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İYİ BİLİG
İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI

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

Mustafa Kemal ATATÜRK 29 Ekim’i, 30
Ekim’e 5 yıl sonra attığı bir tokat olarak ilan
etmiştir.
30 Ekim nedir? 30 Ekim 1918 Mondros
Mütarekesi’nin imzalandığı gündür. Mondros
Teslimiyet Antlaşması Osmanlı’yı bitiren,
İngiliz işgaline yol açan bir parçalanma ve
çöküş anlaşmasıdır. Mustafa Kemal, 29
Ekim’i, 30 Ekim’e karşı ‘Mazlum milletin ahı,
öcü’ olarak tam o gün ilan ettiğini, 1925
yılında cumhuriyet bayramı kutlamaları
sırasında Ankara’da Çankaya’da 10 gün
boyunca misafir ettiği Fahrettin Altay
Paşa’ya açıklamıştır.
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Mustafa Kemal 29 Ekim’in sırrını açıklarken bir
an durup Fahrettin Altay Paşa'ya bakıyor.
“Deyiniz ki tarihten silinmek istenen bir milletin
ahıdır, öcüdür” diyor. Altay Paşa “Ama bundan
hiç söz etmediniz” diyecek oluyor.
Mustafa Kemal yanıtlıyor: “Övünmek olur,
övünmek,
benimle
beraber
mefkureye
inananların, milletin ordumuzun hakkıdır…”
Mustafa Kemal, mağrur ve galip Batılı devletlere
‘Ben 30 Ekim’i tanımıyorum! Sizden bir gün
öndeyim. Siz 29 Ekim’i tanıyacaksınız!’ demiştir.
Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen
kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular
ister. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramımız
kutlu olsun!
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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
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BAŞKAN'IN KÖŞESİ

SAYI : 8

Kıymetli Okurlar;

“İşte İYİ Parti bu düzene karşı
geliyordu. “Tamam onlar kötü de kime
oy vereyim?” diyen milletimize “işte
buradayım!” diye karşılık verdi."

Zaman hızla akıp geçiyor. Daha dün türlü zorluklar ve

Bu zamana kadar kendisini merkeze konumlandırdığı

mücadeleyle kurduğumuz İYİ Parti bugün üçüncü

iddiasında olan tüm siyasi partileri, bir şekilde egale

yaşını kutluyor. İnsanoğlu belki yaradılıştan olsa

edilmişti. Kiminin birleşmesinin önü kapatılmış,

gerek bardağın boş tarafını görmeye daha meyilli

kimileri

oluyor. Boş taraftaki savlarını da acımasızca ileri

partisine ilhak etmişlerdi.

sürebiliyor.

Bu şekilde hazırlanan suni iklimde iktidarın işi

Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür der eskiler, yani

kolaydı.

insan

değerleri

AV. ALPER AKDOĞAN
İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKANI

hafızasının

eksikliği

unutkanlığıdır.

Gelin

de

genel

Seçmene

başkanlarıyla

eski

üzerinden

birlikte

alışkanlıkları

uyguladığı

ve

iktidar

manevi

propaganda

ile

şimdi İYİ Parti Türk siyasi hayatında olmasaydı neler

sayısız seçim kazanmıştı.

olurdu onu düşünelim. En basitinden bu satırların

İşte İYİ Parti bu düzene karşı geliyordu. “Tamam

yazarı olan ben, bırakın aktif siyaset içinde olmayı,

onlar kötü de kime oy vereyim?” diyen milletimize

sade bir vatandaş olarak içime sinerek oy vereceğim

“işte buradayım!” diye karşılık verdi.

bir parti olmayacaktı. Ülkemizin elimizden kayıp

24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde de yenilmez

gitmesine dışardan hayıflanarak seyirci kalacaktım.

denilen, yenilse de bırakmaz diyenlere en büyük

Şimdi ise doğru, gerçek ve samimi politikalarımızla

cevap verilmiş oldu! İYİ Parti, Cesur Liderimiz Meral

memleketin tüm yaralarına merhem olmak için tüm

Akşener’in önderliğinde her türlü engellemelere, algı

partililerimizle

operasyonlarına, karalama ve iftiralara karşı güçlü ve

birlikte

sahalardayız.

Milliyetçi,

Demokrat ve Kalkınmacı anlayışla siyaset sahnesinde

dimdik ayaktadır.

yer

Aziz Türk milletine hizmet etmeye, onu bu karanlık

alan

İYİ

Parti’nin

önce

kurulmaması

için,

kurulduktan sonra da yaşamaması için her şeyi

günlerden

yaptılar. Öyle ki, basit bir bürokratik işlem olan

kimsesidir Cumhuriyet!

kuruluş

sorunla

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Başta

karşılaşılmaması için kuruluş dilekçesi bizzat Sayın

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli

Genel

mücadelenin abide şahsiyetlerini saygıyla, şükran,

dilekçesinin
Başkanımız

tesliminde
Meral

Akşener

bir

tarafından

kurtarmaya

hazırdır.

verilmişti!

minnet ve rahmetle anıyorum.

Korkmakta ve plan kurmakta haklıydılar çünkü 18

Selam ve Saygılarımla

Kimsesizlerin

yıldır alıştıkları siyaset düzeni sarsılıyordu.
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SAYFA 3

GENEL BAŞKANIMIZIN GÜNDEMDEN
SATIR BAŞLARI

İYİ BİLİG

SAYI : 8

SAYIN MERAL AKŞENER'İN
GÜNDEME DAİR SATIR BAŞLARI
DERLEYEN AYKUT YAREN
İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKANI YARDIMCISI

Vatandaşımız zor şartlara rağmen çalışmaya, dişinden

Sonra Danıştay ibadete açılma kararı verince aynı

tırnağından arttırdıklarıyla yaşamaya çalışıyor, ama

iktidar

her seferinde mağdur ediliyor. Bekledikleri tek şey

çalışıyor. Yeni bir konu ama yine aynı RİYAKARLIK!

“ben

yaptım”

pozlarıyla

caka

satmaya

dinlenilmek ve anlaşılmak… Öyle mitinglerde üzerine
çay fırlatarak olmaz Sayın Erdoğan.
Büyük

vizyoner

“Damat

Bakan”,

Lozan Barış Antlaşması;
Yeni

Ekonomi

Programı’nda doları, 2020’de 6,91 Lira, 2021’de ise 7,68
Lira öngörmüş. 1 sene sonra 7,68 Lira olacakmış. Güler
misin? Ağlar mısın? Bugün Dolar 7,94 TL.

Damat Bakan bilmez ama; Türk lirasını değersiz
tutarak, rekabet de, ihracat da artırılmaz. Bizim için
rekabetçilik; “rekabetçi kur üzerinden” tanımlanamaz.
Mesele, üretimiyle rekabetçi olabilen bir ekonomiyi
tesis etmektir. Önümüzdeki dönemde, kısır siyasi
geliştirdiğimiz

sıyrılıp,

yeni

çözümlerimizi

bir

uyanış

için

konuşacağız.

Milletimizi, hayallerimize ortak edeceğiz. Ve göreve
geldiğimizde en iyi bildiğimiz işi yapacağız: Devlet
nasıl yönetilirmiş, dosta düşmana göstereceğiz!
Eğer müze olacaksa bu yargının değil yürütmenin
inisiyatifindedir diyor. Hatta Sn. Erdoğan bizzat
televizyonlara çıkıp “önce Sultanahmet'i doldurun”
diyor.
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savaşımızın

Antlaşması’nın

97.

nişanesi

Lozan

Yıldönümünde;

Barış

başta

Gazi

Mustafa Kemal Atatürk ve bu aziz vatan için
gözlerini

Vizyonu, Türkiye’yi Bangladeş yapmaktan ibaret olan

tartışmalardan

Kurtuluş

Mücadele

kırpmadan

canlarını

kahramanlarımızı

feda

saygı,

eden
rahmet

Millî
ve

minnetle anıyorum. Mekanları Cennet olsun! Bu
vesile

ile

yine

Millî

Mücadelemizin

mihenk

taşlarından olan Erzurum Kongresi’nin 101. Yılında
bu vatanın bağımsızlığı için mücadele eden tüm
kahramanları

saygıyla

ve

rahmetle

anıyorum.

Mekanları cennet olsun.
Anma;
Bıraktığı

eserlerle

geçmişimizden

güç

alıp

geleceğimizi aydınlatan bir fener gibi yeni nesillere
yol gösteren Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı, Büyük
Türk Milliyetçisi Necdet Sevinç’i, kadınlarımızın
sanattaki varlıklarının referans ismi Afife Jale’yi,
Batı

Trakya

Türk’ünün

hakkını

korkusuzca

savunduğu için şehit edilen Dr. Sadık Ahmet’i, saygı
ve rahmetle anıyorum. Mekanları Cennet olsun!
SAYFA 4

İYİ BİLİG

SERBEST KÜRSÜ

SAYI : 8

'Bedenimin babası Ali Rıza Efendi,
hislerimin Namık Kemal, fikirlerimin
babası Ziya Gökalp’tir'
Dahası Batı'nın teknolojik ve bilimsel gelişmesini
sağlayan pozitif bilim anlayışını benimsedi. Dini ise,
toplumsal düzenin sağlanmasında, yardımcı bir unsur
olarak değerlendirdi. Gökalp, bin yıllık geleneğe yeni
ve farklı bir sayfa açıyordu. Bolşeviklerin tezi olan
sınıfsal ayrımlar yerine, mesleki örgütleri toplumun

Son Türk Bilgesi

temel

birimi

kabul

etti

ve

diyordu

ki,

Toplumsal huzur, sınıfsal değil ancak ve ancak meslek

MEHMET DAĞISTANLI

örgütlerinin dayanışmasıyla sağlanabilir.

EĞİTİMCİ - ARAŞTIRMACI - YAZAR

Tarihte bildiğimiz ilk filozof Thales topluma yeni

Maddi

pencereler

edememesi,

açmış,

olarak

varlığı

sorgulamış,

Thales'in

sıkıntılar

çekmesi,

ailesinden

ve

öğrenimine
toplumdan

devam

dini

baskı

düşünce sanatına önemli katkıları olmuştu. Türk

görmesi ve evlendirilmek istenmesi Gökalp’in hassas

coğrafyasında

ruh

Mutezile’den

Farabi’ye,

Kaşgarlı

dünyasını

altüst

etti.

Öğrencilik

yıllarında,

Mahmut’tan Matüridi’ye, Ziya Gökalp’ten Hilmi Ziya

toplumda adet olduğu üzere halk, “Padişahım Çok

Ülgen’e

sanatıyla

Yaşa” diye bağırırdı; o, “Milletim Çok Yaşa” diye

kazandırmaya

bağırdı. Yaşadığı bu buhranlar 18 yaşındaki Gökalp’i

çalışmıştır. Düşünür Ziya Gökalp ise Türk tarihinde

intihara sürükledi. Kafasına sıktığı kurşun, güç

ilk sosyolog olarak Türk toplumunun geçmişini,

koşullar altında yapılan morfinsiz bir ameliyatla

kendi dönemini ve geleceği incelemiş; Türk dili ve

çıkarıldı. Kendisini okumaya verdi. Özgürlük için

Türk kültürü konularında yeni ufuklar açmıştır. Daha

mücadele etti.

kadar

uğraşmış,

birçok

topluma

bilge,

yeni

düşünce

bakışlar

doğrusu bilimsel, ahlaki, kültürel ve felsefi Türkçülük
alanında önemli adımlar atmıştır. Osmanlı dönemi

Türk toprakları işgal edilince İngilizler tarafından

için

tutuklandı.

bu

adımlar

Binlerce

yıllık

Edebiyatı’nın

önemliydi,
Türk

Halk

karşısına

devrimci

adımlardı:

Edebiyatı’nı

koymak

kolay

Saray
değildi

Ermeni

Bekirağa

Bölüğü’nde

soykırımı

Mahkemesine,

şüphesiz. Bu, bir bakıma Milli Edebiyat’ın kurulması

karşılıklı

demekti.

sürüldü.

tutuklu

kaldı.

reddetti.

İşgal

mukateledir,

yani

iddialarını

bu

sadece

öldürmedir,

bir

dedi.

Yargılandı.

Malta’ya

Bu zikzaklı hayatı Türk filozofu Ziya Gökalp yaşadı.
Osmanlı’nın en çalkantılı 1915 yıllarında, İstanbul

Genellikle filozofların yaşantıları çileli geçmiştir.

Üniversitesi Felsefe bölümüne ilk sosyoloji profesörü

Ölümler, öldürülmeler, zindanlar, zehirlenmeler ve

olarak atandı Gökalp. Çok sayıda makale yazdı.

daha

Makalelerini

muameleye

dikkatle

okuyanlardan

bir

de

Gazi

hazinleri…

Asıl

layık

hazin

olan

görülen

şudur

düşünürler

ki,

bu

kendi

Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, bilge insan

dönemlerinde

Gökalp’ten

ile

umudu oluyorlar. Filozoflar toplumun önünü açan,

düşüncelerini bildirmiştir, 'Bedenimin babası Ali

dünyada nadir yetişen insanlardır. Türk toplumunda

Rıza Efendi, hislerimin Namık Kemal, fikirlerimin

ender yetişen filozoflardan biri olan Ziya Gökalp, her

babası Ziya Gökalp’tir'. Batı ve Doğu arasında sıkışan

türlü

Türk toplumuna 'Türkçülük' düşüncesini sundu ve

makaleleri, kitapları okunabilen, bilgisine yeniden

sistemleştirdi.

başvurulan son Türk bilgelerindendir.

etkilenmiş;

ve

şu
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veciz

ifade

ve

yüzyıllar

yıpratılmaya

sonra

karşılık

bile

ayakta

insanlığın

kalabilen,

SAYFA 5

İYİ BİLİG

SERBEST KÜRSÜ

SAYI : 8

Subay Savaşı
DR. M. HAKAN ÖZÇELİK

Savaş tarihimiz içerisinde en uzun süren meydan

Aslında Mustafa Kemal Paşa’nın karşısında bir tek

muharebesi Sakarya Meydan Muharebesidir.

Kral Konstantin’in ordusu yoktu. Aynı zamanda
Kafkaslarda

Bolşevik

kuvvetleri

ile

1921 yılının ilk aylarından itibaren Batı cephesinde

Anadolu’ya

yürümeyi

bekleyen

Enver

karşı karşıya gelen Türk ve Yunan kuvvetlerinin

İstanbul’da pusuya yatmış padişah, İngilizler ve

mücadelelerindeki seyri değiştiren Sakarya Meydan

Mustafa

Savaşı olmuştur.

TBMM içindeki bazı mebuslar vardı. Kısaca dört

İnönü’de Yunan kuvvetlerine geçit vermeyen Türk

cephede mücadele verilmekteydi.

Kemal

Paşa’nın

hilafında

birlikte
Paşa,

hareket

eden

kuvvetlerinin, Aslıhanlar ve Dumlupınar’da taarruz
gücünün olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine

Nihayet 23 Ağustos 1921 tarihinde savaş bütün

Yunan kuvvetleri İngilizlerin de desteğini alarak

şiddetiyle başlamış ve 22 gün 22 gece sürmüştür. Türk

Anadolu’daki

katına

mevzileri yer yer yarılmıştır ancak, çizgiyi aşarak

çıkararak, 10 Temmuz 1921’de yeni bir saldırıya

Polatlı’ya ilerlemeyi başaran Yunan birlikleri burada

geçmişler ve 13 Temmuz’da Afyon, 17 Temmuz’da

büyük

Kütahya, 19 Temmuz’da Eskişehir düşmüştür.

kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmış ve 13 Eylül’de

Türk kuvvetlerinin daha fazla kayba uğramaması

Sakarya Nehri’nin doğusunda tek bir Yunan askeri

için Mustafa Kemal Paşa, 24 Temmuz’da orduyu

kalmamıştır.

kuvvetlerinin

sayısını

iki

bir

yalnızlık

içine

düşmüşlerdir.

Yunan

Sakarya nehrinin doğusuna çekmiştir. Bu çekiliş
sıradan bir geri çekilme değildir.

Bu muhaberede 3713 şehit, 18.480 yaralı verilmiştir.
Sakarya Meydan Muharebesi’nde şehitlerin 277’si,

Muharebe etmeden, bir mermi dahi atmadan vatan

yaralıların 1058’i subaydı. Bu nedenle bu savaşa

toprağının

“Subay Savaşı” da denilmektedir.

yaklaşık

terkediliyordu.

100

Mustafa

km’lik
Kemal

alanı

düşmana

Paşa’nın

amacı

Yunan kuvvetlerini Anadolu’nun içerisine çekerek

Sakarya Meydan Muharebesi askeri ve siyasi alanda

onları Anadolu’nun “Harim-i ismetinde” (kutsal

birçok kazanım sağlamıştır. Ancak Türklerin 1683’te

saha) boğmaktır.

Viyana

kuşatması

sonrasında

başlayan

geri

çekilmesinin sona ermesi, TBMM Hükümeti’nin ve
ordularının

gücünü

dünyaya

tanıtması

ve

Türk

Milleti’nin asla tutsak edilemeyeceğini göstermesi
Sakarya

Meydan

Muharebesi’nin

en

önemli

kazanımlarındandır.
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SAYFA 6

İYİ BİLİG

251 KELİME / 1 KELİME 7 TANI

251 Kelime

1 Kelime 7 Tanı
Tarih

ALPER ÖZALTAY
Y. MÜHENDIS

İyileştirilmiş
önerilerim:

SAYI : 8

Güçlendirilmiş

Parlamenter

Sisteme

TBMM; Meclis ve Senato’dan oluşturulmalıdır. Son söz
Meclis’te olmalıdır.
Azaltılmış yetkileriyle Cumhurbaşkanı parlamentonun
ortak oturumunda 3/5 nitelikli oyla seçilmelidir.
Hükümeti güven oylamasıyla düşürebilmenin şartı,
güvenoyu alabilen hükümet çoğunluğunu sunabilmek
olmalıdır.
Siyasi Partiler kanunu değişmeli, ön-seçim yapılmalı, parti
disiplini kaldırılmalıdır. Lider kontenjanı olmalıdır. Seçim
barajı kaldırılmalı, 100-150 üyeli Senato Türkiye seçim
bölgesinden nispi temsille, 450-600 üyeli Meclis aynı sayıda
dar bölge çift turla (veya ilk turda %50+ oy) seçilmelidir.

Onur İnak:
'3 yıl öncesinde, 25 Ekim 2017 tarihinde “Türkiye İYİ
Olacak!” sloganıyla Meral AKŞENER'in liderliğinde İYİ
Parti kuruldu.

Meclis
ve
Senato
seçimleri
(+Yerel)
aynı
anda
yapılmamalıdır. Milletvekilleri 4-5, Senatörler 6-9 yıllığına
seçilmelidir. 2-3 senede bir TBMM üyelerinin kısmi
yenilenmesi düşünülmelidir. Meclis/Senato iç-tüzüklerinin
kabul yeter sayıları 3/5 gibi nitelikli çoğunluk olmalıdır.
Anayasa, Dışişleri, Savunma, Eğitim, Sağlık, Siyasi Etik
(kurulmalıdır) gibi önemli TBMM komisyonlarına her parti
grubu eşit sayıda üye vermelidir. Anayasa komisyonunda, 1
vekille temsil edilen parti bile temsil edilmelidir.

Zafer Doğan:

Üyeleri TBMM tarafından belirlenen devlet organlarındaki
seçimlerde, nitelikli çoğunluk aranmalıdır. Anayasa
Mahkemesi, Üst Yargı üyeleri, Sayıştay örneğinde 2/3,
diğerlerinde 3/5 gibi (Alternatif: Meclis’in salt çoğunlukla
seçmesi durumunda, Senato’nun salt çoğunlukla veto etme
hakkı olması).
Anayasal Devlet Organlarına üye atamaların 1/3’ü bağımsız
Cumhurbaşkanı tarafından, 1/3’ü organların içinden liyakat
esaslı demokratik yolla, kalan 1/3’ü TBMM tarafından
nitelikli çoğunlukla seçilmelidir.

Tekerrürden ibaret olup kişiler ve yöntemler değişir,
amaç ve hedefler aynı kalır.

Vali/Kaymakamlık sistemi kaldırılmalı, kaldırılmaması
durumunda atamalara Senato çoğunluk veto dengelemesi
getirilmelidir.
Belediye
Başkanları
görevden
alma
kaldırılmalı veya Senato tarafından aynı şekilde kontrol
edilmelidir.
Medya ve Bankaların tam bağımsız sermaye yapıları
olmalıdır.
Belediyelerin
Meclis
yapılarının
demokratikleşmesi
sağlanmalıdır.

'Tarihi yazmak yapmak kadar zordur, yazan yapana
sadık
kalmazsa
değişmeyen
hakikat
akılları
durduracak bir mahiyet kazanır' diyen Atatürk’ün
aramızdan ayrılmasından sonra tarihi yazanlar asla
yapanlara sadık kalmadı.
Alper Özaltay:

Erdal Okumuş:
Evet, tarihi bilelim ve çocuklarımıza da öğretelim ve
aynı önemde, tarih yazacak ve tarihe iz bırakacak
çocuklar yetiştirelim.
Serdar Alkın:
Sosyal bir bilim dalı olan tarih, milletleri ve devletleri
yazar, en çok da Türklerden bahseder ki ünlü bilim
adamı Prof. Dr. Fritz Neumark; 'Tarihten Türkleri
çıkarırsanız geriye tarih diye bir şey kalmaz' demiştir.
Selahattin Şahin:
Tarih geçmişi anlatır geleceği biçimlendirir, Tarih
aracın dikiz aynası gibidir, arasıra bakmazsanız
yolunuzu bulamazsınız.
Ömer Akman:

Devlette devamlılık esastır felsefesi uyarınca Hükümetin;
Büyükelçi, Müsteşar, Kurum Başkanı, TSK, Kolluk Güçleri, Var oluştan sonra, devamı, yaşananlar, elde edilen
MIT vb önemli atamaları Senato tarafından çoğunluk faydalar, işlenen hatalar, başarılar, dersler. Kısaca bu
vetosuyla dengelenmelidir.
günden önceki her şey.
Devam edeceğim.
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Bosna Hersek'in Bilge Lideri Aliya
İzzetbegoviç
DR DERYA LEVENT MIYAK

Bağımsız Bosna-Hersek’in büyük mimarı ve ilk
Cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos
1925’te Bosna-Hersek’in kuzeybatısında bulunan
Bosanki Samac kasabasında Müslüman bir ailenin
evladı olarak dünyaya geldi.
İzzatbegoviç Saraybosna’da bir Alman lisesinde
eğitim
görmekteyken;
arkadaşlarıyla
birlikte
kurdukları “Müslüman Gençler Kulübü” ile kültürel
faaliyetlerde bulundu.
2. Dünya Savaşı’nda Almanlar Yugoslavya Krallığı’nı
işgal ettiğinde bu ülkedeki Sırp teşkilatları
Almanlardan destek alarak yaklaşık 100.000 Bosnalı
Müslüman insanını öldürdüler. 13 Ocak 1946 tarihinde
Yugoslavya yeniden bağımsızlığına kavuştu. O sırada
ülkede Komünist Parti yanlıları önemli bir rol
üstlendiklerinden bağımsızlık sonrasında ülkede
yönetimi
ele
geçirerek
Yugoslavya’nın
resmî
statüsünü federal cumhuriyetler birliği olarak
belirlediler.
Yugoslavya’da
komünist
rejimin
yerleşmesiyle
birlikte dinlerin toplumsal hayattaki varlığı giderek
azaltıldı. 1980 yılında Tito’nun ölümünden sonra
Yugoslavya’da
demokratikleşme
hareketlerinin
yeşermesiyle, ülkedeki birçok kısıtlama kalkmaya ve
hürriyet ortamı gelişmeye başladı. İşte bu ortamda
İzzetbegoviç 'İslami Manifesto' adlı bir kitap
yayımladı. Ancak bu kitap Avrupa’nın ortasında
İslami bir Cumhuriyet kurma teşebbüsü olarak
değerlendirerek,
İzzetbegoviç’i
tutuklattı.
İzzetbegoviç’in mahkumiyeti, yayınlanan kitabının ve
fikirlerinin bütün Bosna'da duyulmasını sağladı. 1988
yılında İzzetbegoviç çıkarılan bir afla serbest
bırakıldı.
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1990'lı yıllara gelindiğinde artık Yugoslavya Sosyalist
Federal Cumhuriyeti içinde bir bağımsızlık hareketi
oluşmaya başlamıştı. Özerk cumhuriyetler birbiri
ardına bağımsızlıklarını ilan etmekte veya bu yöndeki
niyetlerini ortaya koymaktaydılar. Bu sırada Aliya
İzzetbegoviç, Bosna-Hersek Özerk Cumhuriyeti’nde
kurduğu “Demokratik Eylem Partisi” ile 5 Aralık 1990'da
gerçekleştirilen genel seçimleri kazanarak, Bosna
Hersek’in ilk cumhurbaşkanı oldu. 1 Mart 1992'de de
Aliya İzzetbegoviç’in liderliğindeki Bosna-Hersek,
halkın %62,8'inin desteğini aldığı referandum ile
bağımsızlığını ilan etti. Ancak Sırplar hemen sonra
Bosna-Hersek
yönetiminde
söz
sahibi
olan
Müslümanlara karşı savaş açarak yeni bir katliam
hareketi başlattılar. Avrupa'nın büyük ordularından
biri olan Yugoslavya Federal Ordusu Sırplarla birlikte
hareket etmekteyken, Bosna-Hersek Müslümanları
herhangi bir askerî destekten yoksundu. Üstelik Batı
dünyası Hırvatistan ve Slovakya’nın bağımsızlık
hareketlerini
desteklerken,
Bosna-Hersek
Müslümanlarına
yapılan
zulme
karşı
sessiz
kalmaktaydılar.
1992’den 1995’e kadar süren Bosna Savaşı’nda halkına
önderlik eden Aliya İzzetbegoviç, bağımsız bir Bosna
için mücadele etti. Birçok Müslüman halka soykırımın
yapıldığı bu savaş 100 binden fazla insanın hayatını
kaybetmesine, 1 milyonu aşkın insanın da göç etmeye
zorlanmasına neden oldu.
Sonunda Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, her türlü
askeri güce ve imkana sahip Sırplara karşı yokluk içinde
mücadele
vermeye
çalışan
Bosna-Hersek
Müslümanlarının daha fazla acı ve zulüm yaşamamaları
için 1995'te ABD tarafından dayatılan Dayton
Anlaşması'nı kabul emek zorunda kaldı. Bu antlaşmaya
göre savaş sona ermekte; Bosna-Hersek topraklarının
%51'i Müslümanlara ve Hristiyan Hırvatlara, %49'u da
Bosna-Hersek Sırplarına verilmekteydi. Yönetimin de
bu üç halk arasında paylaşılması şart koşulmaktaydı.
İzzetbegoviç hastalığı nedeniyle 14 Mart 1996 tarihinde
cumhurbaşkanlığı görevini bırakmak zorunda kaldı ve
19 Ekim 2003 tarihinde hayatını kaybetti.
Herkesin
dilini,
dinini,
milliyetini
özgürce
yaşayabildiği bir Bosna- Hersek hayal eden mücadele
adamı Aliya İzzetbegoviç söylemleri ve eylemleri hep
aynı oldu. Siyasi geleceğini düşünmek yerine ulusuna ve
ülkesine her zaman öncelik vermiş olan bu büyük devlet
adamı, haksızlık ve güç karşısında sürekli olarak
adaleti savunması ve siyasete ahlaki bir boyut
kazandırması ile vefatından bugüne kadar büyük bir
saygı ile anılmaktadır.
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İstanbul'un kadim misafirleri: Göçmen Kuşlar
DR AHMET ZENGİNER
SERBEST VETERİNER HEKİMİ

İstanbul, binlerce yıldır medeniyetlerin başkenti

İstanbul’da nüfus artışı, kentin yatay ve dikey

dünyanın

genişlemesine ve yeni yerleşimlerinin özellikle de

merkezi…Sokakları,

binaları,

ağaçları,

açıklık alanlar, tarım alanları, su havzaları ile

boğazıyla dünyanın incisi… Sonbaharın başkenti…

ormanlar üzerinde yapılaşmasına neden olmuştur.
kafamızı

Özellikle son on yıldan bu yana planlanan ve

gökyüzüne kaldırdığımız zaman göreceğimiz şey,

uygulamaya geçirilen farklı büyüklüklerdeki projeler

İstanbul’un kadim misafirleri göçmen kuşların gidişi

kent

olacaktır.

göstermeye başlamıştır.

Sonbaharı

yaşadığımız

İstanbul

üzerindedir.

şu

günlerde

göçmen

Avrupa

ve

kuşların

Afrika

göç

yolları

arasında

mekik

doğası

ve

kimliğine

olumsuz

etkilerini

dokuyan göçmen kuşların önemli bir kısmı İstanbul

Çevre etkileşim değerlendirmesi (ÇED) formaliteden

üzerinden

geçerler;

sürüler

leylekler,

yapılarak inşa edilen büyük ölçekli yatırımlar kuş

kartallar,

şahinler

her

yolculuklarını

yaşam ve göç dinlenme alanlarını yok etmekle

gerçekleştirirler.

Yapılan

halinde
yıl

çalışmalar

her

yıl

500.000’den fazla göçmen kuşun İstanbul üzerinden

birlikte direk olarak kuşların ölümlerine de sebep
olmaktadır.

geçtiğini göstermektedir.
Binlerce yıldır var olan bu kadim şehrin kadim
İlkbaharda üreme ve beslenme için Avrupa’ya göç

misafirlerini

gelecek

eden kuşlar, sonbaharda yavrularıyla birlikte tam

ağırlamasını

istiyorsak

tersi bir yol izleyerek Afrika’ya giderler. İstanbul,

dinlenme

kuzey kesimindeki ormanları, tarım arazileri ve sulak

Yoksa kimliğinden uzaklaştırıp bu şehrin ruhunu yok

alanlarıyla

etmiş oluruz.

kilometrelerce

yol

kateden

göçmen

alanlarını

nesillerinde
onların

korumamız

görmesini

göç,

üreme

ve
ve

gerekmektedir.

kuşların beslenme ve dinlenmeleri için önemli bir
noktada

bulunurken,

yaz

aylarında

yavrularını

büyüten türlere de barınma imkânı sağlıyor. Sadece

Unutmayalım ki bu şehir bizim olduğu kadar göçmen
kuşların da şehridir!

Belgrad Ormanı’nda 160 kuş türü görülür.
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Çoklu Baro Sistemi
AV.EMRAH YETIK

Avukatlık mesleğinin birçok kanayan yarası, çözüm
bekleyen yığınla sorunu olmasına rağmen, tüm bu
sorunların
müsebbibi
mevcut
barolar
ve
sistemmişçesine
hareket
edilerek
Avukatlık
Kanunu'nda değişiklik yapılmış ve çoklu baronun önü
açılmıştır.
Çoklu Baro hukuk sisteminde yaşanan adaletsizliklere
çözüm olmak bir yana dursun, mesleki ve toplumsal
ayrışmayı
da
artıracağı
aşikardır.
Barolarda
tekelleşmenin önüne geçmek adına yapıldığı iddia
edilen
bu
değişiklik
biz
hukukçuları
endişelendirmektedir.
Meclis’e sunulan ve yasalaşan Avukatlık Kanunu’na
ilişkin yasa değişikliğinin temel amacı büyük
şehirlerde birden fazla baro kurulmasını sağlamak ve
Türkiye Barolar Birliği yönetiminin seçiminde küçük
şehirlerin, yani az sayıda avukatın kayıtlı olduğu
baroların etkisini olağanüstü artırarak yönetime
iktidar yanlısı avukatların gelmesini sağlamaktır.
Yasaya göre 5 binden fazla avukatın bulunduğu
şehirlerde birden fazla baro kurulabilecek. Bir baronun
kurulması için en az 2 bin avukatın o baronun
levhasına kayıt olması gerekecek. Buna göre ‘çoklu
baro’ sistemine geçecek iller şimdilik Ankara, İstanbul
ve İzmir. Antalya, Bursa ve Adana Baroları ise yakın
zamanda artırılan niteliksiz hukuk fakültelerinin de
çokluğu da göz önünde bulundurulduğunda çoklu baro
çalışmalarının
başlaması
için
yeterli
sayıya
ulaşacaktır.
Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikt, tek bir cümle
ile Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde temsilde adalet
sistemini rafa kaldırıyor. Halen her baro Türkiye
Barolar Birliği için iki delege seçiyor ve baro başkanı
da doğal delege oluyor. Yani her baronun en az üç
delegesi birliğin genel kuruluna katılıyor. Ancak
avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki
İher
Y İ 300
B İ üye
L İ Giçin
| ayrıca
2 8 E birer
K İ M delege
2 0 2 0seçiyor.
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Avukatlık Kanununda yapılan değişikliğe göre ‘Baro
genel kurullarınca ayrıca her 5 bin üye için Türkiye
Barolar Birliği genel kuruluna birer delege
seçilecek.’ Buna göre İstanbul Barosu 13, Ankara 7,
İzmir 5 ve Antalya 4 delege ile seçime katılacak.
Burada
hükümetin
amacı
taşradan
gelecek
delegelerin gücünü olağanüstü artırarak barolar
birliği yönetimini iktidar yandaşlarından oluşmasını
sağlamak.
Hali hazırda da yaşanan pandemi süreci bahane
edilerek mevcut baroların genel kurullarının
yapılması engelleniyor. Bu engelleme neticesinde
barolar genel kurullarını yapamadığı takdirde
kurulmak istenilen ikinci barolarının kurulması
sağlanarak Türkiye Barolar Birliği seçimlerinin
sonucuna etki etmek, mevcut başkanının koltuğunun
sağlama alınması amaçlanmaktadır.
Değişiklikteki saik iddia edildiği gibi tekelleşmenin
önüne geçmek ise bunun için çoklu baroya gerek
bulunmamaktadır. Yapılacak düzenleme ile nispi
temsil sistemi getirilerek baro yönetimlerinde temsil
edilmeyen avukat grupları yönetimlere dâhil
edilebilecekken, bu husus hiç düşünülmeden kanun
tasarılaşmış ve meclisten geçirilmiştir. Amaç yine
üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir.
Birden çok baronun kurulabilmesi ile avukatların
siyasi esaslara göre ayrışması kaçınılmaz olacaktır.
Kutuplaşmanın zirveye ulaştığı şu dönemde,
bölünmemiş olan dik duran yüz yıllık bir yapıda
iktidar eli ile bölünmektedir. Böylece parti, cemaat,
etnik köken vb. nedenlerle bir araya gelen avukatlar
kendi barolarını kurabilecek. Çoklu baro kurulması
akabinde ortaya çıkabilecek en temel sorunların
başında avukatlık hizmetlerinin sunulmasında siyasi
esasa göre seçimlerin yapılacak olması. Hakimler ve
Savcılar tarafından görevleri ifa edilirken avukatın
hangi baroya kayıtlı olduğuna bakarak karar
vermeleri sürpriz olmayacaktır. Ayrıca vatandaş da
iktidar yanlısı baroya kayıtlı bir avukatı tercih ederek
mahkemelerde psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini
düşünmeye başlayacaktır.
Bu ayrışmanın, yargıda oluşabilecek etnik ve
ideolojik oluşumların önüne geçmek adına verilen
hukuki
mücadele
neticelenmiş,
kanunun
değişikliğinin iptaline ilişkin yapılan başvuru
Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.
Neticede sözde yargı bağımsızlığının tabutuna son
çivide Anayasa Mahkemesi tarafından çakılmıştır.
Ancak unutulmamalıdır ki yargı sisteminin temel
unsuru olan savunma makamı olarak bizler
cübbemize
dikilmek
istenen
düğmeye
izin
vermeyecek,
cübbemizi
kimsenin
önünde
iliklemeyeceğiz.
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Sardunya Çiçeği
GÖNÜL TÜRKEL

Sardunya çiçeğinin (Pelargonium hybrida) ana vatanı
Güney Afrika’dır. Çiçekleri yalın ve katmerli olmak
üzere çok yıllıklı bir bitkidir. Sardunya Çiçeği huzur,
güven ve arkadaşlığı temsil eder. “Her zaman
yanındayım”, “bitmeyen aşk” gibi anlamları vardır.
Mis
gibi
kokusu,
rengârenk
çiçekleri
ile
bahçelerimizin
ve
evlerimizin
vazgeçilmezleri
arasında yer alır, Sardunya çiçekleri; normal, sakız,
kokulu ve ceylan gözü gibi dört gruba ayrılır.
Sardunya çiçeği mart-nisan yani bahar aylarında
çiçeklenmeye başlar bakımı kolaydır. 15 derecenin
altına düşmeyen ısıda ve güneş gören bir yerde, iyi
bakılması durumunda Kasım ayına kadar devamlı
çiçek açan bir bitki türüdür. Isının 7 derecenin altına
düşmesi halinde donarak kuruyabilir. Kurumaması
için kışın soğuk havalarda üstü örtülerek sera etkisi
yaratılmalı.
Faydaları; Sardunya bitkisinin yaprak ve çiçekleri
ezilerek koklandığında uykusuzluğa, strese iyi
geldiği, ağrı kesici, sakinleştirici etkisi bilimsel
olarak kanıtlanmış bir antiseptiktir. Bitkinin kökü
ayrıca sakkaroz içermektedir. Sardunya çiçeği
salgıladığı enzimler sayesinde etrafında bulunan
bakterilerle mücadele etme özelliğine sahip şifalı bir
bitkidir.
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Bakımı: Sardunya çiçeği bahçe, ev ve cam önlerinin
vazgeçilmezlerindendir. Bakımı en kolay çiçekler
gurubunda yer alır. Güneşli ortamı seven, özen ve
sevgi isteyen bir çiçektir. Yazın çok sıcak havalarda 2
günde bir sabah su vermek gerekir. Toprağının hafif
nemli ve kaliteli olması, 2-3 ayda çiçek coşturan bitki
besini verilmesi halinde daha çok çiçek verecektir.
Kuruyan çiçek ve yapraklar makas yardımı ile
kesilmeli, toprağı havalandırılmalıdır. Bol çiçek
veriminin ardından kısa bir süre durgunluk süresi
geçirdikten sonra tekrar çiçeklerini açmaya devam
eder. Sardunya çiçeğine çok su verilmemeli, rüzgâr
akımının olduğu yerlere dikilmemelidir.
Üretilmesi: Sardunya çiçeği nazlı bir çiçek değildir.
Bahar aylarında dalından verev kesilip 4-5 cm
derinliğe diktikten sonra toprağına can suyu
verilmesi halinde tutar. Seralarda ise özel koşullarda
tohumdan üretilmektedir. Rengârenk çiçekli iyi
günlerde buluşmak üzere...

Bunu Biliyor muydunuz?
Bakteriler canlıdır. Virüs canlı değildir, ölü de
değildir. “Uygun koşullarda canlanabilen” bir
varlıktır. Bağışıklık sisteminiz güçlüyse belli bir süre
sonra bakteriler kendiliğinden ölecektir. Virüsler, her
şeyin içinde ya da üzerinde çok uzun süre bozulmadan
bekleyebilir ve vücudumuza girdiği andan itibaren 414 gün içinde canlanır.

SAYFA 11

İYİ BİLİG

GÜZELLİK

SAYI : 8

Güzellik sağlıktan gelir!

Doğal Botoks Nasıl Yapılır?

Kişilerin

DİLARA KETENOĞLU

vitamin

beslenmelerine

Medikal Estetik işlemlerine erken başlamak demek,
abartılı bir yüze sahip olmak anlamına gelmiyor.
Abartılı işlemler artık beğenilmiyor, tüm dünyada her
yıl botox'a harcanan paranın miktarı 4 milyar doları
bulurken, bu pazarın en hızlı büyüdüğü üç ülkeden
biri de Türkiye’dir.

ve botoks'a talep artarken, sektördeki sahtecilik ve
hijyen koşullarından uzak yapılan uygulamaların da
sayısı maalesef arttı.
olmayan

kişiler

tarafından

yapılan

büyük kayıplar yaratıyor. Oysaki bu tip işlemler
yalnızca Estetik ve Plastik Cerrahlar tarafından
uygulanmalıdır. Medikal Estetik işlemlerine erken
başlamak ve abartılı bir form yaratmak, güzel bir
sahip

olmak

dikkat

desteği

spor

etmeleri,

almaları

yapmaları,

yeterli

sıvı

kendilerini

ve

güzel

hissetmekte en büyük etkendir.
Ruhsal olarak beslenmenizin cildinize en büyük ödül
olduğunu unutmayalım. Şimdi kendimizi daha genç
ve güzel hissetmeye ne dersiniz?
Evde hazırlayabileceğiniz çok kolay, doğal bir botox
maskesi tarifi ile sonbahara merhaba diyelim.
kısmında küçük bir bolümde mutlaka deneyiniz.
Laktoz ve bal alerjisi olanların uygulaması önerilmez.'
Evde Yapılan Doğal Botoks Maskesinin Malzemeleri;
1 yumurta sarısı

uygulamalar hem görüntüde hem de maddi olarak

yüze

yaşayarak

*Uyarı: Uygulama yapmadan önce konulunuzun iç

Estetik amaçlı cerrahisiz uygulamalar arasında dolgu

Doktor

sağlıklı

anlamına

gelmiyor.

Abartılı

işlemler artık beğenilmiyor, “kişiye özel” dokunuşlar
daha çok rağbet görüyor.
25 yaşından sonra vücudumuzdaki kolajen önemli
ölçüde azalıyor. Yüzümüzde ve vücudumuzda kolajen
üretimini arttıran uygulamalar, kişinin daha genç ve
dinç görünmesini sağlamaktadır.

1 tatlı kaşığı süt
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı bal
1 tutam tuz
Yapılışı;
Öncelikle bütün bu malzemeleri bir kasenin içine
koyun. İyice karıştırın.
Elde edilen karışımı yüzünüze bir fırça yardımıyla
sürüp 10 dakika bekleyin. 10 dakikanın ardından bir
daha sürün ve 10 dakika daha bekleyin. Son olarak
bir daha sürün ve bir 10 dakika daha bekleyin. Daha
sonra yüzünüzü ılık bir suyla temizleyin. Tüm bu
işlemleri yaptıktan sonra yüzünüze nemlendirici
uygulayın.
Maskeden sonra cildinizdeki değişimi çok geçmeden
fark

edeceksiniz.

Bu

işlem

sizi

10

yaş

daha

gençleştirecek! Evde yapılan doğal botox maskesini
çok

sık

kullanmamaya

özen

gösterin.

Çok

kullandığınız taktirde size zarardan başka hiçbir şey
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katmayacaktır.
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Mavi Dolunay
NESRİN KARAKAÇAN

02 Ekim’de Ankara saati ile 00.05 te, 09 derece Koç

Sağlık açısından; baş ağrıları-migren atakları-

burcunda Şironik Mavi dolunay gerçekleşecek. 4-10

gözle ilgili sıkıntılar-diz ve diş problemlerine

aksında gerçekleşen Dolunayda ev değişiklikleri, iş ve

karşı

kariyerle ilgili yenilikler, ilişkilerle ilgili verilecek

güçlendirecek besinler ve takviyeler almaya önem

kararlar gündemde olacak.

verilmeli...

İnisiyatif ve risk almak isteyeceğimiz, duygusal olarak

Bireysel

anlamda

dürtüsel

aldığımız yaraları dışa vurmak için gerekli cesareti

altında

tutmalı,

kazalar

gösterebileceğimiz bir zaman dilimi olarak görülen

hareketlerden kaçınmalı ve tabii ki ekonomik

Dolunayın yöneticisi Marsın Retro harekette kendi

açıdan

burcunda, Satürn ve Plütonla kareye gitmesi kazaları,

sevgiden geçen ve dönüşüme açık olan herkese

doğal

sevgilerimle.....Namaste

afetleri,

yangınları,

kısıtlamalar-otorite

dikkatli

olunmalı...Bağışıklık

tedbirleri

elden

sistemini

öfkemizi
açısından

kontrol
sert

bırakmamalıyız…Yolu

figürleriyle oluşabilecek sorunları gösterirken ;Terazi
burcunda düşük olan Güneşin Uranüsle yaptığı 150’lik açı
da

depremler

ve

toplumsal

ayaklanmalarla

ilgili

sıkıntılar olabileceğini gösteriyor.
Haritanın yükseleninde; aile-kökler-vatan toprakları,
güvenlik-savunma ile ilgili konuları gündeme taşıyan,

Tarihte Bu Ay

duyguları ön planda tutan Yengeç burcu var. Yöneticisi
Ay

da;

Şironla

beraber

alınganlıklarımızı

ve

kırılganlığımızı gösteriyor...
Merkürün akrep burcunda sivri diliyle, derinde kalan her
şeyi

ortaya

çıkaracağı

düşünüldüğünde,

ve

agresif

Uranüs-Merkür

olacağı

karşıtlığının

getireceği ani-şok edici haberlere, her tür kurnazlığa ve
gereksiz

tartışmalara

karşı

dikkatli

olacaktır.
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olmak

yerinde

12 EKİM 1917
1. Dünya Savaşı'nda Belçika Ypres şehrinde ilk kez
hardal gazı kullanıldı. Bu, dünyada NBC silahlarının
kullanılmasının önünü açtı. Hardal gazı ve son olarak
da nükleer silahların kullanılması insanlık için çok
büyük tehlike oluşturdu.
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BİLMECE

Kimdir? Nedir? Neresidir?
İPEK OKUYAN

KİMDİR?
Soru 1 :
Türkçülük ve Türk milliyetçiliği edebi akımlarını
benimseyen,
milli
edebiyatın
kurulması
ve
gelişmesinde önemli rol oynamış, önce Turancılık
sonrasında Oğuzculuk daha sonra ise Türkiye
Türkçülüğü fikirlerinin destekçisi, Kızıl Elma, Yeni
Hayat, Altın Işık, Türkçülüğün Esasları gibi sayısız
eserlere imza atan Türk yazar, toplumbilimci ve şair
kimdir?
Soru 2 :
19 Ekim 2003 tarihinde vefat eden, İslam' sade ve öz
bir
şekliyle
yetişen
nesillere
kazandırmayı
hedefleyerek yazılı eserlere imza atan bağımsız
Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı kimdir?
Soru 3 :
Evli, bir bir çocuk annesi olan, siyasi hayatı boyunca
şahsi menfaati doğrultusunda hiç bir dava ve siyasi
oluşumda yer almayan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinden
'mezuniyet
diploması'
sahibi,
doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde tamamlayan, 20. Dönemde İstanbul, 21.
Dönemde Kocaeli, 23 ve 24. Dönemde İstanbul
Milletvekili seçilmiş, 54. Hükümette İçişleri Bakanı
olarak, 23 ve 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkan vekilliği görevlerinde bulunan,
cesareti ile 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve
dış siyasetteki yönetim şekline ve halkın giderek
fakirleşmesine daha fazla dayanamayarak kendi
partisini kuran Türk akademisyen ve siyasetçi
kimdir?
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NEDİR?
Soru 1 :
Türk akademisyen ve siyasetçi Meral Akşener
liderliğinde 25 Ekim 2017 tarihinde iç-dış siyaset ve
ekonomi başta olmak üzere çıkmaza giren Türkiye
Cumhuriyeti'ni hak ettiği mertebeye taşımak,
'kayırmacı' siyasetin önüne geçerek ülke insanlarının
sorunlarına kayıtsız kalmadan çözüm bulmak
amacıyla kurulan Türk siyasi partisinin ismi nedir?
Soru 2 :
05 Ekim 1997 yılında sonuçlanan Altın Portakal Film
Festivali ile en iyi film ödülünü kazanan Ferzan
Özpetek'in yönettiği filmin ismi nedir?
Soru 3 :
Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında, onur
duyarak, minnetle “TÜRK’ÜM” diyen her insanın yılın
her 29 Ekim günü kutladığı en büyük bayramın ismi
nedir?
NERESİDİR?
Soru 1 :
18 Ekim 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nden
bağımsızlığını ilan eden Batı Asya ile Doğu
Avrupa'nın kesişim noktası olan, Güney Kafkasya'nın
en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi bir ülke neresidir?
Soru 2 :
Urartu Uygarlığı'nın ilk yerleşim yerlerinden biri
olarak bilinen, Selçuklular döneminde İmadiye
Beyliği'ne, Osmanlı döneminde Hakkâri Beyliği'ne
bağlanmış ve 1926 yılında Ankara Antlaşması ile
Türkiye toprakları içine alınan Hakkâri’nin ilçesi
neresidir?
Soru 3 :
Malazgirt Savaşı’nın gerçekleştiği şehir neresidir
neresidir?
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Bİ'TATLI Bİ'TUZLU

Bi' Tatlı Bi' Tuzlu

Kahvaltılık Balkan Sosu: LÜTENİTSA

GAYE OKUMUŞ

MALZEMELER:
1 kilogram domates

YULAFLI MOZAİK PASTA

1 kilogram patlıcan

Şekersiz, bisküvisiz, bir dolu yağ içermeyen tatlı keyfi.
Mozaik

pasta

sevenler

bu

tarife

bayılacaksınız…

MALZEMELER:

1 kilogram havuç
5-6 diş sarımsak
1 yemek kaşığı kimyon

1 çay bardağı keçiboynuzu unu

1 yemek kaşığı kırmızı tatlı biber

1,5 çay bardağı tahin
1 çay bardağı dut kurusu veya hurma (blender ile incecik
çekilmiş halde)

1/2 çay bardağı zeytinyağı
pul biber (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı bal
1 su bardağı ceviz ve fındık veya badem kırığı (isteğe bağlı)
Portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı) 1 yemek kaşığı
Hindistan cevizi tozu
HAZIRLANIŞI: Yulafı bir tavaya alıp, hafifçe rengi dönene
kavuralım.

1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı çubrista (tavuk otu) (yoksa konmayabilir)

1 kahve fincanı süt

ocakta

1 kilogram kapya biber

1 yemek kaşığı tuz

1 su bardağı yulaf

kadar

SAYI : 8

Soğuduktan

sonra

diğer

malzemeyi ekleyip karıştıralım. Yağlı kağıt içine alıp rulo
haline getirerek, buzlukta donmaya bırakalım. Donduktan
sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun
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HAZIRLANIŞI; Kapya biberi ve patlıcanları fırında veya
ocakta közleyelim. Havuçları rendeleyip 2 yemek kaşığı sıvı
yağ ile biraz kavuralım. Tencerenin içine rendelediğimiz
kabuksuz domateslerin fazla suyunu çektirelim. Domates
sosuna sırası ile közlenmiş kabukları soyulmuş küp küp
doğranmış

patlıcan

ve

kapyaları,

havuç

rendesini,

sarımsak, tuz, şeker, kimyon, toz biber, zeytinyağını ilave
edelim ve 5 dakika daha pişirelim. Üzerini maydanoz ile
süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun
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