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İYİ BİLİG
İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI

İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN AYLIK E-BÜLTENDİR.

Ölümünden sonra yaklaşık sekiz yüzyıl geçmesine
rağmen, Mevlana'nın felsefesi unutulmamıştır.
Bunun
en
önemli
nedenlerinden
biri,
düşüncelerinin evrensel olması ve düşüncelerini
şiir sınırsızlığı ile sunabilmiş olmasıdır.
Mevlana felsefesinden etkilenen ve Mevlana'nın
görüşlerini temel alan Mesneviliğe, tüm dünyada
milyonlarca insan gönül vermiştir.
Her yıl Türkiye'de tertiplenen Mevlana gününe,
birçok ülkeden insanlar iştirak ederek, O'nun
felsefesi ve eserlerini tartışmaktadır. Hz.
Mevlana'nın çağlar ötesinden, günümüze ulaşan
önemli miraslarından biri, yedi öğütüdür. Gerek
ferdi, gerekse toplumsal, pek çok problemin
reçetesi olan bu yedi altın öğüt şöyledir:
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Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
Şefkat ve merhamette güneş,
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
Hoşgörülükte deniz gibi ol.
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
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İYİ BİLİG DERGİSİ’nde yayımlanan yazılar yazarların
kişisel görüş ve yorumlarını yansıtır. Yayın Kurulu ve
parti tüzel kişiliği makalelerde ileri sürülen
görüşlerden dolayı herhangi bir sorumluluk
üstlenmemektedir. Aynı şekilde dergi içeriğinde link
verilmesi halinde linkin ait olduğu uygulama veya
sayfaların gizlilik politikaları ve içerikleri hakkında
da yayın kurulu ve parti tüzel kişiliği herhangi bir
sorumluluk taşımamaktadır.Yayında yer alan bilgiler
her zaman önceden gerekli görüldüğünde
bildirmeksizin değiştirilebilir.
SAYFA 2

İYİ BİLİG

BAŞKAN'IN KÖŞESİ

SAYI : 10

AV. ALPER AKDOĞAN
İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKANI

“Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır,
aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.”
Yunus Emre

Kıymetli okurlar,
Son birkaç aydır Türk Siyasetinde cereyan eden
olayları yakından takip eden ve analiz eden herkesin
dikkatinden kaçmayan bazı hususları ben de kendi

Bununla birlikte, son zamanlarda partimize yönelik

bakış açımla burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

içeriden ve dışarıdan saldırıların artmasının yegâne
sebebi budur.

Damat

Bakan’ın

istifasından

sonra

adeta

“fetö

temizliği” benzeri bir operasyonla ekonominin tüm

İnanın

bana

bunlar

iktidar

alametleridir.

İlk

üst düzey bürokratları değiştirildi. Esasen yurt dışı

yapılacak seçimlerde Sn. Genel Başkanımız Türk

piyasalarda ülkemizin neredeyse sıfırlanan güven

Milletinin ilk kadın Cumhurbaşkanı olacaktır!

endeksini arttırılmaya yönelik bu çabalar da ne yazık
ki nafile çırpınışlar olarak ekonomi üzerinde hiçbir

Yunus Emre’nin de dediği gibi “Aşk ile yürüyen

olumlu etki göstermedi.

sırtında dünyayı taşır, aşksız yürüyen beden diye bir
ceset taşır.”

Bu durum, bana göre iktidarın ekonomiyi düzeltmeye

Biz bu yola Türk Vatanı ve Türk Milleti aşkıyla çıktık.

yönelik son hamlesi olarak tarihe geçecektir. Buradan

Evelallah yolumuz da gözümüz de aydın olacaktır.

da sonuç alamayan iktidar bundan sonra hangi
argümanı kullanırsa kullansın kadrolarını konsolide

Sözlerimi bitirirken İyi Parti’nin her bir neferinden

edemeyecektir.

özel

Kısacası

büyük

çöküş

çok

yakın

bir

istirhamım

olacak,

pandemi

sürecini

avantaja çevirmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmak

görünüyor.

adına

her

birinizden

partimize

yeni

bir

üye

İyi

kazandırmanızı rica ediyorum. Bizim yarın seçim

Parti’mizin bu süreçte oylarını %15’lere çıkarması

olacakmış gibi hazırlıklarımız tamam, sizlerin de bu

iktidarın yegâne alternatifi olduğunun en büyük

sürece yeni üyelerle katkı vereceğinize inancım

göstergesi olmuştur.

tamdır.

İktidar

cephesinde

bunlar

gerçekleşirken,

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.
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SAYFA 3

GENEL BAŞKANIMIZIN GÜNDEMDEN
SATIR BAŞLARI

İYİ BİLİG

SAYI : 10

Yoksa daha mı kötü? Aslında bu
SAYIN MERAL AKŞENER'İN
çarşıda, pazarda, ay sonunda hep
GÜNDEME DAİR SATIR BAŞLARI Kutlama; Bugün yüreklerimiz
DERLEYEN AYKUT YAREN

Bugün ülkemizde; Siyaset, sarayla Balgat arasındaki
nefret diline sıkışmış, Salgın can pazarına, yoksulluk
zulme dönmüş, Milletimiz oy verdiği iktidar tarafından
yüz üstü bırakılmışken; ‘’Önce millet, önce memleket’’
diyen bizler, susamayız. Önce birlik diyorsun, sonra o
birliği sen parçalıyorsun. Böyle bir dönemde;
En son ihtiyacımız olan kamplaşmak, kavga etmektir.
Sen hala ötekileştirme, kamplaştırma peşindesin. Böyle
olmaz Sayın Erdoğan!
Biz sorunları çözmeyi biliriz, onlar bahane üretmeyi
Biz

barıştırmayı

biliriz,

onlar

birbirine

düşürmeyi bilir! Biz dardaki vatandaşımızın derdini
dinleriz, onlar 5 müteahhittin derdini dinlerler!
Biz 21. yüzyılı temsil ederiz, onlar 19. yüzyıla takılıp
Cumhurbaşkanı

Ak

Parti

Genel

Başkanı

olunca; Medyayı, Ak Parti Propaganda Başkanlığı
RTÜK'ü de Sayın Erdoğan'ın canını sıkan yayınlara
ceza kesen kuruluş olarak benimsediler.
Habertürk'e kesilen ceza, özgür medyanın varlığına
tahammülsüzlüktür. Esefle kınıyorum.
Bizim önerimiz; Asgari ücretin brüt 3.000 TL olması ve
brüt

ücretin

tamamının

çalışanlarımıza

ödenmesidir. İşverenimiz, çalıştırdığı vatandaşımızın
gelir vergisini ve SGK primini devlete değil, çalışanına
versin. 675 TL'lik ek maliyeti de devletimiz üstlensin.
İktidarın ülkemizi nasıl yönettiğini anlamak için
milletimizin kendine şunu sormasını rica ediyorum;
Ekonomik durumumuz bir önceki aya göre daha mı iyi?
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kardeşliğimiz

daim

Azadlık

olsun!

27

yıllık

siyasi

yolculuğumda, seçilen bir Türk Kadını olarak; Kadına
seçme ve seçilme hakkını veren ilk ülkelerden biri
olan Cumhuriyet vizyonumuzun; Kadın haklarında
son sırada yer alan bir Türkiye gerçeğine dönmesine
müsaade etmeyeceğim! Dünya Engelliler Günü’nde bir
kez daha hatırlatmak isterim ki; Hayatın engel olarak
sunduklarını

aşabildiğimiz,

engelleri

saygı

de

ve

toplumun

hoşgörüyle

yarattığı

yenebildiğimiz

yarınlar mümkün. Yeter ki; Farkında olalım ve engel
biz olmayalım.
Anma;
Altındağ Belediye Başkan Adayımız, ANFA Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Hasan Yalçıntaş'ı Covid-19
sebebiyle

kaybettik.

Merhuma

Allah'tan

rahmet,

ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Camiamızın
başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun.Türk sinemasının
şen

kahkahası,

sevgi

dolu

kalbi,

Hayat

verdiği

karakterler ile çoğu zaman ailemizin içerisinden
biriymiş gibi hissettiren kıymetli sanatçımız Adile
Naşit’i vefatının yıl

Ekonomi/Asgari Ücret;
bu

Bakü'de,

haklı mücadelenin sonunda gelen büyük zafer kutlu,

Siyaset;

kalırlar.

birlikte yaşıyoruz.

Meydanı'nda kardeşlerimizle birlikte atıyor. 28 yıllık

İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKANI YARDIMCISI

bilir!

sorunun cevabını;

anıyorum.

Türk

temsilcilerinden,
Nihal

Atsız'ı

dönümünde saygı ve rahmetle

milliyetçiliği
hislerimizin

vefatının

yıl

fikrinin

kıymetli

tercümanı

Hüseyin

dönümünde

saygı

ve

rahmetle anıyorum. 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’ta
gerçekleşen hain terör saldırılarının yıl dönümünde
şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemizin birliğini
ve bütünlüğünü bozmaya şimdiye kadar hiçbir güç
yetmedi, yetmeyecek. Milletimizin bir daha böyle
acılar yaşamamasını diliyorum...

SAYFA 4

İYİ BİLİG

SERBEST KÜRSÜ

SAYI : 10

MEVLANA'NIN DÜĞÜN GÜNÜ:
ŞEB-İ ARUS
DİLARA KETENOĞLU

Her 17 Aralık'ta, dünyanın dört bir yanından binlerce Semazenlerin bir düşman gibi kapkara olan nefsi
insan katılımı ile 13. yüzyıldan kalma muhteşem temsil eden, bundan dolayı insanın bütün bedenini
Mevlâna Türbesi'nde bir araya gelerek, 'Düğün Günü' kaplar büyüklükte olan ve semaya başlarken çıkarılan
olan Seb-i Arus'u, Sevgili ile (İlahi ile) buluşmasını (arınılan) hırka aynı zamanda yeniden doğuşu
kutlar. Son saatlerinde eşi, Mevlâna’dan ayrılmaması simgelemektedir.
için yalvardı ve Allah’a burada biraz daha kalmasına
Bir gün Mevlânâ'nın yanında bir adam “Bütün

izin vermesi için dua etti.

peygamberler ve Allah'ın has kulları ölümün heybet ve
Mevlâna’nın cevabı şöyle oldu: Ben hırsız mıyım? şiddetinden korkmuşlardır” der. Mevlânâ; “Haşa bu
Birinin malını mı çaldım? Bu yüzden mi beni burada böyle değildir, İnsanlar ölümün ne olduğunu
tutarsınız ve sevgime yeniden katılmamı engellersiniz? biliyorlar mı?
Böylece,

Celaleddini

Rumi’nin

ölüm

hakkındaki
Allah erlerince ölüm, Allah'ı görmektir, onlar O'nu

hissiyatını görüyoruz.

görmekten hiç kaçarlar mı?” der. Ölüm kötü bir şey
İnsanın
dünyadaki
sıkıntılardan
Ölüm vücudun kafesinden kurtulma zamanıdır; O’nun değildir.
için, “Ruh Kuşunun” özgürce uçtuğu zaman, ama bu kurtulmasıdır. İnsanın ölümden korkması, ölümün
içinde

ilahi

olanı

idrak

etmiş

ve

tüm

arzulardan arınmış ruh içindir.

dünyevi gerçeğinden değil, kişinin bu dünyada yaptıkları
kötülüklerden korkmasıdır.

Mevlâna yolundakiler için Şeb-i Arus, her an tanrı
bir O bu düşünceyi şöyle dile getirir: “Gördüğün ölümün
kutlamadır. Mevlâna’nın öğretilerine göre insan, biri yüzü değil, kendi çirkin yüzündür.” Hangi tohum yere
annesinden, ikincisi de kendi bedeninden olmak üzere ekildi de bitmedi? Ne diye insan tohumundan şüpheye
düşüyorsun? diye soran Mevlânâ, mezarı canın
iki kez doğar.
aşkına

sunulan

güzelliklerin

bayramı

gibi

kurtuluş yeri, ölmeyi batan güneşin yeniden doğmaya
Gerçek doğum ikinci, ruhsal doğumdur. Bir ruhani hazırlığı olarak niteler ve ölüm ile uyku arasında da
lider tarafından yönlendirilen Mevlevi dervişlerinin, bir benzerlik kurar.
öğretisinin ilkelerine göre, Mevlevi mensupları olarak
yaşamaları beklenir. Nefsin mezarını simgeleyen uzun Her yıl Şeb-i Arus’ta bu kutlamayı yaşayanlara en
şapkaya sikke ve onun kefeni olan beyaz cüppeye ise azından Allah’ı sevmenin, ebediyen Allah ile birlikte
tennure denir.

olmayı istemenin güzelliklerinin ve harikalarının
tadına varılır.
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SERBEST KÜRSÜ

ATATÜRK VE ÖĞRETMEN

SAYI : 10

'Ö ğ r e t m e n m a a ş l a r ı n ı g e ç m e s i n !'
M.K.ATATÜRK

CEVDET TAŞKIN

Bakanlar

Kurulu'nun

11.11.1928

günü

yaptığı

toplantıda Atatürk’e Ulus Okulları Başöğretmenlik
ünvanı

vermiştir.

24

Kasım,

Atatürk’ün

Atatürk'ün öğretmene ve öğretmenlik mesleğine ne
kadar önem verdiği herkes tarafından bilinmektedir.

Millet

Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gündür.

Bu güzel ve bir o kadar da anlam içeren hikaye de

Bizler bu tarihte tüm yurtta coşkuyla öğretmenler

onlardan sadece biri:

gününü kutlarız. Aslında Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın

Çankaya’da bir ilkokul açılmıştı. Köşkün çevresinde

devam

Kongresi

bulunan bu okulu bir gün Atatürk ziyaret etmiş.

'Savaşlar

Öğretmen tahta başında öğrencilere ders veriyormuş.

kazanılır, düşman yenilir ama asıl savaş cehaletledir.'

Cumhurbaşkanı girer girmez saygı işaretini vermiş,

mesajını vermiştir. Asıl amaç vatansever, milliyetçi

çocuklar

ve bilinçli bir toplum yetiştirmekti. Tabi ki bunun

verdikten sonra yüzünü tahtaya çevirerek derse

yolu

devam etmiş.

ettiği

yıllarda

düzenlemiştir.

Bu

özverili

Öğretmenler

Kongrede

ve

Atatürk

vatansever

öğretmenlerden

ayağa

kalkmış

ve

oturunuz

işaretini

geçmekteydi. Kurtuluş Savaşı sırasında cephede en ön

Atatürk, beş on dakika ayakta ders dinlemiş ve

sıralarda çarpışan, vatanı için canını hiçe sayan

çıkarken öğretmen yine aynı ses, aynı eda ile

öğretmenlerimiz

koymaya

çocukları ayağa kaldırmış ve oturunuz işareti verir

hazırdılar. 1923 yılında zamanın Maliye vekili Hasan

vermez derse devam etmiş. Gazi kapıdan çıkarken

Fehmi Bey ile Atatürk arasında geçen konuşma dillere

yanındakilere:

pelesenk

– “Gördünüz mü öğretmeni? Cumhurbaşkanına önem

zaten

olmuştur.

bu

yola

Paşam;

baş

vekil

maaşları

düzenlenecek, ne kadar verelim? Ve Atatürk o meşhur

vermedi” demiş ve ilave etmiş:

cümleyi kurar:

– “İlköğretmen vatanın en hayırlı elemanı. Onlar

Ö ğ r e t m e n

m a a ş l a r ı n ı

g e ç m e s i n !

vatan çocuklarıyla o kadar kaynaşmışlardır ki, adeta

Görüldüğü üzere Atatürk için öğretmenlik mesleği

çocuklaşmalardır.

çok ayrı bir statüde bulunmaktadır. ‘Öğretmenler

öğrencilerdir. Bu öğretmen eğer dersini bırakıp

yeni

diyerek

saygısını göstermek için yanıma gelseydi ve çıkarken

öğretmenlerin omuzlarına çok önemli bir sorumluluk

beni merdivenlere kadar geçirse idi, öğrencileri

vermiştir. Aslında Atatürk, bir başka söyleminde

gözünde küçülür, belki prestijini kaybederdi. Öğrenci

‘Cumhuriyet sizden; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür

gözünde en saygılı, en büyük adam öğretmendir.”

nesiller ister' demiştir. Burada Atatürk o çok sevdiği

demişlerdir.

nesil

sizlerin

eseri

olacaktır’

Onların

gözünde

en

sevgili

ve çok sevdiğimiz Cumhuriyetimizi fikir, vicdan ve
irfan ile donatmak istemektedir.
Sözlerimin sonunda üzerimizde emeği olan tüm
öğretmenlerimin

ellerinden

etmişlerin de ruhları şad olsun.

öper,
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ahirete

göç
SAYFA 6

İYİ BİLİG

SERBEST KÜRSÜ

SAYI : 10

AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN
18 EKİM BAĞIMSIZLIK GÜNÜ
SERDAR ALKIN

Bundan bir asır önce, 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Yaşanan olumsuzluklara ilk itiraz, 19 Şubat 1988
Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası, yılında

yapılan

halk

mitingiyle

verildi.

Böylece

Çarlık Rusya'nın da yıkılması sonucu Gürcistan'ın başkan Bağırov istifa etti, Vezirov başkanlık görevini
Tiflis şehrinde bağımsızlığı ilan etmiştir ve doğunun devraldı. Mitingler kasım ayına kadar devam edince
ilk

demokratik

“Azerbaycan

müslüman

Halk

cumhuriyeti

Cumhuriyeti”

olan Sovyetler Birliği; Bakü, Nahçıvan ve Gence’de sokağa

kurulmuştur. çıkma yasakları ilan etti. Bu yasaklar Azerbaycan

Bakü’nün, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgali altında Türklerinin Halk Cephesi’nde örgütlenmesine neden
olması nedeniyle Fethali Han Hoyski başkanlığında oldu. 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece Sovyet
oluşturulan geçici Azerbaycan hükümeti, faaliyetini Ordusu, Bakü ve diğer yerlerde 131 kişiyi öldürdü, 744
bir süre Gence şehrinde sürdürmüştür.

kişiyi yaraladı, 400 kişi ise mahkûm oldu. Başkan

Kurulan bu bağımsız Türk devleti ilk olarak Osmanlı Vezirov Moskova’ya kaçtı. Sovyet ordusunun Bakü ve
Devleti tarafından tanınmıştır. İki devlet arasında diğer

illerde

yaptığı

yapılan anlaşma çerçevesinde, giderek artan Ermeni ve uygulamalar,
Bolşevik

tehditlerine

karşı

Nuri

Paşa

bu

acımasız

Azerbaycan

katliam

Türklerinin

ve

Sovyet

(Killigil) yönetimine olan güvenini tamamen sarsmış, ülkenin

komutasındaki Kafkas İslam Ordusu yardıma geldi ve bağımsızlığına giden süreci hızlandırmıştır.
Azerbaycan

halkıyla

birlikte

bu

saldırılar

geri Azerbaycan

Ali

Meclisi,

18

Ekim

1991

tarihli

püskürtüldü. Cumhuriyet ilanından sonra Bakü’ye oturumunda 'Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlığı'
saldırı düzenleyen Rus ordusunun ikinci saldırısı ise adlı anayasal tasarısını oybirliği ile kabul etmiştir. Bu
1920 yılında oldu ve bu sefer Kızıl Ordu Bakü’ye girdi. gelişmenin ardından 29 Aralık 1991’de Azerbaycan'da
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti iki yıllık kısa bir süre bir
sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiş oldu.

halkoylaması

Cumhuriyeti

düzenlenerek:

Bağımsızlığı’

'Siz

anayasa

'Azerbaycan
tasarısını

20. yüzyılın sonlarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler onaylıyor musunuz?' sorusu sorulmuştur. Azerbaycan
Birliği (SSCB) yıkıldıktan sonra oluşan elverişli tarihi halkı

Azerbaycan'ın

bağımsızlığından

yana

oy

ortam ve fırsat sonucu Azerbaycan Türkleri aynı kullanınca Mayıs 1992'de Azerbaycan Milli Meclisi,
yüzyılda

ikinci

kez

bağımsızlığını

ilan

etmiştir. Üzeyir Hacibeyov'un bestesi ve Ahmet Cavad'ın şiiri

Azerbaycan’ın ikinci kez bağımsızlığını ilan etmesine ile Azerbaycan İstiklal Marşı'nı onaylamış ve hemen
uzanan bu yol zor ve kanlı geçti. 1980’li yıllar SSCB ardından, meclis tarafından, 3 renkli ve ay yıldızlı
için ekonomik sıkıntılarla doluydu. Bu sıkıntılar hem Devlet Bayrağı ve Devlet Arması da kabul edilmiştir.
Azerbaycan’ın

doğal

zenginliklerinin

tahrip Azerbaycan Türkleri, 70 yıl süren Sovyet işgali

edilmesine hem de milli ve dini hislerinin tehdit altındaki zor günlerden kurtularak, 29 yıl önce 18
edilmesine yol açtı.

Ekim 1991 tarihinde yeniden bağımsızlıklarını ilan
etmiştir. 18 Ekim Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü;
Azerbaycanımıza ve bütün Türk Dünyası'na kutlu
olsun…
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BÜTÇE VE ÖZGÜRLEŞME
SELAHATTİN ŞAHİN

Toplumların sorgulama, özgürleşme isteği, yaklaşık

Başka önemli bir madde de 39. maddedir ve günümüz

sekiz yüzyıl önce, çetin mücadelelerle ve ağır

hukuk sisteminin temelini oluşturur:

bedeller ödeyerek 'Magna Carta' olarak adlandırılan

'Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke

koşulları monarşiye kabul ettirerek başlamıştır.

kanunlarına göre yasayla uygun şekilde muhakeme
edilip

hüküm

Bu süreç uzun mücadeleler sonucudur ancak daha

mülkten

yakın tarihi baz alarak kısa bir göz atalım; Üçüncü

edilemez

Haçlı

uğratılamaz.'

Seferi'nden

mahrum
veya

tutuklanamaz,

bırakılamaz,

ne

şekilde

olursa

olsun

zarara

Yürekli

oturtuldu. İlerleyen zamanlarda, yüksek rütbeli kilise

Richard için büyük çapta fidye istendi. Bunu

ve toprak sahiplerinin kurduğu meclis zaman zaman

karşılamak için yürürlüğe konan, dini ve laik

sekteye uğratılsa da genişletildi, tabana yayıldı,

kurumların ellerindeki toprak değerlerinin dörtte

devlete

birini içeren sert vergilendirme uygulamaları hayata

toplumu bir arada tutmanın çimentosu oldu. Doğru

geçirildi. Richard kurtulduktan sonra da kalıcı hale

hukuk

gelen bu durum. 1119'da Williham Fitz Osbert

denetler. Milletin ödediği vergilerin yine millet

liderliğinde,

tarafından

Londra'nın

yoksul

kesiminin

aidiyet

duygusu

sistemi,

yasal

ilan

Aslan

alınan

monarşi

dışı

ve

Roma

rehin

Böylelikle

kanun

mal

Kutsal

İmparatorluğu'nda

dönerken,

giymeden

çerçeveye

oluşturuldu,

kaynakların

sorgulanmasının

doğru

meclis

de

kullanımını

güvencesidir.

Bugün

ayaklanmasına yol açtı. Ayaklanma, Richard'ın vekili

muktedirlerin hazırladığı bütçeyi sorgulayamıyoruz.

Hubert Wales tarafından kanlı biçimde bastırıldı ve

Milletin vekilleri yerine muktedirin sekreterlerinin

önderleriyle birlikte dokuz ayaklanmacı idam edildi.

kapalı

Ancak mücadele durmadı.

tartışıyoruz. Maliye ve Hazine Bakanı (sekreteri)

kapılar

arkasında

hazırladığı

bütçeyi

TBMM'de konuşma gereği bile duymuyor. Aradan
Yurtsuz John döneminde saray ve savaş giderlerini

onca

karşılamak için vergiler daha da ağırlaştırıldı. Bu

güvenliği yok; bir anda el konabiliyor. Can güvenliği

durum

yok; bir gece, sabaha karşı tutuklanabiliyor ya da

da

muhalefeti

daha

da

keskinleştirdi.

yıl

geçmiş

ama

ülkemizde

kimsenin

Sonuçta John ayaklanmaların önüne geçemedi ve

saldırıya

toprak sahipleriyle 63 maddelik bir belge imzalamak

sorgulayamayan,

zorunda kaldı.

güvenliği olmayan bir millet özgür değildir. Çağdaş

Bu belgenin en önemli maddelerinden biri; 'Yasalar

toplum yolunda, devleti tekrar milletin devleti yapma

dışında hiçbir vergi yüksek rütbeli kilise adamları ve

mücadelesi veren Aydınlanmacı kadrolarımız var ve

baronlardan

bu

oluşan

kurula

danışılmadan

yoluyla veya zorla toplanamaz.'

haiz

bizi

uğrayabiliyorsunuz.

mal

umutlar

umudumuzu

denetleyemeyen,

yapmaktadır.

kaybetmeden

Bütçesini
can

ve

mal

Hiçbir

şekilde

mücadeleye

devam

edeceğiz.
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251 Kelime
ALPER ÖZALTAY
Y. MÜHENDIS
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1 Kelime 7 Tanı
İhanet

İyileştirilmiş
Güçlendirilmiş
Parlamenter
Sisteme
önerilerime devam:
Cumhuriyet; devleti temsil edecek yetkisi değişebilen
Başkanın halk tarafından direkt (veya ikincil seçmen;
TBMM) yoluyla seçildiği sistemdir. Demokrasi; halkın
kendini yönetmesi (denetlemesi!), bunu çoğunluğun
yönünde uygularken çoğulculuktan ödün vermemesidir.
Devletin başı ister yetkili (Yarı-Başkanlık, Fransa) ister
yetkisiz olsun (Parlamenter, Almanya), ister halk seçsin
(Parlamenter, Avusturya) ister soydan gelsin (Parlamenter,
Birleşik Krallık), ister tam yetkili olsun (Başkanlık, ABD);
özetle
ülke
hangi
sistemle
yönetilirse
yönetilsin
“Dengeleme ve Denetleme” kurumlarının, kuvvetler ayrılığı
prensipleriyle çalışması sağlandığı sürece, demokrasinin
varlığından söz edilebiliriz (Elbette sosyolojik doku, kişi
hak ve özgürlüklerin algılanması, meslek birlikleriyle
STK’ların etkinliği, özgür medyanın varlığı değerlidir).
Cumhuriyetlerde; Kuvvetler ayrılığı katı (Başkanlık) veya
yumuşak (Parlamenter) olabilir. Hükümetin parlamentonun
içinden çıkmasıyla Yürütme-Yasama ikilisi birbirlerini
genellikle(!) denetleyemezler. Önleyebilmek için; Yasama
çift kamaralı (A-B meclisleri) olmalıdır. Kamaralar
arasındaki farklar; seçilme sistemlerinde, adayların
seçilebilme niteliklerinde, seçim zamanında, vekillik
süresinde ve yetkilerinde olmalıdır. Tek seçim bölgeli
(Türkiye) nispi temsille seçilecek B meclisi, içinden
hükümeti çıkaran A meclisinin kararlarını (kanun, atama,
seçim); önemine göre nitelikli/salt çoğunluklarla onamaveto yetkisine sahip olacak, aslında yürütmeyi denetlemiş
olacaktır. Burada hassasiyet, TBMM’de nihai kararın
_vatandaşların asgari kriter şartıyla seçilebildiği_ A
meclisinde olacağıdır. A meclisi, seçmenin çıkarlarını
gözeten vekillerden oluşturacak bir sistemle seçilmelidir
(her dar bölge tek vekil, çift tur).
İyileştirilmiş Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile
hedefimizin “Yönetimde İstikrar, Temsilde Adalet”
olduğunu
biliyoruz.
Buradan
hareketle
yönetimde
istikrarın sağlanması adına; hükümeti düşürebilme yeter
sayısı yerine, yeni bir hükümet oluşumunun matematiksel
olarak sağlanması kesin koşul olarak belirlendiği gensoru
sistemi uygulanmalıdır. Temsilde adaletin sağlanması
adına; A meclisinde hiçbir kısıtlayıcı seçilme kriteri (baraj)
olmamalıdır.

Onur İnak:
Bkz: ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın.
Zafer Doğan:
İnsana has bir davranış olan ihanet, herkesin
lanetlediği ama insanlık tarihiyle birlikte pek çok
kişinin uyguladığı, kendi menfaatleri için başkalarının
zarar görmesine ses çıkarmadığı bir davranış olup,
bazı siyasetçilerin sık başvurduğu bir yöntemdir.
Alper Özaltay:
Öncesinde muhatabında yarattığın beklentileri, onun
sana olumlu bakmasının devamı için gereken önlemleri
almadan, yapmama durumu olup aslında çoğu
abartıdır.
Erdal Okumuş:
Huzurun, umudun ve mutluluğun temeli olan güven
duygumuza karşı işlenmiş bir suçtur.
Serdar Alkın:
Gayret et, davet et, hayret et, affet, tövbe et, sakın
ihanet etme. Hacı Bektaş-ı Veli.
Selahattin Şahin:
İhanet ve hainlik yan yanadır.Her ihanetin temelinde
kişisel çıkar vardır.
Ömer Akman:
Hak diye diye Hak'ka ihanet, nerede ahde vefa, Hak'ka
ihanet, halka ihanet, geçer elbet.

Devam edeceğim.
İYİ BİLİG | 22 ARALIK 2020

SAYFA 9

İYİ BİLİG

TARİHİMİZDEN KAHRAMANLAR

SAYI : 10

İSMET İNÖNÜ
ARZU KIRAÇ

1884 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Sivas’ta
tamamladıktan
sonra
Mühendishane
İdadisini (Askerî Lise) bitirdi. 1903 yılında Kara Harp
Okulu'ndan, 1906 yılında Harp Akademisi'nden mezun
olarak, ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı.
1910-1913
yılları
arasında
Yemen
İsyanı'nın
bastırılması harekâtına katıldı. Bu ve bundan önceki
görevlerinde hudut problemleri ve asilerle yapılan
anlaşmalarda
başarılı
hizmetleri
ve
meslekî
özellikleriyle dikkati çekti.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi'nde
Kolordu Komutanı olarak Atatürk'ün emrinde çalıştı
ve öğrencilik yıllarından beri devam eden dostlukları
ile devletin geleceği hakkında ortak fikirleri gelişti.
Suriye Cephesi'nde savaştı; Millî Mücadele sırasında
Atatürk'ün en yakın silâh arkadaşı olarak çalıştı.
Edirne milletvekilliği ve bakanlık yaptı. Albay İsmet
Bey, mebusluk ve bakanlığı saklı kalarak Garp
Cephesi Komutanlığı'na getirildi. 25 Ekim 1920'den
sonra Batı Cephesi Komutanı olarak Çerkez Ethem
isyanını bastırdı. Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarını
yönetti. Tuğgeneral rütbesine yükseldi.
Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'dan sonra
kazanılan zafer üzerine Mudanya Mütarekesi'nde
Büyük Millet Meclisi'ni temsil etti. Lozan Barış
Konferansı'na Dışişleri Bakanı ve Türk Heyeti
Başkanı olarak katıldı. 24 Temmuz 1923'te Lozan
Antlaşması'nı imzaladı. Cumhuriyetin ilânından
sonra 1923-1924 yıllarında ilk hükûmette Başbakan
olarak görev aldı, 1924-1937 yılları arasında bu
görevini sürdürdü.
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İnönü, Atatürk İnkılâplarının gerçekleşmesinde ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerine
oturtulmasında Atatürk'ün en yakın mesai arkadaşıydı.
Atatürk'ün ölümünden sonra, 1938 yılında, TBMM
tarafından Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak
seçildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'yi savaş
felâketinin dışında tutmayı başardı. Savaştan sonra çok
partili siyasî rejime geçilmesine büyük destek oldu.
1950 yılında, yapılan seçimleri kaybettikten sonra, 1960
yılına kadar Ana Muhalefet Partisi Başkanı olarak siyasî
yaşamını sürdürdü. 27 Mayıs harekâtından sonra
Kurucu Meclis üyeliğine seçildi ve 10 Kasım 1961
tarihinde başbakanlığa atandı. 1965 yılında bu görevden
ayrıldıktan sonra milletvekili olarak siyasî yaşamına
devam etti. 8 Mayıs 1972 tarihinde 34 yıldır görev
yaptığı CHP genel başkanlığından istifa etti.
Türk siyasal yaşamında parti içi mücadele sonucunda
değişen ilk genel başkan oldu. 4 Kasım 1972 tarihinde
CHP üyeliğinden, 14 Kasım 1972 tarihinde de
milletvekilliğinden istifa etti. Başvurusu üzerine Eski
Cumhurbaşkanı
sıfatıyla
tabii
senatör
olarak
Cumhuriyet senatosunda görev aldı.
25 Aralık 1973 Salı günü, Pembe Köşk’te, saat 16.05'te 89
yaşında öldü.
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SAĞLIK

TÜRKİYE'DE ROBOTİK CERRAHİ
PROF. DR. MURAT KARAMAN
İYI PARTI GİK ÜYESI ULUSLARARASI İLIŞKILER
BAŞK.YRD.

Türkiye'de KBB alanında robot kullanımı neden Sonuç ve Değerlendirme;
yaygın değil?
Kanser

cerrahisinde

bazı

zorlanılacak

ya

da

Robot sayesinde cerrahi yapılan alan büyütülerek, üç

robot boyutlu yani çıplak gözle görülebildiği için daha iyi
sayesinde yapılabiliyor. Özellikle belli yerleşimde, dar görüntü elde ediliyor. Çıplak elle yapılabilenden daha
yerlerde, el ve aletlerin dönemediği açılarda olan hassas ve çok boyutta hareket ederek, elin veya
tümörlerin çıkartılmasında bu sistem avantaj sağlıyor. standart düz cihazların giremediği alanlara girerek
yapılamayacak

yerleşimdeki

ameliyatlar

Bugün için bunları seçerek hareket etmek gerekiyor.

ameliyat yapabilmek de çok önemli temel özellikler

Robotu bilerek, yararını tartarak kullanmakta fayda arasında yer alıyor. Robot kollarının ucuna takılan
var. Bu sayede doğru seçilmiş hastaların hem uzun tutucu ve kesiciler, standart cerrahide iki boyutlu
süreli sonuçlarına hem de yaşam konforuna teknoloji

hareket yapabilirken, bu sistemde yedi ayrı boyutta

sayesinde olumlu etki sağlanmış oluyor. Bununla hareket edilmesi gibi özellikler sistemi daha
birlikte, bu teknoloji bugün için pahalı ve bu nedenle kullanışlı hale getiriyor. Böylece daha hassas ve daha
de yerinde kullanılmak zorunda kalınıyor. İleride bu

karmaşık, bir anlamda riskli işler daha incelikli

kısıtlılık ortadan kalkacak. İkinci fark ise önemli bir

yapılabiliyor, dahası yapılabilir hale geliyor. Robot

klasik cerrahi deneyim, anatomi bilgisi ve alete için geliştirilmiş tekniklerin artmaya devam edeceği
ve günümüzün doğal seçeneği olacağı apaçık. Öyle ki,
alışmayı gerektiriyor.
bugün uygulanan ve övünülen “geleneksel modern
ulaşmada cerrahi”, gelecek kuşaklar için muhtemelen çok kaba
cerrahın eğitimi ve deneyimi önem taşıyor. Yukarıda olarak değerlendirilecek.
Robotik

cerrahide

başarılı

sonuçlara

da sıralandığı gibi Türkiye’nin güncel koşulları için
robotik

cerrahinin

pahalı

olması

ve

yerinde

Sadece ameliyat sırasında kullanılan teknoloji değil,

kullanılmak zorunda kalınması ve ayrıca cerrahların ameliyat öncesi ve sonrasında kullanılan teknolojiler
daha iyi bir eğitim ve deneyim sahibi olması gerekliliği de farklılaşıyor. Bunlara ayak uydurmak da zorunlu
robotun yaygın kullanımını engeller.

hale geliyor. Bugün robotla çok iyi işler yapılabiliyor
olmakla birlikte, elde edilen başarı henüz yeterli
değil.

Ancak

deneyimin

artması,

aletlerin

daha

hassas hale gelmesi sonucu gelecek yıllarda çok daha
farklı şeylerin yapılabileceğini düşünüyorum.
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FLİPBOOK
NESLİHAN TUBA PÜRSÜNLÜ

Merhaba,
Biraz sanat, biraz eğlence biraz da etkinlik fikrine ne
dersiniz. Biraz “Flipbook”tan bahsetmek istiyorum.
Türkçe olarak “hareketli kitap”, “animasyonlu kitap”
ve “çizoynat” gibi karşılıkları bulunsa da henüz tam
bir karşılığı yerleşmediğinden en yaygın olarak
orijinal haliyle, yani “flipbook” olarak kullanılıyor.
Nedir bu minik kitap? Aslında pek çoğumuzun
küçüklüğünden bildiği, gördüğü hatta yaptığı bir
eğlence aracıdır. En basit tarifiyle ele sığacak
büyüklükteki bir kağıt yığının (30-100 sayfa önerilir
ama elinize sığdığı ölçüde istediğiniz kadar
kullanabilirsiniz)görünür köşesine, belli bir figürün
ufak hareket değişikliğiyle çizilmesidir. Kitabın
sayfalarını
hızla
çevirdiğinizde
hareketiyle
eğlendiren bir gösteriye dönüşüyor.
Çoğumuz okul sırasında ders kitabımızın ya da
defterimizin
köşesine
yapardık.
Literatürde,
günümüzdeki animasyon ve çizgi filmin atası sayılan
bu uygulama, günümüzde de profesyonel olarak
güncelliğini korumakta. Çeşitli reklam filmlerinde,
tanıtım etkinliklerinde, hediyelik eşya olarak
kullanımı mevcuttur. En pratik yönlerinden biri; ister
elle çöp adam çizerek son derece amatörce isterseniz
de günümüz dijital teknolojilerini kullanarak
profesyonelce hazırlama imkanınızın olması. Hatta
evde
çocuklarınızla
keyifli
bir
etkinliğe
dönüştürebilirsiniz. İhtiyacınız olanlar ise sadece, bir
miktar eşit boyda kesilmiş kağıt, kalem(ler) ve dosya
mandalı.
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Kayıtlara göre ilk “flipbook” 1868 yılında görüldü,
John Barnes Linnett tarafından Kinetograf (ya da
Kinetoskop) olarak patenti alındı.
Kinetograf ilk film görüntüleme makinelerinden
birisidir. Ardından 19.yy boyunca ve hatta 20. yy
başlarına kadar çocuk oyuncağı olarak kullanıldı.
Sonrasında ise yetişkinlere de hitap ederek reklam,
tanıtım vb gibi yerlerde kullanılmaya başlandı.
1960'larda en popüler zamanını dönemin en popüler
markalarıyla yaşadı ancak 1970'lerin sonuna doğru
artan
teknolojiyle
biraz
geri
planda
kaldı.
Günümüzde ise eski popülerliğine doğru hızla
ilerliyor. En iyi örneklerinden biri olan ve yakında
kaybettiğimiz efsane oyuncu Maradona’yla ilgili
olanıdır. Mutlaka izlemenizi öneririm .
İlgili bağlantı: https://vimeo.com/84820927

Bunu Biliyor muydunuz?
İlk Kadın İçişleri Bakanı ve 1995 yılında Doğru Yol
Partisi (DYP) Kadın Kolları Başkanı olan Meral
Akşener, ilk olarak 1995 Türkiye genel seçimlerinde
DYP Kocaeli milletvekili seçilerek girmiştir.
Necmettin Erbakan başkanlığında 28 Haziran 1996
tarihinde Refah Partisi (RP) ve DYP koalisyonunun
oluşturduğu 54. Türkiye Hükûmeti'nden, 3 Kasım
1996 tarihinde Susurluk kazası sonrası İçişleri
Bakanlığı görevinden istifa eden Mehmet Ağar'ın
yerine İçişleri Bakanlığı görevini üstlenerek Türkiye
tarihindeki ilk kadın İçişleri Bakanı oldu. 28 Şubat
sürecinin yaşanması ile 54. Türkiye Hükümeti'nin
dağılmasının ardından görev süresi 30 Haziran 1997
tarihinde son buldu. 1999 Türkiye genel seçimlerinde
DYP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi.
2002 Türkiye genel seçimlerinde ise DYP %9,54 oy
alarak baraj altında kaldı. S A Y F A 1 2
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TURİZM
Turizm türleri:

ALPER DİNDAR

Turizmin çok fazla tanımı olsa dahi Dünya Turizm
Örgütü tarafından şu şekilde tanımlanır: “Sürekli
kalışa

dönüşmeden

bulunmadan,

ve

gelir

bireylerin

getirici
geçici

faaliyetlerde
süre

ile

konaklamalarından doğan olay ve ilişkilerin tümüdür.”
Bu

tanım

içerisinde

öğrenim

için

şehir

değişiklikleri, uzun süreli dönemsel konaklama
(yazlık-kışlık kalışlar), iş seyahatleri gibi faaliyetler
tanım

haricinde

tutulmaktadır.

Turizmi

kısaca

tanımladıktan sonra ikinci sorumuz:
Bireylerin dinlenme (tatil) ve gezme istekleri
Sağlık nedenli faaliyetler

ziyaretleri

(toplumsal,

arkeolojik vb.)
Birden fazla dürtünün harekete geçmesinden sonra
ortaya çıkan turistik etkinlikler iki ana başlık
altında toplanmakta ve yine her başlık altında
çeşitlendirilmektedir: İç Turizm ve Dış Turizm.
Kolayca anlaşılacağı üzere; İç Turizm: Ülke içinde
gerçekleştirilen turistik faaliyetlerin tümüdür. Dış
arası

turistik

faaliyetlerdir.
2- Kültür Turizmi: Ülkelerde yer alan; tarihi, kültürel
değerlerin

ziyaret

edilmesi

amaçlı

yapılan

seyahat/gezi faaliyetleridir.
3- Dini Turizm: İnsanların sahip oldukları inanç
doğrultusunda

gerçekleştirdikleri

kutsal

mekân

seyahatleri/ziyaretleridir.
4- Sağlık Turizmi: Sağlık hizmetlerinin bölgesel/
seyahatler bütünüdür.
5- Spor Turizmi: Ülkesel/Ülkeler arası gerçekleşen

6-

Kongreler, Toplantılar,

Ülkeler

yapılan

daha ilave edebiliriz.

Dini ziyaretler (Hac, Umre)

Turizm:

amaçlı

seyahatlerdir. Günümüzde ise bu başlıklara iki tane

Spor veya sanat amaçlı seyahatler

veya

dinlenme/tatil

spor müsabakalarını takip etmek amaçlı yapılan

İş seyahatleri

gezi

üzere

ülkesel ölçekte daha iyi alınabilmesi için yapılan

“İnsan neden turistik faaliyetlere katılır?”

Araştırma

1- Dinlenme Turizmi: Başlıktan da anlaşılabileceği

gerçekleştirilen

turistik

faaliyetlerdir. Ve kendi içinde ikiye ayrılır. Ülke
dışına yapılan seyahatler/ziyaretler (İng. Outgoing)
ve Yurt dışından ülkeye yapılan seyahatler/ziyaretler
(ing. Incoming).

Politik

Turizm:

Siyaset/politika

ile

uğraşan

kişilerin yurtiçi veya yurtdışında gerçekleştirdiği
faaliyetler bu başlık altında yer almaktadır.
7-

Ekonomik

şirketlerin

iş

Turizm:

Kamu

potansiyellerini

kurumlarının,
artırmak

özel

amaçlı

yaptıkları seyahatlerdir. Örnek vermek gerekirse:
Yurt içi – yurt dışı fuar ziyaretleri, ticari heyet
seyahatleri gibi iki ana örnek verilebilir. Kısaca
üzerine düşündüğümüzde, turizmin çıkış noktasının
insanın sahip olduğu ve olmaya devam edeceği
ihtiyaçlardan dolayı bir endüstri haline geldiğini
görmekteyiz. İlerleyen sayılarda turizmin tarihsel
gelişimi,

günümüzdeki

hali

ve

potansiyeli

doğrultusunda ülkelere olan katkıları ve her zaman
duyduğumuz “Türkiye’de Bacasız Sanayi: Turizm”
üzerine bilgilendirici yazılarda görüşmek üzere…
Esen Kalın…
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12 Hayvanlı Türk Takvimi
NESLIHAN TUBA PÜRSÜNLÜ

Pratik Bilgiler

Türkler konargöçer bir hayat tarzını benimsedikleri için
yazın yaylaya kışın da kışlaklara göçme zamanının doğru
hesaplanması önemliydi. Aynı zamanda ürünlerin ekilip
hasat

edileceği

zamanları

da

doğru

ayarlamak

gerekiyordu. Bu ihtiyaç da ortaya 12 Hayvanlı Türk
Takvimi’ni çıkardı.
Divanü Lugati’t Türk’te Kaşgarlı Mahmut 12 hayvanlı
Türk takviminin ortaya çıkışını bir rivayetle anlatır.
Rivayete göre bir Türk hakanı kendisi başa geçmeden
önce yapılan bir savaş hakkında bilgi ister. Fakat
danışmanları

savaşın

yapıldığı

zaman

Maskelerde yeterli koruma için, üç katlı ve orta
katında meltblow adlı gümüş iyonu içeren bir
kumaş türü olması çok önemli. TÜBİTAK
tarafından hazırlanan ÜTS tıp adlı uygulama ile
maske alımı sırasında barkodunu okutarak,
ürünün kayıtlı mı merdiven altı mı olduğunu
anlayabilirsiniz. Uygun üretilmeyen maskeler
korumadığı gibi alerjik rahatsızlığa da neden
olmaktadır.

konusunda

anlaşmazlığa düşerler. Bunun üzerine hakan bu olayın
tekrarlanmaması adına takvim yapılmasını ister.
12 Hayvanlı Türk Takvimindeki bazı yıllar bahtlı, bazıları
da zor yıllar olarak nitelendirilir. Maymun, tavşan,
tavuk, yılan, koyun, sığır ve sıçan yılları zor yıllar
sayılır. Türkler bunlara inanarak kararlar almışlardır. 12

Tarihte Bu Ay

hayvanlı Türk takvimine göre her yılın başlangıcı,
baharın gelişi ve Köktürklerin Ergenekon’dan çıkışı
olarak kabul edilen 22 Mart Nevruz bayramıdır. Her yeni
yılla birlikte Türkler yeni bir başlangıç yapmışlardır.
12 Hayvanlı Türk Takviminin ilk kullanım tarihi tam
olarak bilinmemekle birlikte MÖ 2367’de kullanılmaya
başlandığı

ve

İskitler’den

beri

kullanıldığı

düşünülmektedir. Orhun Abideleri'nde bu takvimle tarih
düşülmesi

Köktürkler

döneminde

de

kullanıldığını

göstermekte dahası Uygur Karabalgasun Yazıtlarında da

2 Aralık 1888: 132 yıl önce vatan şairi, siyaset ve
fikir adamı Namık Kemal, Sakız Adası'nda vefat
etti.
7 Aralık 1956: Reşat Nuri Güntekin’in ölümü
27 Aralık 1919: Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin
101.Yılı.
5 Aralık 1934: Kadına seçme ve seçilme hakkı
verilmesi.

bazı Çince kavramlarla beraber bu takvimin izine
rastlanmaktadır.
2021 yılı Öküz (Sığır-Ud) yılı olacak ve yorumlara göre
pek de hoş bir yıl olmayacak diye öngörülüyor.
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Kimdir? Nedir? Neresidir?
İPEK OKUYAN

KİMDİR?
Soru 1 :
Halkı, Türk Kurtuluş Savaşı'na destek vermeye teşvik
etmek için 1920 yılında Kastamonu'daki Nasrullah
Camii'nde verdiği ateşli vaazın basılarak tüm
vilayetlere ve cephelere dağıtıldığı, aynı yıl Ankara'ya
giderek Millî Mücadele'ye şair, hatip, seyyah,
gazeteci,
siyasetçi
olarak
katılan,
Türkiye
Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
ulusal marşı olan İstiklâl Marşı'nın yazarı Türk şair,
veteriner hekim, öğretmen, hafız kimdir?
Soru 2 :
İslâm tasavvufunun en önemli ve en büyük yapıtı
kabul edilen Mesnevî’nin mimarı şair, ilahiyatçı ve
mutasavvıf kimdir?
Soru 3 :
Profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos
Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve
Newell's Old Boys takımlarında oynayan, 25 Kasım
2020 tarihinde 60 yaşında hayatını kaybeden
Arjantinli profesyonel futbolcu, teknik direktör
kimdir?
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NEDİR?
Soru 1 :
Çağın hastalığı olarak da görülen; telefonsuz kalma
korkusu ya da cep telefonu yoluyla iletişimden
kopmaktan korkma durumunun adı nedir?
Soru 2 :
Bir toplumda belirli bir zümrenin diğer toplumsal
sınıflar ve gruplar karşısında gösterdiği entelektüel,
politik ve ahlaki üstünlüğü ifade eden kavram nedir?
Soru 3 :
Türk Dil Kurumu'na göre “Kendini beğenme,
başkalarından üstün tutma, benlik, gurur” şeklinde
tanımlanan kendine aşırı değer verme ve büyüklenme
duygusu nedir?
NERESİDİR?
Soru 1 :
Selçuklu komutanı Alparslan'ın 16 Ağustos 1064
tarihinde Bizans kralı ile yaptığı savaşta ele geçirdiği,
Osmanlı'nın, Aralık 1914 - Ocak 1915 tarihlerinde
90.000 asker kaybettiği, ilçeye bağlı Kızılçubuk
köyünün 1990'lı yıllarda terör olayları nedeniyle
boşaltıldığı bölge neresidir?
Soru 2 :
Türkiye’nin lezzet ve gastronomi şehri olarak bilinen,
2015 yılında gastronomi dalında UNESCO'nun Yaratıcı
Şehirler Ağı'na dâhil edilen, Türkiye'nin en büyük
hayvanat bahçesinin bulunduğu şehir neresidir?
Soru 3 :
Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan
Kafkasya'da yer alan ve başkenti Bakü olan ülke
neresidir?
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Bi' Tatlı Bi' Tuzlu
IREM KITAPLIOĞLU

Bi’tatlı

Bi' tuzlu

Kayısı Cezeryesi

Mercimekli Krep

Ve karşınızda 'kayısı yiyemem' yerine 'gün kurusu candır'

'Ayy mercimekten de krep olur mu' dediğinizi duyar

diyenlere bile tabak süpürtecek bir tarif.

gibiyim. Ama denemeden yanılgıya düşmemenizi şiddetle
öneririm. Hem lezzetli hem doyurucu.

Not: sakinlikle tüketiniz

O halde, gelsin mercimek krep tarifi;

•250gr kayısı

•2 br mercimek

•1 su br badem

•1 br süt

•1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

•2 yumurta

•1 tatlı kaşığı toz Hindistan cevizi

•isteğe bağlı birazcık kabartma tozu

Süslemesi için,

•isteğe bağlı tuz

•bolca Hindistan cevizi
Mercimekleri geceden suya koyup bekletiyoruz. Sabah içine
Kayısıları sıcak suya koyup 5 dk bekletiyoruz. Ardından

bütün malzemeleri koyup blender'dan geçiriyoruz ve tavada

bütün malzemelerimizi bızzztlatıyoruz. En son düz bir

krep pişirir gibi pişirdikten sonra efsane hazır.

tabağa birazcık Hindistan cevizi tozunu serpip üzerine

Pişirirken tavaya birazcık zeytinyağı ekleyebilirsiniz ve

karışımı düzleştirerek yayıyoruz. Sonra ver elini buzluk, 15

pişirme

dk bekletince yemeye hazır. Afiyet olsun.

tutarsanız, daha kolay çevirebilirsiniz.
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normal

krepten

biraz

daha

uzun
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