılaşan komutanın ‘’uyanık’’ bulunması; ‘’ihmalkar’’ olmaması 
istenmiş ve ‘’Harpte kim ihtiyatlı davranırsa, o muvaffak olur.’’ denmiştir. Çünkü düşmanı vuracak 
iki silahtan biri ihtiyat diğeri ise uyanıklıktır.
   ‘’Eğer düşman askeri çok ise, savaşmak için aceleye gerek yoktur. Önce anlaşma yapmaya 
çalışmak gerekir. ….İmkanı varsa anlaş; yok ise, zırhını giy, sıkı savaş, galip gelmek imkanı yok ise 
elçi gönderip sulh yapmaya çalış ve sözle düşmanı oyala bu akıllıca bir yoldur. Düşman anlaşma 
istemeyip, savaşta ısrar ederse….işi uzatma….Askeri şevke getirerek savaş, bu tek çıkar yoldur.’’ 

  ‘’Düşmanın gücü fazla ise, gece baskınlarına önem verilmelidir. Çünkü, gece karanlığı içinde  
kuvvetin azlığı çokluğu belli olmaz. Önemli olan düşmanı rahat bırakmamaktır.’’
   ‘’Saldırıya geçmek gerekir ise, saldıracak askerlerden kimse hariç kalmamalı  tüm kuvvet ile 
hücum edilmeli ve ağırlıkların düşman eline geçmemesine dikkat edilmelidir. Askerin bir kısmını 
pusuya yatırmak; yaya okçuları önce harekete geçirmek, uzaktan düşmanı vurmak, yaklaşınca 
göğüs göğüse, süngü ile saldırmak; saflar karışınca …dişle, tırnakla döğüşmek; dayanmak, 
düşmana sırt çevirmeden ‘’vuruşarak orada öl’’ demek gerekir. Çünkü ‘’Dayanan asker düşmanı 
ezer, kazanır.’’ denmiştir.

   Nitekim, on asır sonra, Türk Milletinin öz kültürü ile yoğrulmuş bir komutan olan Mustafa 
Kemal tarafından  Kutadgu Bilig’de belirtilen bu taktik ve stratejiler Türk’ün öz vatanının 
kurtarılması için  uygulanmıştır. Mustafa Kemal aşağıdaki tarihi emri vermiştir.
    ‘’Hat-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı 
vatandaş kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz’’
   İşte Türk Milletinin öz kültüründen yetişmiş bir komutan olan Mustafa Kemal’in kökü Türk 
kültürünün bir temeli olan Kutadgu Bilig’de belirtilen taktik ve stratejilerin bir dalgası olan bu 
tarihi emri ile Türk Milleti düşmanı ezmiş ve büyük zafer kazanılmıştır.    

    KAYNAKLAR: Kutadgu Bilig ile ilgili bu yazıdaki bilgiler aşağıda bilgileri verilen kaynaklardan 
bu makalenin yazarı tarafından derlenmiş ve özetlenerek aktarılmıştır.  Aydın Kezer, Türk ve 
Batı Kültüründe Siyaset Kavramı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:784, Başbakanlık Yayınevi, 
Ankara, 1987;  Reşit Rahmetli Arat, Kutadgu Bilig , Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1947 ; 
I.N.Dilmen, Kutadgu Bilig, Tıpkıbasım I, Viyana Nüshası, Dördüncü Türk Kurultayı için yapılan ayrı 
basım, Alaaddin Kral Basımevi, İstanbul, 1942. 

Araştırmacı - Yazar
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Muş’ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi 
öğrencileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü bünyesindeki “Çocuk Evleri” sitesini 
çevreleyen 63 metre uzunluğundaki bahçe duvarını 
resimlerle süsledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, evlerde 
kalan çocuklara destek olmak isteyen 50 öğrenci, 
okul yönetiminin de desteğiyle Çocuk Evleri’nin 
ihata duvarında yağlı boya resim çalışması yaptı.

Duvara, tarihi Murat Köprüsü, aile, çiçek ve çocuk 
resimleri çizerek çocuklara daha renkli bir ortam 
oluşturan öğrenciler, Türk bayrağına selam duran 
bir çocuğun resmiyle de Barış Pınarı Harekatı’na 
katılan Mehmetçiğe selam gönderdi.

Çalışmaları inceleyen Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, Çocuk Evleri’nin ihata duvarına 
çocukların dünyasını ve kentin tarihi yerlerini 
yansıtan resimlerin çizildiğini belirtti.

Çocukların psiko-sosyal dünyasına inmek, haklarını 
içeren birçok figürü duvarlara yansıtarak çevrelerini 
güzelleştirmek istediklerini belirten Aksoy, şöyle 
konuştu:

“Çocuklarımız burada bir mesaj da verdi. Barış 
Pınarı Harekatı’na katılan askerlere selam vermek 
amacıyla Türk bayrağımız ve bayrağa selam duran 
çocuğumuzun resmini çizdiler. Bu da çok anlamlı 
oldu. Çocuklarımızın milli ve manevi değerleri 
özümseyerek yetiştiğini gösteriyor.” dedi.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Çocuklar için 63 metre uzunluğundaki duvarı 
renklendirdiler

Muş’ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki “Çocuk Evleri”ni 
çevreleyen 63 metre uzunluğundaki bahçe duvarına resimler çizdi.
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri 
Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 
sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam 
edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan 
Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda 
görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile 
tarafların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen FETÖ itirafçısı eski 
astsubay Uğur K. olay tarihinde Gölbaşı’ndaki Özel 
Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığını, FETÖ 
ile öğrencilik yıllarında tanıştığını anlattı.

Darbe girişimi öncesine kadar örgütle bağının 
devam ettiğini belirten Uğur K, astsubaylığa 
hazırlandığı dönemde FETÖ mensuplarının 
kendisine yardımcı olduğunu ve sınav sorularını 
örgüt mensuplarına verdiklerini söyledi.

Tanık Uğur K. “Sınav sorularını bize verdiler. 
Bucak sorumlusu olan Cüneyt diye bildiğimiz 
kişi tarafından verildi sorular. Bunun üstünde 
bir de Burdur sorumlusu vardı ancak ben onu 

tanımıyorum. Bizi örgüt evine götürdüler, burada 
slayt halinde sınavda çıkacak soruları bize 
gösterdiler. Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ettirdiler, 
‘Soruları bizden aldığınızı kimseye söylemeyin.’ 
dediler.” diye konuştu.

Davanın sanıklarından eski astsubay Mevlüt 
Özyurt’u tanıdığını belirten Uğur K, Özyurt’un 
örgüt bağına ilişkin bir bilgisinin olmadığını 
söyledi.

Akıncı Üssü davasının sanığı tanık sıfatıyla dinlendi
Tanık Ali Tiryaki, 15 Temmuz’da binbaşı rütbesiyle 
KKK Tayin Daire Başkanlığında görev yaptığını, 
kendisinin Akıncı Üssü darbe davasında 
yargılamasının sürdüğünü ifade etti.

Olay günü saat 18.00’e kadar mesaisine devam 
ettiğini, ardından evine gittiğini anlatan Tiryaki, 
Harekat Merkezinden aranarak mesaiye çağırılması 
üzerine Abdullah Demir, Mehmet Cantürk, Nevzat 
Bilir ve Murat Kale ile kışlaya gittiklerini ancak içeri 
alınmadıklarını belirtti.

Davanın görülmesine devam edilecek.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

FETÖ astsubaylık sınav sorularını çalmış

Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 
dinlenen FETÖ itirafçısı eski astsubay Uğur K, astsubaylık sınav sorularının sınavdan önce 
örgüt mensuplarına verildiğini anlattı.
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KAOS DERBİSİ (Beşiktaş Galatasaray)
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Beşiktaş takımında Ljajic’in 
olmaması şaşırttı herkesi. 
Beşiktaş’ın kadrosu, 
Galatasaray’a göre daha efektif 
isimlerle dolu. Lakin sahaya 
kalitelerini yansıtamadıkları 
için, ne yapacaklarını kestirmek 
mümkün değil. 

Galatasaray belki de ligin 
savunma yönünden en zaaflı 
takımı. Çünkü oyuncularının 
hemen hemen hepsi, topla 
beraber ikili mücadeleye 
girmekten çekiniyor. Çalımla 
driblingle değil, pasla ama 
organizasyon dışı hepsi. Ara 
pası, dikine tehlikeli top yok! O 
yüzden şut denemeleri az ve 
gol atmakta zorlanıyorlar. 

Maçın başında zaaflardan 
faydalanan Beşiktaş 
pozisyonlarını Muslera önledi. 
Zaten sezon başından beri 
sarı kırmızılılarda iyi olan tek 
şey. Ardından konuk takım, 
üstünlüğü Beşiktaş’ın sol 
tarafını keşfettikten sonra 
ele geçirdi. Yine final pası ve 
vuruşları iyi yapamadığından, 
büyük tehlike yaratamadılar. 
İki takım da ne yaptığını 
bilmiyordu sahada. Hangi 
kötü kazanacak diye 
bekledik resmen. Beşiktaş’ın 
kalitesi eksik, Galatasaraylı 
oyuncuların da özgüveni! O 
yüzden şutlar dağlara taşlara 

gidiyor, pozisyonlar ele ayağa 
dolaşıyor...

İkinci yarının başı, ilk yarının 
kopyası gibiydi. Yine takımını 
ayakta tutan Muslera. Diaby 
süper vurdu kale süper çıkardı. 
Kim ne derse desin, oynanan 
futbola göre Galatasaray hiçbir 
şeyi hak etmiyordu. En azından 
Beşiktaş’ın kaleye isabetli şutları 
vardı. Umut Nayir çok uğraştı. 
En sonunda yan toptan buldu 
golü. Galatasaray bu golü 
yemeyi çook önceden hak 
etti. Golde Marcao Umut’un 
arkasında duruyor, ortanın 
geldiği yerin gerisinde. Bu 
kadar konsantrasyon eksiği 
içindeler. Çünkü futbolun f’sini 
oynamıyorlar! Ne yaptıklarını 
anlatamıyorum. Şöyle diyeyim; 
mesleklerine ihanet ediyorlar! 
Kulübe, taraftarlarına ihanet 
ediyorlar! Yürüyorlar sahada 
yahu! Fatih Terim’in birkaç 
oyuncuya aşırı sabrı da işi 
buralara getiriyor tabii ki...

Tam bir kaos derbisi. Taktik yok, 
plan yok... İki takımı sürmüşler 
sahaya, kafalarına göre 
takılıyorlar. Siyah beyazlılar 
biraz daha iyiydi sadece. Futbol 
konuşulacak bir maç olmadı 
inanın. Sadece ne kadar kötü 
olduklarını anlatmaya çalıştım 
bu dizelerde...

İÇİMİZDEN
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Şiddete karşı ‘Selam ve Saygı Projesi’

Sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı şiddet olaylarını azaltmak amacıyla ilk 
olarak SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlatılan “Selam ve Saygı 
Projesi”, İzmir’in diğer hastanelerinde de uygulanacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarının 
karşı karşıya kaldığı şiddet olaylarını azaltmayı hedefleyen “Selam ve Saygı Projesi”, İzmir’in diğer 
hastanelerinde de uygulanacak.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, “Selam ve Saygı Projesi” kapsamında, 5 ay önce, doktorlar 
ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına “etkili iletişim” eğitimi verildi. Hastanenin belirli 
noktalarında iletişimin önemini anlatan afişler asıldı. Personelin yakasına da “güler yüz” ifadelerini taşıyan 
rozet takıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop yaptığı açıklamada, kentin en büyük hastanesi olan SBÜ 
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulamaya başladıkları “Selam ve Saygı Projesi”nden 
olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Projeyi diğer hastanelere de yaymak için çalışmalara başladıklarını belirten Öztop, şunları söyledi:

“Çalışmamızın başladığı günden itibaren günümüze kadar gözle görülür bir şekilde personelimiz ve 
hastalar arasında ilişkilerin düzelmeyi görmeye başladık. Hastalarımız, hayata geçen projeye ilişkin 
mutlu olduklarıyla ilgili bize dönüşler yapıyor. Uzun süreçte hasta hekim arasındaki beyaz kodların ve 
ilgili sıkıntıların, verisel düzeyde de azalacağını bekliyoruz. Projemizi pilot olarak uygulandığımız süreçte 
kentte bulunan diğer hastanelerde sağlık çalışanlarının hastaları tarafından şiddete uğraması bizi çok 
üzdü. İzmir halkının ne kadar güler yüzlü ve sevecen insanlar olduğunu biliyoruz. Münferit olan birkaç 
olayın ne halkımıza mal edilmesini ne de çalışanlarımızın bu olaya böyle bakmasını istiyoruz.” dedi.
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İnme en ölümcül üçüncü hastalık

BEYİNDER Başkanı Prof. Dr. Uludüz, “İnme, nöroloji anlamında en ürktüğümüz 
hastalık. Neden? Çünkü dünyada yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor ve bunlardan 6 
milyonu hayatını kaybediyor.” dedi.

Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği (BEYİNDER) Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, “İnme, nöroloji 
anlamında en ürktüğümüz hastalık. Neden? Çünkü tüm dünyada yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor ve 6 
milyon kişi inmeden hayatını kaybediyor.” dedi.

Prof. Dr. Uludüz yaptığı açıklamada, inmenin dünyada ve Türkiye’de ölümlerde üçüncü sırada yer alan 
hastalık olduğunu söyledi.

Türkiye’de inme sıklığının hızla arttığına dikkati çeken Uludüz, inmenin daha çok özellikle 55 yaş 
üzerindeki tansiyon ve şeker hastaları ile kilolu ve sigara içen kişilerde görüldüğünü anlattı.

Uludüz, bireyin, kendini inmeye karşı koruması gerektiğini belirterek, “Biz BEYİNDER olarak bu farkındalığı 
halkımıza anlatmak zorundayız ki inmeden kurtulabilelim.” ifadelerini kullandı.

İnme durumunda hastaya zamanında müdahalenin hayat kurtardığının vurgulayan Uludüz, şöyle 
konuştu: “Bir tarafınızda güçsüzlük, konuşamama, görememe veya baş dönmesi gibi şikayetleriniz varsa, 
inme geçiriyor olabilirsiniz. En kısa sürede 112’yi aramak çok çok önemli. Neden? İlk 8 saatte hastaneye 
vardığınızda, inmeden tamamen kurtulabilmek mümkün çünkü damar açıcı tedavilerle, damarın içine 
girerek inmeye sebep olan o pıhtı parçacıklarını artık çıkarabiliyoruz. Demek ki bu durumu hissettiğiniz 
anda lütfen kolonya dökmeye, tansiyon ölçmeye ya da su dökerek hastanızı uyandırmaya, ne oldu diye 
vakit geçireceğinize bir an önce 112’yi arayınız. Dünyada yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor ve bunlardan 
6 milyonu hayatını kaybediyor. Türkiye’ye baktığımızda 2014 yılında yılda 30 bin civarında inme hastamız 
varken 2016’da bu 40 bine ulaştı.” diye konuştu.
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TURİZM CENNETİ ANTALYA
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simgedergi@gmail.com

Antalya Akdeniz Bölgesinde yer alan, 
19 ilçeden oluşan, toplam 20.723 
km’lik alana sahip olan yılın 12 ayı 
turistleri ağırlayan turizm cennetidir. 
Antalya deniziyle, tarihiyle, güneşiyle, 
doğasıyla, kumuyla, göletleriyle, 
şelaleriyle ve kalyonlarıyla görülmeye 
değer. 630 km kıyısıyla, muz, ve 
narinciye bahçeleriyle turizmin 
gözbebeği kentimizdir. Tarihin en 
eski uygarlıklarından olan LİKYA 
YOLU ile İPEKYOLU’NUNDA geçtiği bir 
ilimizdir. Bu yazımda Antalya’nın en 
doğusundaki ilçelerden başlayarak;  
( Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, 
Akseki ve İbradi ilçelerini ) tanıtmaya 
çalışacağm.

        Antalya’nın 180 km doğu 
sınırındaki en son ilçesi GAZİPAŞA, 
Torosların yeşili, Akdeniz’in turkuaz 
tonlarından oluşan, muz bahçelerinin 
arasında adeta yeşil cennete benzeyen 
doğaya sahip yerleşim yeridir. 
Gazipaşa’nın 53 mahallesi vardır.

       Gazipaşa ‘nın Tarihi Yerler;   Selinus 
Antik Kenti, Iotape Antik Kenti ( 
Aytap ), Antıocheıa Ad Gragum ( 
Güney Kalesi ), Lamus Kenti ( Adanda 
), Nephelis ( Muzkent ), Hasandere 
Köyündeki Türbe ve Mezarlar, 
Halil Limanı, Altınkapı Han, Bıçkıcı 
Manastırı, Orta Çağ Kulesi ( Bıçkıcı 
), Cestrus  ( Macar Öreni ) en bilinen 
yerleri. Bunların dışında Ala Kilisesi, 
Akrapol ve Yamaçlar, Kuzey Kısmı, 
Balıkçı Barınağı, Çiçek ( Çecek ) 
Yerleşimi, Julia Sebaste ( Kaya Mezarı ), 
Kaladran Karadrus, Kalender, Kelendre, 
Chradros Potamos, Direvli Kalesi, 
Gevinde, Sıvastı ve Yund Oluğu gibi 
tarihi mekanları vardır. Dağları İse ; Batı 
Toros Dağları ve Akçalı Dağı olmak 
üzere ilçeyi çevreler.
       Gaşipaşa’nın Plajları ;   Koru Plajı 
( Doğal Havuz veya Doğal Jakuzi ) 
olarakta bilinir. Yine çok bilinmeyen. 
Delikli Deniz ve Kral Koyudur. Güney 
Koyu Nohut Yerindedir. Selinus 

Plajları, Kızıl İn Plajı, Kahyalar Plajıları 
Selinus Antik Kentinin sınırları içindeki 
plajlardır. Muz Bahçesi Plajı, Boklu 
Yalak Koyu ( isminin tersine çok 
temiz ve sakin bir yerdir.) Ilıca Köyü 
Kaplıcasıda son derece güzel bir yerdir.

     Gazipaşa’nın Mağaraları;  Sultanini 
Mağarası, Çok nadir olarak bilinen 
yerlerden birisi de Yalan Dünya 
Mağarasıdır. Beyre Bucak Köyü sınırları 
içindedir. Denizin içindeki mağaralar 
Kızıl İn ve Korsan Mağralarıdır. Bu iki 
mağara da denizin içindedir. Selinus 
Antik Kentinin sınırları içinde yer alırlar.
     
Gazipaşa’nın Yaylaları ;  İlçenin 
birbirinden güzel yayları vardır. Yedi 
Kaza Yaylası, Topseki Yaylası, Maha 
Yaylası, Günnercik Yaylası, Mıhrap 
Yayalası, Barçın Yaylası, Yarcak Pınar 
Yaylası, Gökkuzluk Yaylası ve Belibaş 
Yaylası olmak üzere toplam 9 adettir.
      Gazipaşa’nın Akarsuları ;   Delice 
Çayı, Bıçkı Çayı, İnce Ağrı Çayı ve 
Kaledıran Çayı olmak üzere toplam 4 
adettir.  

       Gazipaşa İlçesindeki Aktiviteler;   
Yamaç Paraşütü, Safari Turları ( Develer 
ile, Atlar ile, 4x4 jeeplerle, Atv Quad 
4 tekerlilerle ve Motosikletlerle ), 
Gazipaşa’nın güzelliklerini Balon 
Turları ile yukardan seyretmekte 
ayrıca özel bir keyftir.  Dalış Turları, 
Doğa Yürüyüşleri, Helikopter Turları, 
Tekne Turları, Katamaran Turları ve 
Kişiye Özel Yat Turlarının yanı sıra 
çok çeşitli deniz ve su sporları da 
yapılabilmektedir.

        Antalya’nın yine her yönü ile 
mükemmel ve büyük ilçelerinden 
Alanya’yı tanıtmaya çalışacağım. 
Dünyanın turizm merkezlerinden 
birisidir. Alanya’nın tarihine 
baktığımızda...

Devamı simgederi.com’da..
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ASLINDA NE OLDU...
Türkiye’de gazeteciler ve yazar çizer 
takımının malzeme sıkıntısı çektiğini 
düşünmüyorum. Normalınde aylık 
haftalık gündem yaratan olaylar 
ülkemizde günlük hatta saatlik 
değişiyor. Ortalama Türk vatandaşı 
bu baş döndürücü değişimleri takip 
etmekte zorlanıyor. Emekli bir asker  
olmamız nedeniyle tanıyanların 
son günlerdeki bize yönelttiği 
soruların başında BARIŞ PINARI 
ile ilgili geliyor.kazancımız varmı 
kaybımız nedir gibi sorular çokca 
sorulan sorular. Konu ile ilgili günlük 
gelişmeleri zaten medyadan izleyen 
vatandaşlar uzun orta ve kısa 
vadede ne olur dıye soruyor yada 
yorum yapıyorlar. 

Bana göre ülkemizin songünlerdeki 
gelişmelerden iki büyük kazancı 
olmuştur. Bunlardan biri s-400    Leri 
alması ve F-35 savaş uçakları ile 
ilgili gelişmeler; diğeride 1974 Kıbrıs 
harekatından sonra NATO. AB. ABD 
ve RUSYA ‘nın bütün baskılarına 
rağmen Barış pınarı harekatını  
yaparak ülkemizin güvenliğini 
ilgilendirilen konularda kararlı 
ve etkili olduğumuzu kanıtladık. 
S-400 lerle ve F-35 uçakları Türk 
ordusunun envanterine girmesiyle   
Türkiye ;bir kademe atlamıştır. 
Üst seviyede cesaret bilgi sevk ve 
idare yeteneği olan Türk ordusu, 
birinci sınıf silah ve techizata sahıp 
olmuştur.Bilindiği gibi Türkiye 
,NATO ya 1948 de müracaat etti. 
1952 de resmen üye oldu.

NATO  standartlarına göre 
ordumuzu düzenledik silah ve 
cihaz envanterimizi ABD  nın uygun 
gördükleri ile ıdame ettirmeye 
çalıştık. İlk duvara toslamamız 

1963 yılında Kıbrıs olaylarında 
oldu. Bilinen olay ABD başkanının 
ülkemizin başbakanı sayın İsmet 
İnönü ye gönderdiği mektupdur. 
Benım verdiğim silahları Kıbrıs ta 
kullanamazsın dedi ABD başkanı 
Jonson. İnönü “Yeni bir dünya 
kurulur ,Türkiye orada yerini alır” 
dedi. Aradan on yıl geçti. Yine Kıbrıs 
ta olaylar çıktı. Dönemin başbakanı 
Sayın Bülent Ecevit Kıbrısa çıkartma 
kararı verdı.Tıpkı bugünkü gibi ABD. 
NATO ve Avrupa ülkeleri ayaga 
kalktı. ABD ambargo koydu. NATO 
nun beşinci maddesı gereği  NATO 
ülkelerinin birine yapılan saldırı tüm 
ülkelere yapılmış sayılacak ve ortak 
müdehale edilecekti.

Ama sorun Türkiye olunca yan 
çizmeler başlıyor. İşte bu nedenle 
Barış pınarı harekatı Ülkemiz 
için bir onur bır gurur vesilesi 
olmuştur. İnşallah cephedeki 
onur ve gururumuzu masadada 
koruruz da kalıcı bir barış ve huzurlu 
günlere kavuşuruz. Ama açıkca 
söylemek gerekirse fazlada umutlu 
değilim. Yine İnönü nün unutulmaz 
sözü”Büyük devletlerle dostluk 
,ayıyla çuvala girmeye benzer” der. 
ABD güvenilmez politıkası , Suriye 
den çekiliyoruz der bır gün , ertesi 
gün petrol bölgesinde ikiyüz asker 
kalacak der ;Kürtler gidin petrol 
bölgesine yerleşin der. Rusya 
dost görünür ama Suriye kendı 
toprağı gibi at oynatır. AB ülkeleri 
teröristleri baştacı eder. Araplardan 
hiç konuşmak istemem. Geriye ne 
kalıyor. Yine kan bağımız olan Türki 
devletleri. Sınırlar ayırsada duyguda 
birleştiğimiz kardeşlerimiz. Umarım 
ilerki günlerde bu bağ dahada 
güçlenir.

İç
im
izd

en

Ramazan ÖZTÜRK
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Osman Gazi Türbesi’nin eskiyen Maraş işi sanduka 
örtüsü, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün usta 
öğreticilerinin elinde aslına uygun olarak yeniden 
işleniyor.

Yürütülen çalışmalarla, sarayda yapıldığı ve 200 
yıla yakın geçmişi olduğu belirlenen örtü, ustalar 
tarafından titizlikle işlenerek kent belleğine 
kazandırılıyor.

Sadece üzerindeki desenlerin bir yıl süren 
çalışmayla okunarak yapım tekniklerinin 
belirlendiği örtü, tamamlandığında eskisiyle 
değiştirilerek gelecek nesillere de ulaştırılacak.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer 
Karakoç yaptığı açıklamada, Olgunlaşma 
Enstitülerinin, geçmişe sahip çıkarak ve kültürel 
değerleri geleceğe aktarma misyonuyla 
çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Bu kapsamda padişahların türbe örtülerini 
yeniden işlemeye başladıklarını anlatan Karakoç, 
şöyle konuştu:

“Öncelikle Cumhurbaşkanlığı projesi kapsamında 
İstanbul’daki türbe örtülerini işlemeye başladık. 
Buradaki atölyemiz de Bursa’daki Osmanlı 
padişahlarının türbe örtülerini işliyor. Bu 
çerçevede daha önce Orhan Gazi, 1. Murat ve 
Yıldırım Bayazıt örtüleri çalışıldı. Arkadaşlarımız 
şu anda Osman Gazi türbe örtüsünü işliyor.” diye 
konuştu.

Karakoç, 2010 yılında yapılan bir protokolle türbe 
örtülerini işlemeye başladıklarını belirterek, 
“Osman Gazi türbe örtüsü diğerlerinden çok 
daha farklı. Bu bir ustalık eseri olduğu için 
en sona bunu bıraktık. Çok farklı ustalıklar ve 
teknikler isteyen bir türbe örtüsü olduğu için son 
olarak bunu aldık.” ifadelerini kullandı.

Osman Gazi Türbesi’nin sanduka örtüsü yeniden hayat buluyor
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin Bursa’daki türbesinin eskiyen sanduka 
örtüsü, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan titiz çalışmalarla yeniden işleniyor.
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Mezun olmadan harçlıklarıyla kendi işini kurdu
Ağrılı üniversite öğrencisi Jiyan Kızıldağ, boş zamanlarında özel sektörde çalışarak 
biriktirdiği harçlıklarla arıcılık yapmaya başladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 3’üncü sınıf 
öğrencisi Jiyan Kızıldağ, ilk olarak Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan arıcılık 
kursunda mesleğin inceliklerini öğrendi.

Okul dışındaki zamanını boş geçirmeyerek özel 
sektörde çalışan Kızıldağ, biriktirdiği harçlıklarla 
arıcılık işine girdi.

Yaz tatillerinde kovanlarını zengin bitki örtülü, 
yüksek rakımlı yaylalara götüren Kızıldağ, yeni 
sezonda balın hasadını yaparak Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden gelen siparişleri yetiştirmeye 
çalışıyor.

Kovan sayısını 100’e çıkarmayı başardı

Jiyan Kızıldağ yaptığı açıklamada, üniversite 
eğitimi ile arıcılığı bir arada yürüttüğünü söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanına bal gönderdiğini 
anlatan Kızıldağ, “Biriktirdiğim harçlıklarla 
arıcılığa 15 kovan alarak başladım. 5’inci yılımız 
ve 100 kovan arımız var. 2 bin rakımlı bölgede 
üretim yapıyorum. Kendi işimi kurduğum için 
çok mutluyum. Arıcılık benim için daha ideal 
bir meslekti. Doğayı ve hayvanları sevdiğim için 
bu işe yöneldim. Kendi işimin patronuyum ve 
çalışma saatlerimi kendim belirliyorum.” dedi.
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Kunduracı futbol antrenörü çocukları kötü 
alışkanlıklardan uzaklaştırıyor
İzmir’de, 71 yıllık maziye sahip Gürçeşme Kayaspor’u ücretsiz çalıştıran kundura 
ustası Samet Kireçlikaya, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp Türk futboluna 
kazandırmayı amaçlıyor.

İzmir’de, 71 yıllık maziye sahip Gürçeşme 
Kayaspor’u ücretsiz çalıştıran kundura ustası 
Samet Kireçlikaya, çocukları kötü alışkanlıklardan 
uzaklaştırıp Türk futboluna kazandırmayı 
amaçlıyor.

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Gürçeşme Mahallesi, 
gecekondu ve dezavantajlı grupların yoğun 
olarak görüldüğü bir semt olarak biliniyor. Şehrin 
en eski amatör futbol kulüplerinden biri de 1948 
yılından bu yana Gürçeşme’de faaliyetine devam 
ediyor.

Türk futbol tarihinin efsane isimlerinden Metin 
Oktay’ın hazırlık maçına çıktığı Gürçeşme 
Kayaspor, yıllardır mahalledeki sporseverlerin 
destekleriyle ayakta duruyor.

Kulübün antrenörlüğü ise 10 yıldır Samet 
Kireçlikaya yürütüyor. Kundura ustası olan 

Kireçlikaya, herhangi bir ücret talep etmediği gibi 
zaman zaman takım için cebinden para harcıyor.

Konak Belediyesinin malzeme desteği sağladığı 
takımın oyuncularıyla yakından ilgilenen 
Kireçlikaya, ücretsiz çalıştırdığı öğrencilerine 
toprak sahada yaptırdığı antrenmanlarla futbolu 
sevdirmek için uğraş veriyor.

Antrenör Kireçlikaya, futbol dersi verdiği 
çocukların kötü alışkanlıktan uzak tutmak için 
mücadele ediyor. Samet Kireçlikaya yaptığı 
açıklamada, 10 yıldır görev yaptığı kulübün tarihi 
geçmişe sahip olduğunu dile getirdi. Salih Aktan 
Davullar da antrenmanlarla kendini daha iyi 
hissettiğini kaydederek, “Altınordu’nun kalesini 
korumayı hedefliyorum ve inşallah bunda da 
başarılı olurum. Derslerim de sporu ve eğitimi 
birlikte çok güzel bir şekilde götürüyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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Fransa Birinci Futbol Ligi 
(Ligue 1) ekiplerinden 
Lille’de forma giyen milli 
oyuncu Yusuf Yazıcı, 
haftanın 11’inde yer aldı. 

Fransız spor gazetesi 
L’Equipe, Ligue 1’de 11. 
hafta maçları sonrası en 
iyi 11’e giren oyuncuları 
açıkladı.

Lille’in konuk ettiği 
Bordeaux’yu 3-0 yendiği 
maçta gösterdiği 
performansla ön plana 
çıkan Yazıcı, listeye adını 
yazdırdı.

L’Equipe’in seçtiği 
haftanın 11’i şöyle:

Kaleci: Gautier 
Larsonneur (Brest).

Savunma: Mohamed 
Simakan (Strasbourg), 
Jean-Charles Castelletto 
(Brest), Presnel 
Kimpembe (Paris Saint-
Germain), Ludovic Baal 
(Brest).

Orta Saha: Angel Di 
Maria (Paris Saint-
Germain), Marco Verratti 
(Paris Saint-Germain), 
Paul Lasne (Brest), Yusuf 
Yazıcı (Lille).
Forvet: Mauro Icardi 
(Paris Saint-Germain), 
Wissam Ben Yedder 
(Monaco).

Yusuf Yazıcı Fransa’da haftanın 11’inde
Lille’de forma giyen milli futbolcu, Ligue 1’de haftanın en iyi 11’ine seçildi.

Küçük yaşlardan 
itibaren ailesiyle off-
road organizasyonlarını 
izlemeye giden Melis 
Aksöz, babasının 
desteğiyle 18 yaşına girer 
girmez bir araç alarak 
yarışlara katılmaya karar 
verdi. 

Zorlu parkurlarda 
kendisinden yaşça 
büyük erkek ve kadın 
rakiplerine karşı 
mücadele eden Aksöz, 
katıldığı yarışlarda zaman 
zaman kaza yaşasa da 
azmiyle hemcinslerine 

örnek oluyor. Katıldığı 
ulusal yarışlarda “en 
genç kadın pilot” olarak 
yer almanın gururunu 
yaşayan Aksöz, kendisini 
yetiştirip uluslararası 
müsabakalarda yer 
almayı amaçlıyor.

Türkiye Off-Road 
Şampiyonası’nda 54 
Otomobil Sporları Kulübü 
adına yarışan, Türkiye’nin 
ilk ve tek kadın trial pilotu 
olan Melis Aksöz,, off-
road sporuna babasının 
desteğiyle başladığını, daha 
sonra araç alıp yarışmalara 
katıldığını söyledi.

Off-road parkurlarının kadın pilotu
Off-road parkurlarında mücadele veren 20 yaşındaki Melis Aksöz, bu alanda tecrübe 
kazanıp, ülkesini uluslararası yarışlarda temsil etmeyi hedefliyor.
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Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika 
Ercümen, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki Gilindire 
Mağarası’nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz 
kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak 
kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Şahika Ercümen, günlerdir antrenman yaptığı 
zorlu mağarada sabahın erken saatlerinden 
itibaren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansının 
desteklediği rekor denemesi için suya daldı.

Buzul döneminden kalıntılarla çevrili suda, paletsiz 
şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan milli 
sporcu, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni 
sahibi oldu.

Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girmeyi başaran 
Şahika, başarılı rekor denemesinin ardından büyük 
sevinç yaşadı.

Şahika, sevincini suda ekip arkadaşlarıyla 
paylaştıktan sonra, “Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. 

yıl dönümünde kahraman Mehmetçik’e armağan 
olsun.” yazılı pankart açıp, asker selamı verdi.

Sudan çıktığında açıklamalarda bulunan milli sporcu, 
üzerindeki büyük stres nedeniyle suya heyecanlı 
girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Üzerimde çok büyük bir sorumluluk hissettim. 
Özellikle dün akşam tüm Türkiye’nin arkamda 
olduğuna ilişkin çok mesaj aldım. Bu beni çok fazla 
heyecanlandırdı ama Allah’a şükür güzel, iyi bir 
şekilde 100 metre ile rekoru kırdık. Cumhuriyetimize, 
Mehmetçik’e ithafen bu rekoru kırdık. Duygularımı 
anlatmam mümkün değil ama çok gururluyum. 
Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve 
Spor Bakanlığı olmak üzere katkı ve destek verenlere 
teşekkür ediyorum.”

Milli sporcu ve ekibi, eşsiz manzarası, buzul 
döneminden kalma yüzlerce sarkıtıyla ilgi çeken 
mağaranın dibindeki suya, kayalıklara gerilen iplere 
tutunarak indi.

Şahika Ercümen’den dünya rekoru
Şahika Ercümen, Mersin’deki Gilindire Mağarası’nda yaptığı dalışta paletsiz 
kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Müslüman Akademisyenler Vakfı Başkanı Yusuf 
İslam’ı kabul etti. 

Edinilen bilgiye göre, İslam, kabulde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı, Müslüman Akademisyenler Vakfı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yapılan Cambridge 
Camisi’nin gelecek ay düzenlenecek açılış törenine 
davet etti.

İslam, Cambridge Camisi’nin inşası sırasındaki 
yardımları için de Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Barış Treni Projesi”nin 
Türkiye’den başlayacağı bilgisini veren İslam, 
“Türkiye, tarih boyunca farklı kültürlerin, farklı 
medeniyetlerin beşiği oldu. Yüzde 99’u Müslüman 
olan bir ülkenin tarihinde, Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’un fethinden sonra ‘ibadete devam 
edilsin’ fermanının bulunduğu Gül Kilisesi ve 
niceleri, Türkiye’nin alicenap kültürünün en güzel 
örneklerindendir ve bu örnekler saymakla bitmez.” 
ifadelerini kullandı.

İslam, “Günümüzde 4 milyonun üzerinde 
mülteciye kol kanat geren, sahip çıkan kültürün, 
milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Beyefendi’nin şahsında ve önderliğinde Türk 
insanının yardımseverliği, misafirperverliği hayatın 
her alanında karşımıza çıkıyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.  

Cambridge Camisi’nin, Avrupa’nın ilk çevre dostu 
cami örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Yusuf 
İslam, caminin Cambridge’de kültürler arası köprü 
görevi göreceğini bildirdi.

Kültürel ve tarihi mirasında medeniyetler arası köprü 
görevi gören Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 
caminin açılışında görmekten onur duyacağını 
ifade eden Yusuf İslam, “Barış Treni Projesi”nin de 
Türkiye’den başlamasından mutluluk duyduğunu 
söyledi.

Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Barış Treni” 
şarkısıyla aynı adı taşıyan lokomotif maketini hediye 
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Akademisyenler Vakfı Başkanı 
Yusuf İslam’ı kabul etti.
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Türkiye’de Gaziantep ile Hatay’ın ardından 
gastronomi alanında 2019 UNESCO “Yaratıcı Şehirler 
Ağı”na Afyonkarahisar da dahil oldu.

“Afyonkarahisar Mutfağı” konusunda Afyonkarahisar 
Valiliği, belediye başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı 
ile kentteki sivil toplum kuruluşlardan oluşan ekibin, 
“UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı” ile ilgili uzun süredir 
çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

Kentin coğrafi işaret tescili almış lokum, sucuk, 
haşhaş, keşkek ile patatesli köy ekmeği başta olmak 
üzere yöresel lezzetleri ve tatlıları markalaşma 
yönünde ilerliyor.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği 
(ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar 
Mutfağı’nın UNESCO “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil 
olma sürecinin bir yıl önce başladığını söyledi.

Valilik, belediye başkanlığı ile Zafer Kalkınma 
Ajansı’nın birlikte kurduğu 24 kişilik ekibin 

başarısının büyük olduğunu dile getiren Gümüşhan, 
“Afyonkarahisar Mutfağımız’ UNESCO ‘Yaratıcı 
Şehirler Ağı’na dahil olmasıyla kentimizin lezzetleri 
tescillenmiş oldu. Artık, Afyonkarahisar’ımız marka 
şehir olma yönünde ilerlemektedir. Bu başarıda, 
başta Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz başta olmak üzere, 
emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Gümüşhan, Afyonkarahisar mutfağı ile ilgili 
çalışmalara katkı vermeye devam edeceklerini 
vurguladı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da 
kentin daha önceden Termal Kentler Birliği’ne de 
dahil edildiğini, dünyada termal turizm kentleri 
arasında da önemli bir merkez haline geldiğini 
hatırlatarak, 2019 UNESCO “Yaratıcı Şehirler Ağı”na 
Afyonkarahisar’ın dahil olmasını çok önemli 
gelişmeler olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
belirtti.

UNESCO’ya ‘Afyonkarahisar Mutfağı’ da dahil oldu
Türkiye’de Gaziantep ile Hatay’ın ardından gastronomi alanında 2019 UNESCO 
“Yaratıcı Şehirler Ağı”na Afyonkarahisar da dahil oldu.
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İngiltere Brexit’in ertelenmesini resmen 
kabul etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupta 
Brexit’in 3 ay daha ertelenmesini kabul ederken, 
üye ülkelerden başka bir ertelemenin olmamasını 
isteyeceğini belirtti.

Johnson, mektubunda, İngiliz hükümetinin istemesine 
rağmen, yasal zorunluluk gereği AB’den yeni bir 
erteleme istediğini kaydetti.

Bu “istenmeyen” erteleme kararının hem İngiliz 
demokrasisine hem de İngiltere’nin AB ile olan 
ilişkilerine zarar verdiğini savunan Johnson, 
parlamentonun mevcut durumda Brüksel’le olan 
anlaşmayı, Brexit’i daha da erteleme imkanını elde 
etmeden kabul etmeyeceğinden korktuğunu ifade 
etti.

Johnson, bu nedenle erken seçime gidip sorunu 
çözecek yeni bir parlamentonun oluşmasını istediğini 
vurgulayarak, “Ancak, parlamentonun buna da 
direnmesi durumunda, AB üyesi ülkelerden 31 

Ocak’ın ardından Brexit’in bir daha ertelenmemesini 
isteyeceğim. Bu, parlamentonun üyeliğimizi 
tekrar tekrar uzatmasının önüne geçecektir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Brexit süreci

İngiltere, 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e 
karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart’ta 
gerçekleşmesi gereken Brexit, Avam Kamarası’nın 
Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 
Ekim’e ertelenmişti.

Johnson, AB’yle vardığı anlaşmanın parlamentoda 
görüşülmesi nedeniyle, yasalar gereği AB’den Brexit’in 
31 Ocak 2020’ye kadar ertelenmesini istemeye mecbur 
kalmıştı. AB üyesi ülkeler de bu talebe onay vermişti.

İngiliz Başbakan, erteleme kararı alınmadan önce 
sürekli olarak İngiltere’nin anlaşmasız da olsa 31 
Ekim’de AB’den ayrılacağını söylüyordu.

İngiltere Başbakanı Johnson, AB Konseyi Başkanı Tusk’a yazdığı mektupta Brexit’in 3 ay 
daha ertelenmesini kabul etti.
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ABD Başkanı Trump: Bağdadi operasyonunun 
videolarını yayınlamayı düşünüyoruz

Trump, Chicago’ya hareket etmeden önce 
Maryland’daki hava üssünde gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. ABD için “muhteşem bir hafta 
sonu” olduğunu belirten Trump, DEAŞ elebaşı 
Ebubekir el-Bağdadi’nin ölü ele geçirilmesine 
ilişkin “Çok daha önce yakalanması gereken bir 
adamı yakaladık. Ama ne yazık ki yakalanmadı. O 
büyük hasara yol açtı.” dedi.

Trump, “Bu operasyonun videolarını yayınlamayı 
düşünüyor muyuz? Evet, bunu düşünüyoruz. Belki 
bazı parçaları alıp yayınlarız.” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 
ve diğerlerini operasyonla ilgili neden 
bilgilendirmediğine ilişkin soruya Trump, şu 
yanıtı verdi: “Operasyon hakkında (İstihbarat 
Komitesi Başkanı) Adam Schiff’e ve komitesine 
neden bilgi vermedim derseniz? Çünkü Schiff’in 
Washington’daki en büyük bilgi sızdıran adam 
olduğunu düşünüyorum. Siz bunu biliyorsunuz, 
ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz. Schiff’in nasıl 

bilgi sızdırdığını gördüm. O ahlaksız bir siyasetçi. O 
kimsenin daha önceden görmediği türden bir bilgi 
sızdırıcı.”

Bağdadi’nin öldüğü operasyon, önceki gece 
İdlib’de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir 
hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı 
(İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme 
yapılan operasyonun ardından helikopterler olay 
yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona 
ilişkin dün yayımlanan açıklamada, “ABD 
tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon 
öncesinde, askeri makamlar arasında bilgi alışverişi 
ve koordinasyonda bulunulmuştur.” ifadesi 
kullanılmıştı.

Trump, Beyaz Saray’da dün yaptığı açıklamada, 
DEAŞ elebaşının Suriye’de düzenlenen operasyonla 
ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin ölü ele geçirildiği operasyona dair, “Bu 
operasyonun videolarını yayınlamayı düşünüyor muyuz? Evet, bunu düşünüyoruz.” dedi.
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Neredesin şimdi

Neredesin şimdi sevgili
Hangi gözlerin esiri olmuş kalbin?
Hangi dudakların sarhoşu olmuş adın?
Hangi ruhun sevda saatlerine meylediyor ruhun?
Gözyaşların hangi gönlün ateşine yağmur oluyor?
Dayanmaz yüreğimin tılsımlı sevdası.
Hayallerimin denizinin maviliğinde başkası gezinmesin.
Kirpiklerimin ucunda sarıp sarmaladığım aşka başkası 
tutunmasın.
Neredeysen gel ne olur!
Kırlangıç ol uzak bulutlardan uçarak gel!
Yağmur damlasını akıtan hoyrat kanatların,
Sonsuzluğu sana saklayan kalbime konsun.
Öyle muhtacım ki sana!
Avuçlarıma konan güvercinlerin çığlığından duyduğum,
Kulağımı hiç okşamayan sesine muhtacım.
Ölümün kucağına teslim etmeden ruhumu,
Sür ellerini kavuşmamızın merhem olacağı yaralarıma.
Cehennemin büyüyen alevlerinden sesleniyorum.
Gülüşünün serinliği işlesin içime.
İşlesin de gelişinle müjdelensin gizli bahçemin çiçekleri.

Emine Göğebakan
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Performans sanatçısı Yunus İşçi, Barış Pınar Harekatı’nda şehit olan askerler için sergilediği “asker 
selamlı” canlı heykel performansı ile dünya rekor kırmayı hedefliyor.

Performans sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Barış Pınar Harekatı’nda şehit olan askerler 
için İzmir’de “asker selamlı” canlı heykel performansı ile dünya rekoru kırmak istiyor.

Asker kamuflajı ve Türk bayrağıyla İzmir Gündoğdu Meydanı’na gelen Mimus Performans Sanatları Atölyesi 
sanatçısı 26 yaşındaki İşçi, dün saat 19.00’da başlattığı performansı bugün aynı saate kadar sürdürecek.

Belli aralıklarla asker selamı verecek genç sanatçı, 24 saat boyunca yerinden ayrılmayarak Guinnes Rekorlar 
Kitabı’na girmeyi hedefliyor.

Performans öncesi gazetecilere açıklama yapan Yunus İşçi, böylesine anlamlı bir günde böylesine güzel bir 
çalışmayı gerçekleştireceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Atölye üyesi Sezen Gürkök ise atölyenin kurucularından Yunus İşçi’nin askerlere destek vermek ve dünya rekoru 
kırmak için böyle bir performans göstereceğini söyledi.

Bu anlamda daha önceki rekorun 15 saat olduğunu ifade eden Gürkök, şöyle konuştu:

“Yunus bugün 24 saatlik bir canlı heykel performansı sergileyecek. Bu bir dünya rekoru denemesi olacak. Birçok 
canlı heykel bunu denedi fakat başarılı olmadı. Şu anda Yunus İşçi bunu başarmak istiyor. Biz de arkadaşları olarak 
onun arkasındayız. Bu sürede sadece su ihtiyacı olacaktır, o zaman kendisi bizleri bir şekilde uyaracak ve biz de ona 
su içireceğiz. İzmir halkı bizim en büyük motivasyonumuz, bu anlamda onları Gündoğdu Meydanı’na bekliyoruz.”

‘Canlı heykel’den asker selamıyla rekor denemesi
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3 Koldan Milli Tüfek Teslimatı

Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla 
MKEK, Sarsılmaz ve Kale Kalıp teslimatlarını sürdürüyor.

Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Sarsılmaz ve Kale Kalıp tarafından üretilerek teslimatı yapılan tüfeklerin 
sayısı 43 bin 500’ü geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği 
ihtiyacının giderilmesi için MKEK, Sarsılmaz ve Kale Kalıp ile sözleşmeler imzalandı.

MPT-76’dan edilen tecrübeler ışığında MPT-55’i geliştiren MKEK, bugüne kadar 33 binden fazla uzun 
namlulu, 8 binden fazla kısa namlulu MPT-55 teslimatı gerçekleştirdi. MPT-55’in uzun ve özellikle meskun 
mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Savunma sanayisi alanında önemli tecrübeleri olan Kale Kalıp ise söz konusu ihtiyaca yönelik KCR-556’yı 
geliştirdi. Kale Kalıp, şu ana kadar 500’den fazla tüfek teslimatı gerçekleştirdi. Modüler yapıda olan tüfek, 
kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme mekanizmasına sahip. Her iki elle kullanıma uygun 
tasarlanan silahın gaz sistemi, 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı 
transferini azaltan yapısıyla görev yapıyor. Katlanır modüler mekanik nişangah ve 5 kademeli ayarlanabilir 
dipçikle ergonomisi yükseltilen silahın şarjör hariç ağırlığı 2 bin 630 grama karşılık geliyor.

MKEK ve Kale Kalıp’ın teslimatlarına daha sonra Sarsılmaz eklendi. Sarsılmaz’ın yaptığı teslimat sayısı 2 
bini geçti. Sarsılmaz’ın 5,56 milimetrelik piyade tüfeği çözümü SAR 223, her türlü muharebede askeri 
ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirildi. SAR 223’ün, kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine geliştirilmiş yeni 
nesil ani geri tepmeli piston sistemiyle çalışan SAR 223T versiyonu bulunuyor. Tüfek, zorlu ortamlarda 
hatasız çalışabilmesi ve daha az bakım gerektirmesi dolayısıyla tercih ediliyor.

GÜNCEL
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Barış Pınarı Avrupa’nın ‘ikiyüzlülüğünü’ ifşa etti
Türkiye’nin teröre karşı başlattığı harekâta yönelik Batı Avrupa medyasının ve siyasi elitinin 
tutumu, söz konusu Türkiye olduğuna Avrupa’nın nasıl ikiyüzlülü ve çifte standartçı bir 
politika izlediğini bir kez daha ortaya koydu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 9 Ekim 2019’da Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör 
koridorunu yok etmek, bölgeye barışı ve huzuru getirmek amacıyla, PYD/PKK terör örgütüne karşı 
Barış Pınarı harekâtını başlattı. Türkiye’nin teröre karşı başlattığı harekât dünya gündeminin odağında 
yer bulurken, Batı Avrupa medyasının ve siyasi elitinin harekâta yönelik tutumu, söz konusu Türkiye 
olduğuna Avrupa’nın nasıl ikiyüzlülü ve çifte standartçı bir politika izlediğini bir kez daha ortaya koydu.

Avrupa Birliği (AB) Barış Pınarı harekâtının kınarken bazı AB ülkeleri Türkiye’ye karşı ortak bildiri 
yayınlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) toplanma talebinde bulundu. Fakat 
Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) buna karşı çıktı. Buna rağmen BMGK üyesi bazı Avrupa ülkeleri, 
Türkiye’nin teröre karşı Suriye’de gerçekleştirdiği harekâtı kınamak adına ortak bildiri yayınlamaktan geri 
durmadı.

Batı Avrupa ülkelerinin liderleri yaptıkları açıklamalarda, sivillere yönelik “endişelerini” ifade ederek söz konusu 
sivillerin “tehlikede” olduğunu savundu. YPG/PKK terör örgütü yanlıları sosyal medyada birçok yalan haber 
yayınlayarak, farklı mekân ve zamanlarda çekilen fotoğraf ve görüntüleri Barış Pınarı harekâtı sırasında çekilmiş gibi 
göstererek bu yönde bilgi kirliliği yaratma ve kitleleri yönlendirme çabası gösterdi.

Söz konusu Avrupalı liderlerin mülteci krizi sırasında başta Suriye olmak üzere Orta Doğu’dan gelen mültecilere 
yönelik davranışlarının da yer aldığı “daha geniş resme” bakacak olursak, mültecilere yönelik herhangi bir müspet 
tutum göstermediklerini ve milyonlarca masum insanın hayatı söz konusu olmasına rağmen, suçu birbirlerine 
atarak mültecileri Batı Avrupa ülkelerine kabul etmeyi kategorik bir şekilde reddettiklerini kolayca tespit etmiş 
oluruz.

Avrupa’nın aksine Türkiye yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteciye kucak açarak tekrar topluma kazandırılmaları adına 
onlara sığınma, eğitim, sağlık hizmeti sundu; ayrıca sosyal ve kültürel birçok hizmet sağladı. Türkiye mültecilerle
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yıllardır dayanışma içinde olup onlara ev sahipliği 
yaparken Avrupa topraklarında mültecilere karşı 
dikenli tel örgüler inşa edildi, mülteci karşıtı sloganları 
atıldı; siyasiler ise ayrımcılık ve şovenizm içeren 
açıklamalarda bulundu. Özgürlük, insanlık, insan 
hakları ve dayanışmanın savunuculuğunu yapan 
Avrupa’nın davranışlarını tüm dünya şaşkın gözlerle 
izledi. Çünkü mülteci krizi sırasında Batı Avrupa 
ülkeleri mültecileri istememiş, mültecilerin yükünü 
ve sorumluluğunu başkasının üstlenmesini istemişti. 
Bugüne kadar kendi topraklarına gelen mülteciler 
için uygun bir çözüm bulamayan Batı Avrupa 
ülkelerinin mültecilere yönelik ayrımcı ve insanlık 
dışı davranışı ise “medeniyetin beşiği” olarak kabul 
edilen Avrupa’nın özellikle en büyük metropollerinde 
gözlemlenmektedir.

Avrupalıların hayatı Türk vatandaşlarından 
daha mı önemli?

Fransa’da 2015 yılında düzenlenen terör saldırılarının 
ardından Batı Avrupa liderlerinin Paris sokaklarında 
yürüyüş yaptığını hatırlamakta fayda var. Fakat DEAŞ 
ve YPG/PKK tarafından düzenlenen terör saldırılarında 
hayatını kaybeden masum Türk vatandaşları için böyle 
bir şey yapmadılar. FETÖ terör örgütü tarafından 
gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi 
sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar için de 
Türkiye’yle yeteri derecede dayanışma gösterilmedi. 
Aksine, söz konusu terör örgütlerinin mensubu 
teröristler Batı Avrupa ülkelerine sığınıp buradan halen 
Türkiye ve Türk halkına karşı propaganda yapmaya 
devam ediyor. YPG/PKK tarafından gerçekleştirilen 
terör saldırılarında, aralarında birçok genç de 
olmak üzere çok sayıda Türk vatandaşı hayatını 
kaybetti. 2017 yılının Haziran ayında Batman’da 
gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını 
kaybedenler arasında 22 yaşında bir müzik 
öğretmeni de vardı. Aynı şekilde, 31 Ocak 2018’de 
PYD/PKK teröristlerinin Reyhanlı’daki evine yönelik 
roket saldırısında hayatını kaybeden Fatma Avlar’ın 
öğretmen olma hayali de kendisiyle birlikte yok 
oldu.

Eşitlik ve dayanışma Avrupa’nın taahhütte 
bulunduğu ana medeniyet değerleri arasında 
yer alıyor. Fakat Avrupalı liderlerin Türkiye’nin 
ve Türk halkının on yıllardır muzdarip olduğu 

terör sorununa yaklaşımı ve bakışı, genel olarak 
Avrupa’dakinden daha farklı. Burada “Avrupalıların 
hayatı Türk vatandaşlarından daha mı önemli?” 
sorusu akla geliyor. Değilse, o zaman söz konusu 
terörle mücadele olduğunda neden Avrupa 
Türkiye ile dayanışma içerisinde olmuyor? Ya da 
şöyle soralım: Avrupa terör sorunuyla karşı karşıya 
kaldığında bu sorun hem Türkiye’nin hem de 
diğerlerinin sorunu olurken, Türkiye bir sorunla 
karşılaşıp desteğe ihtiyacı olduğunda, neden 
bu sorunun üstesinden kendi başına gelmek 
zorunda kalıyor? Ve nihayet, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan kendi ulusal güvenliğini YPG/
PKK teröristlerine karşı korumak adına Türkiye’nin 
somut adımlar atacağını söylerken Avrupa 
neredeydi?

Tam da bu soruların cevaplarının arkasında, AB 
üyeliğine aday olan bir ortağına terörle mücadele 
konusunda defalarca sırtını çeviren Avrupa’nın 
iki yüzlülüğü gizleniyor. Öte yandan, Avrupa’nın 
Türkiye’ye yönelik iki yüzlülüğü, sporda ve bu 
alanda elde edilen başarıların kutlanması söz 
konusu olduğunda da ortaya çıkıyor. Bir süre önce 
Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında asker 
selamı gönderen Türk milli takım oyuncularına 
karşı UEFA tarafından disiplin soruşturması 
başlatıldı. Futbolseverler Fransız oyuncu Antoine 
Griezmann ve Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo 
gibi birçok Avrupalı oyuncunun gol sevinçlerini 
asker selamıyla kutladığını çok iyi biliyor. UEFA’nın 
disiplin soruşturması başlatmadığı bu hareketler, 
söz konusu Türk oyuncular olduğunda, disiplin 
soruşturması başlatılması için bir sebep olabiliyor. 
Griezmann’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’u asker selamıyla selamlaması Avrupa 
medyası tarafından “devlet başkanına karşı bir jest” 
olarak nitelendirirken, UEFA bu olaya sessiz kalmayı 
tercih etmişti. Fakat Türk oyuncular aynı hareketi 
yaptığında UEFA sessiz kalmadı.

Çifte standartlarıyla ve savunuculuğunu yaptığı 
değerlere saygı göstermemekle Avrupa belki 
de kendi kendine zarar veriyor. Çünkü Avrupa 
bu davranışlarıyla kendi içinde olduğu kadar 
uluslararası arenada da itibarını ve güvenilirliğini 
kaybediyor.
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Kadına karşı şiddete dövüş eğitimi ile dur dediler
Kadınlara yönelik şiddete karşı farklı bir etkinliğe imza atıldı. Kadına karşı şiddetin her 
geçen gün arttığı günümüzde Wing Chun Yakın Dövüş Eğitmeni Mahir Turgut, Denizli’de 
faaliyet gösteren Özel Güvenlik şirketinin çalışan kadın personellerine kendilerini nasıl 
savunacaklarını öğretti.

Kadına yönelik şiddete karşı Denizli’de farklı bir etkinlik düzenlendi. Denizli’de faaliyet gösteren özel bir güvenlik 
şirketi, çalışan kadın personellerine yakın dövüş eğitimi aldırdı. 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen etkinlikte 
kadına karşı işlenen şiddet olaylarına tepki gösterilirken, kadınlar ringe çıkarak kendilerini nasıl savunacaklarını 
öğrendi. Şirketin çalışan kadın personellerine, dünya’nın en etkili dövüş sistemi kabul edilen ve son zamanlarda 
ülkemizde popülerliği artan Wing Chun yakın dövüş eğitimi verildi.

Mor ve beyaz renklerin hâkim olduğu etkinlikte, asılan afiş ve bayraklarda “Kadına Karşı” işlenen şiddet unsurları 
yer aldı. Asılan pankartlarda Denizli’de son 9 yılda 26 kadının, erkek terörü yüzünden hayatını kaybettiği ve sadece 
geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye genelinde erkek terörü yüzünden 53 kadının öldürüldüğü bilgisi verildi. Son 19 
ayda ortaya çıkan sonuç ise daha vahim... Resmi kayıtlara göre tam 652 kadın hayatını kaybetti.

“Kadına Karşı Şiddet” etkinliği düzenleyerek, bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten özel güvenlik 
firmasından Ümmühan Banu Erkoç; “Her geçen gün artış gösteren kadına karşı şiddet olaylarına karşı farkındalık 
oluşturmak istiyoruz. Bununla birlikte tüm personellerimizin zor durumlarda kendini koruyabileceği yetkinliğe 
sahip olmasını hedefliyoruz. ‘Gücümüzün Farkındayız’ projesiyle çalışanlarımız kendini savunma eğitimleri 
alabilecek ve bu konuda uzmanlaşabilecek.” dedi.
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Kadına şiddetin Türk töresinde yer almadığı belirten Wing Chun eğitmeni Mahir Turgut ise; “Son yıllarda ülkemizin 
içinde bulunduğu ortam maalesef şiddeti tetikliyor. Günümüzde kadınlarımızın ve çocuklarımızın mutlaka 
kendilerini koruma yönünde bir eğitim alması şart. Gönlümüz bu tarz olayların hiç yaşanmamasından yana ama 
maalesef gerçekler böyle değil. Halk olarak eğitim durumumuz çok iyi değil. Ahlak olarak eğitimsiz insanlar şiddete 
çok kolay yöneliyorlar. Bu durumda kendinizi korumanız gerekiyor. Bu yüzden de çocuklarımızın okula gitmesini 
nasıl normal görüyorsak, kendilerini koruma eğitimi almasını da normal olarak görmeliyiz.” dedi.

Etkinliğe katılan kadın personeller ise düzenlenen etkinlikten memnuniyetlerini belirttiler. Spor salonunda bulunan 
müşterilerinde katıldığı etkinlikte, eğitim öncesi verilen kokteylde herkesin dikkatini çeken “Kadına şiddet” afişleri 
oldu. Kokteylden sonra kadın personeller yakın dövüş eğitimi aldı. Kadına karşı şiddet konusunda oluşturulan 
farkındalık ile insanlar bilinçlenmeye davet edildi.
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mahir.turgut@gmail.com

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde 
önemli kozları eline geçirdi. 
Suriye’yi iç karışıklığa sokan 
ABD ile yaptığı anlaşmadan 
istediğini aldı. Rusya ile 
yapılan görüşmelerde 
Türkiye açısından olumlu 
geçti. Yapılan anlaşmalar ile 
Türkiyemiz güney sınırından 
kendisine yöneltilen tehditleri 
bertaraf etti. Elde edilen bu 
çok önemli avantajın uzun 
süreli sürdürülmesini gerekir. 
Tehditler yok edilmedi. 
Oralarda bir yerlerde hala 
duruyorlar!

22 Ekim 2019 tarihinde 
Soçi’de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin arasında Suriye’yle 
ilgili yeni bir anlaşmaya 
varıldı. Yayınlanan metin 
ile güney sınırımız sağlama 
alındı. Türkiye’nin güvenliği 
açısından, bu politik başarı 
çok önemli bir adımdır.

ABD her ne kadar yaptığımız 
harekatlardan hoşlanmasa 
da, yapacak bir şey yok diye 
bir tabir vardır bizde! ABD’nin 
ardından görüşülen Rusya 
ile de varılan mutabakat 
neticesinde, Fırat nehrinin 
doğusunda artık sıkıntı 
kalmamıştır. Türkiye, ABD ve 
Rusya’nın ortak kararlarıyla 
artık Fırat’ın doğusunda 
birlikte hareket ediliyor.

Benim anlamadığım bazı 
konularda var. Mesela Trump, 
Suriye’den tamamen çekilmek 

istediklerini söyledi. Lakin 
yapılan işler tam tersi. Irak-
Suriye sınırını kontrol ederek, 
İran’a tehdit mi olunacak. Bu 
işler bu kadar basit mi?

Suriye’nin kuzeyinde 
kontrol ettikleri (ABD) 
noktalardan şimdi güneye 
doğru çekiliyorlar. Anlaşılan 
Suriye üzerindeki stratejik 
konumlarını muhafaza etmeyi 
planlıyorlar.

Rusya ile yapılan anlaşmanın 
en güzel tarafı, Şam 
yönetiminin Türkiye’ye 
karşı askeri bir hareketta 
bulunmasını Rusya 
engelleyecek. PYD ve PKK 
uzantıları artık ne yapacak 
göreceğiz. İki ordu arasında 
sıkıştırılıp yok edilmesi 
gerekirdi aslında ama ABD 
Başkanı diyor ki, binlerce can 
kurtarıldı. Sanırım kendisi 
şimdiye kadar Suriye’de ölen 
kişi sayısından haberi yok.

Terörle bağlantılı kişiler 
desteklenmez. Desteklendiği 
zaman istikrar olmaz. Bunu 
bilerek yapıp, sonra da 
müttefik kelimesi çıkıyor 
ağzınızdan...

Burada yazılanların çok daha 
fazlasını düşünüyor Türk 
insanı! Bu devlet kaç bin yıllık..

Biz Arap değiliz ki, Arap 
Baharı Türkiye’de iş yapsın. 
Bu topraklar bizim, hadi 
Mürdistan kurulasın.
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BİLİM VE TEKNOLOJİ

Türkiye sanal ve artırılmış gerçeklikte insan kaynağı 
yetiştirmeye başladı

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) 
teknolojileri eğitimi vermek üzere Koç Üniversitesi 
bünyesinde kurulan Karma Gerçeklik Laboratuvarı, 
Türkiye’de genişletilmiş gerçeklik konusunda uzman 
insan kaynağı yetiştirirken, sanal gerçeklik ekosisteminin 
yarınları için de hazırlık yapıyor.

Etkileşim ve kullanıcı deneyimi tasarımı alanında uzman 
olan Koç Üniversitesi Karma Gerçeklik Laboratuvarı Eş 
Direktörü Doç. Dr. Asım Evren Yantaç, açıklamada, sanal 
ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin öncelikli olarak 
eğitim sektörüne büyük devrimler getireceğini, bu 
teknolojilerin sağlık, endüstri ve eğlence alanlarında da 
yakın zamanda hissedilir paya sahip olacağını söyledi.

Türkiye’de VR ve AR konusunda yetkin isimlerin 
yetişmesi için önemli bir çaba içinde olduklarını belirten 
Yantaç, eğitim programları ile ilgili şu bilgileri verdi:

“8 ay boyunca çeşitli disiplinlerden gelen bireylere 
sanal ve artırılmış gerçeklik teknikleri, hikaye anlatımı 
ve içerik geliştirme konularını öğretmiş olduk. Açtığımız 
programa bir ay içinde 500 kadar kişi başvurdu, 80 kişi 

seçtik. 4 ay teorik eğitim alan katılımcılar, daha sonra 
da 4 ay disiplinler arası gruplar halinde sağladığımız 
mentorlar eşliğinde proje geliştirme sürecine katıldı. 
Buradan mezun olacak kişiler, bu alanda farkındalık ve 
beceri sahibi, yaratıcı endüstriler alanında bu içerikleri 
üretecek insanlar olacaktır. Bu süreç, bir yandan da 
uzun süreli bir stratejik planın ilk adımı... Başlangıcını 
gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bunu genişletmek, yeni 
programlar açmak üzere çalışmalar yapıyoruz.” 

Geleceğin en yaygın teknolojilerinden olması beklenen 
VR ve AR alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmekten 
gurur duyduklarını ifade eden Bensason, şunları 
kaydetti:

“Facebook, Google ve bütün dev teknoloji şirketleri, bu 
alana yatırım yapıyor. Önümüzdeki 5-10 yıl arasında artık 
çağımızın yeni arayüzü olacağını öngörüyorlar. Ona 
göre de bu yatırımları yapıyorlar. Artık sadece bir mobil 
telefonda değil de, akıllı gözlüklerde, projeksiyonlarla, 
doğal arayüzler üzerinden, interaktif ortamlarda ihtiyaç 
duyduğumuz bilgilerle etkileşiyor olacağız.”

Koç Üniversitesi’nde kurulan Karma Gerçeklik Laboratuvarı’nda sanal ve artırılmış gerçeklik 
teknolojileri ve insan kaynağı için hazırlık yapılıyor.
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