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HABERİ İÇ SAYFADA

Binali Yıldırım:

"GÜNDEMIMIZDE YOK"
AK Parti Genel Başkanvekili Binali
Yıldırım, üç dönem kuralı ile ilgili, “Üç
dönem formülü gündemimizde yok” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali
Yıldırım, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama
Yılı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen
resepsiyon gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Üç dönem kuralıyla ilgili soru
üzerine Yıldırım, “Üç dönem formülü
gündemimizde yok” dedi.

TBMM'nin 27'nci dönem 6'ncı Yasama yılı önceki gün törenle açıldı. Milletvekillerine
hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok önemli mesaj verdi.
ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ
TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama
Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı
Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle
toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, yasama yılı açılış programında
açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "İçimizde ukde kalan bir mesele
de ülkemizi, sivil, demokratik, vizyoner bir
anayasaya kavuşturmaktır. Samimi çağrılar
ülkemizi böyle bir kazanımla buluşturmaya
yetmedi. Yeni dönem Meclisimizin Türkiye'yi
hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak darbe
dönemlerinin izini de sileceğine inanıyorum."
ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Yılbaşında
tüm ücretlilerin durumunu, kayıplarını telafi
edecek şekilde gözden geçireceğiz. Hiçbir
vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine
izin vermeyeceğiz." dedi. Erdoğan, "Yerli
elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki
fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi
başlatıyoruz" dedi.

"HiÇBiR TEREDDÜT YOK"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te
bir anayasa maddesine göre bir
kere cumhurbaşkanı seçildiğini,
o maddenin yürürlükten kalktığını
belirterek, "2018'de ise yeni bir
anayasa maddesine göre bir
kere seçildi. Yani 2 farklı 2 defa
seçilmesine ilişkin madde var.
Hiçbir kafa karışıklığı yok hukuken
çok net konu" dedi.
HABERİ İÇ SAYFADA

KÜRESEL GÖÇ VE MÜLTECI

İSAM’DA GÖREV DEĞIŞIMI
TDV İslam Araştırmaları
Merkezi (İSAM) Başkanı Prof.
Dr. Mürteza Bedir, Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı
törenle görevine başladı.
İslam Araştırmaları Merkezi
(İSAM) Başkanlığı görevine
getirilen Bedir, İSAM’da
düzenlenen törenle görevine
başladı. Törene katılan
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,
konuşmasında eski İSAM
Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük’e
teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop:

SORUNU" DEĞERLENDIRILDI

ÖZEL ÇOCUKLARA

ÖZEL MEKAN!
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sincan ve
Anıttepe’de hizmete açtığı ‘Özel Gereksinimli
Çocuklar Mola Evi’, hem dezavantajlı çocukları
sosyal hayata bağlıyor hem de çocukların
ailelerine işlerini yapabilmeleri için zaman
oluşturuyor. HABERİ DIŞ SAYFADA

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası
Üniversiteler Konseyinin (UÜK) düzenlediği
“Küresel Göç ve Mülteci Sorunu” başlıklı
çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay'da konuşan
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa
Yıldız, konuşmasında şunları söyledi: “Gazi
Üniversitesi olarak bugün bizim için önemli
bir gün. Bu kadar değerli konuğu Gazi
Üniversitesinde ağırlamaktan mutluluk
duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

HABERİ DIŞ SAYFADA

KADINLARA
ÖZEL KURS

Sincan Belediyesi'nin Fatih’te açılan Kültür ve
Sanat Merkezi ile Zeytindalı Kültür Merkezi'nde
kadınlar için açılan sepetçilik ve giyim kursları
büyük ilgili görüyor.
HABERİ DIŞ SAYFADA

ANNE SÜTÜNÜN
ÖNEMİ ANLATILDI
1-7 Ekim Ulusal Emzirme Haftası sebebiyle
Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür
Merkezi'nde anne ve anne adaylarını emzirme
ve beslenme konusunda bilinçlendirmek,
emzirmenin önemine yönelik farkındalık
oluşturmak amacıyla bir sempozyum düzenlendi.

HABERİ DIŞ SAYFADA
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TBMM'nin 27'nci dönem 6'ncı Yasama yılı önceki gün törenle açıldı. Milletvekillerine
hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok önemli mesaj verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 6. Yasama Yılı
Açılış Programında konuştu. Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 27’nci Dönem 6’ncı Yasama Yılının,
hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,”
Meclisimizin kuruluşundan günümüze, bu yüce
kurum çatısı altında ülkemize hizmet eden tüm
milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İlk
faaliyete geçtiği 1920’den beri Meclisimizde
görev yapmış milletvekillerimizden vefat edenlere
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Büyük Millet
Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere.
Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi, güçlenmesi
yolunda gayret gösteren herkesi hürmetle yâd
ediyorum. Bin yıldır vatanımızın müdafaası,
milletimizin dirliği, ülkemizin bütünlüğü,
devletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan
canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi
rahmetle anıyorum” dedi.
Türkiye’nin istiklal ve istikbal davasının,
çağlar ötesine uzanan kutlu bir mücadelenin
adı olduğunu ifade eden Erdoğan, ”Bugün de,
sınırlarımızın içinde ve ötesinde aynı mücadeleyi
vermeyi sürdürüyoruz. Terör örgütlerinin başında
yer aldığı düşmanlarımıza göz açtırmayan
askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza,
sahil güvenlik personelimize, istihbaratçılarımıza,
güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum.
Rabbim’den, milletimizin tüm fertleriyle birlikte
bu kardeşlerimizi de korumasını, esirgemesini,
ayaklarına taş değdirmemesini niyaz ediyorum”
dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, milli
mücadele yıllarından bu yana ülkenin her türlü
meselesinin çözümünde, milletin her beklentisinin
karşılanmasında öncü bir rol üstlendiğine vurgu
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Bugün de gerek
27’nci dönem boyunca çıkartılan kanunlarla, gerek
halen komisyonlarda ve genel kurul gündeminde
bekleyen tekliflerle, gerekse bundan sonra
gündeme gelecek çalışmalarla, Meclisimizin
tarihi misyonunu hakkıyla yerine getirdiğine ve
getireceğine inanıyorum. Bilindiği gibi bugün,
27’nci Dönem Meclisimizin son yasama yılının
açılışını yapıyoruz” açıklamasında bulundu.
Meclisin, seçim takvimine göre çalışmalarına
ara vermeden önce, pek çok kritik düzenlemeyi
hayata geçirerek, bu yasama yılını da en iyi
şekilde değerlendireceğine inandığını söyleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yaklaşık
8 ay sonra gideceği seçimlerde, hem yasama
organı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini,
hem de yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanını
belirleyeceğini kaydetti. Erdoğan, “Dünyanın
tarihi günler yaşadığı, asırlık dengelerin kökünden
sarsıldığı, siyasi, ekonomik ve askeri güç
merkezlerinin yeniden oluştuğu bir dönemde
seçimlerin yapılacağını belirterek,” 27’nci Dönem
Milletvekilleri olarak sizlerin, üstlendiğiniz
misyonun gereklerini başarıyla ifa etmiş bir
kadro sıfatıyla, milletimizin gönlündeki yerinizi
aldığınıza inanıyorum. Bu büyük şeref, evlatlarınıza
bırakacağınız en büyük miras olacaktır. Ülkemize,
milletimize, Meclisimize yaptığınız hizmetler
için şimdiden her birinize ayrı ayrı şükranlarımı
sunuyorum. Komisyonlardan genel kurula kadar
Meclis çalışmalarının tüm aşamalarındaki katkıları

için siyasi parti grup yönetimlerimiz ile Meclis
Başkanlık Divanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum”
değerlendirmesinde bulundu.
Önce milli mücadelede, son olarak da 15
Temmuz gecesi “gazi” unvanıyla şereflenen
Meclisin, bu vasıflarıyla, dünya parlamentoları
arasında müstesna bir yere sahip olduğunu
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dönem
ülkemize, ‘demokrasiyi bedel ödemeden elde
ettiği için içselleştiremediği’ ithamları yöneltilirdi.
Şimdi ise karşımızda, son çeyrek asrın en iddialı
demokrasi ve kalkınma programlarının ahdi
altyapısını kurmuş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi
var. Şimdi karşımızda, darbecilere direnerek
milli iradenin üstünlüğünü hiçbir tereddüde
mahal bırakmayacak şekilde tescillemiş bir
Meclis var. Şimdi karşımızda, her türlü tehdide
rağmen temsilcisi olduğu milletin hakkını,
hukukunu, menfaatlerini cansiperane şekilde
koruyan bir Meclis var. Şimdi karşımızda, küresel
eğilimlerin aksine milletiyle bağlarını en güçlü
şekilde sürdüren bir Meclis var. Meclisimizin ve
milletvekillerimizin zaman zaman maruz kaldıkları
iftira derecesine varan saldırıların bir sebebi
de, işte bu tablodur” dedi. “Türkiye’yi ısrarla
müstemleke muamelesine maruz bırakmak, siyasi
ve ekonomik olarak peykleri konumunda görmek
isteyenler, Meclis’imizin bu onurlu duruşundan
da rahatsızdır” diyen Erdoğan, “Ama biz kimin ne
dediğine, kimin ne istediğine değil, milletimizin
neye ihtiyacı olduğuna, ülkemizin hedeflerine
bakarak, yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla
birlikte istikametimizi çiziyoruz, yolumuza
devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en köklü
reformlarına bu Meclis imza atmıştır. Bu süreçte
gerçekleştirdiğimiz, istiklalimizi ve istikbalimizi
aydınlatan en önemli reformlardan biri de, hiç
şüphesiz, yönetim sistemimizde yaptığımız
değişikliktir” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle,
demokratik erklerin her birinin, kendi alanında
en güçlü, en etkili, en verimli hale getirildiğini
söyleyen Erdoğan,” Geçmişte, demokratik bir
denge içinde değil de, yıkıcı bir rekabet görünümü
veren yasama, yürütme ve yargı, artık aynı ortak
gaye doğrultusunda birbirlerini destekleyen bir
anlayışla çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemde,
dördüncü yılını geride bırakan yeni yönetim
uygulamalarımızda elde ettiğimiz tecrübeler
ışığında sistemi, eksiklerini tamamlayacak, güçlü
yönlerini tahkim edecek bir anlayışla daha da
geliştirmeyi planlıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin
her alanda büyük değişimler yaşadığı bir süreçte,
ülkemizi bunun dışında tutamayız. Türkiye’nin
ve Türk milletinin ihtiyaçlarına, beklentilerine,
potansiyelini kullanma kabiliyetlerindeki ilerlemeye
ve elde ettiğimiz tecrübelere göre kendimizi
yenilemeyi sürdüreceğiz. Yunus Emre’nin, ‘Her
dem yeniden doğarız, bizden kim usanası’
sözündeki irfanla işaret ettiği yolu takip ediyoruz.
Mevlana Hazretlerinin ‘Şimdi yeni şeyler söylemek
lazım’ mısraındaki teşvikle tavsiye ettiği istikameti
izliyoruz. Bu yaklaşıma sadık kalmayı ve icap eden
adımları atmayı, tüm kalbimizle bağlı olduğumuz
milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak
görüyoruz. Elbette bu tamamlayıcı reformları da,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin banisi
Yüce Meclisimizle birlikte inşa edecek ve hayata

geçireceğiz. İnşallah önümüzdeki
dönemde, yasama ve yürütme olarak
ortak gündemimizin başında bu
husus yer alacaktır” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçimizde
ukde kalan bir diğer mesele de ülkemizi
yeni, sivil, demokratik yöntemlerle
inşa edilmiş, kapsayıcı, sade ve
vizyoner bir Anayasa’ya kavuşturmaktır.
Yeni Anayasa konusunda 2013 ve
2021 yıllarında yaptığımız samimi
çağrılar, maalesef, ülkemizi böyle bir
kazanımla buluşturmaya yetmedi. İlk
çalışma, Meclis’teki ortak komisyonda
tıkandı. İkinci çağırımıza ise somut
hiçbir cevap alamadık. Yeni dönem
Meclisimizin, Türkiye’yi, hakkı olan
yeni Anayasa’yla buluşturarak, darbe

dönemlerinin son izini de sileceğine
inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek
nesillere bir borcumuz, önümüzdeki
dönemde gençlerimize hediye
edeceğimiz en büyük kazanım olarak
görüyoruz. İnsanlarımızın temel hak ve
özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan
sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz
gibi, inşallah Yeni Anayasa çalışmasını
da tamamlayacağız. Türkiye’yi
vesayetin, darbelerin, baskıların,
zulümlerin utancından; vatandaşlarımızı
kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi,
kılık-kıyafet ve kültürü sebebiyle
horlanmaktan beraber kurtardık.
Yeni Anayasa’yla, bu kazanımların
ahdi temelini de olması gereken hale
getirmek istiyoruz” dedi.

Yarım asırlık Yozgat'ın Eczacısı

Yarım asırlık Yozgat'ın
Eczacısı Mehmet Bozkurt
ağbeyi, Büyük sinemanın sağında bulunan
saat kulesinin,karşısında
olan Büyük eczanede
çalışırken 1980 yıllarında tanıdım. Yozgat'ın
gönüllü dokturu gibiydi.
Vatandaşlarımız Doktura
gider gibi Mehmet ağbeye gelir derdini anlatırdı. Güler yüzlü,
gönül ve muhabbet
insanı Mehmet ağbeyde,
dertlere derman ve çare olmaya
gayret ederdi. Ne zaman gelsem
yanına etrafı köyden gelen, kendinisini seven dostlarıyla dolardı.
Eczane'den emekli olduktan sonra
"Sevgi Tarim" işletmesini açtı.

Üniversiteyi bitiren oğluyla birlikde çalışıyorlar.
Gelenlere yerli tarım ilac
ve tohumlarının tanıtımını ve satışını yapıyorlar.
Oğlu da Baharat işlerinin
pazarlamasını işletiyor.
Yozgat'a her geldiğimde
kendisini mutlaka ziyaret eder, kısa da olsa gül
hatırını sorar, muhabbet
ederim. Bu sabah"da
Mehmet Bozkurt ağbeyi
"Sevgi tarım" iş yerinde
ziyâret ettim. Nasihatları
ve sohbetlerini dinledim. Milli ve
islami fikirleri bana ilac gibi geldi.
Çok-da mest ve hoşnut oldum.
Sağ ol Mehmet ağbim. Rabbim
sana uzun ve sağlıklı ömürler versin duasıyla ayrıldım.
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Binali Yıldırım:

"GÜNDEMIMIZDE YOK"

AK Parti Genel Başkanvekili
Binali Yıldırım, üç dönem
kuralı ile ilgili, “Üç dönem
formülü gündemimizde yok”
dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili
Binali Yıldırım, Meclis'in 27.
Dönem 6. Yasama Yılı'nın
açılışı dolayısıyla düzenlenen
resepsiyon gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Üç dönem
kuralıyla ilgili soru üzerine
Yıldırım, “Üç dönem formülü
gündemimizde yok” dedi.
"Kemal Kılıçdaroğlu aday
olur mu?" sorusuna Yıldırım,
“Aday olur” cevabını verdi.

"HiÇBiR TEREDDÜT YOK"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te bir
anayasa maddesine göre bir kere cumhurbaşkanı
seçildiğini, o maddenin yürürlükten kalktığını
belirterek, "2018'de ise yeni bir anayasa maddesine
göre bir kere seçildi. Yani 2 farklı 2 defa seçilmesine
ilişkin madde var. Hiçbir kafa karışıklığı yok hukuken
çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM açılış
resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.
Şentop, seçimlerin öne alınmasına ilişkin soru üzerine,
“Zaten vaktinde olan seçim yok eskiye baktığımızda.
Seçimler hep daha önce erken olmuş bir şekilde. az
veya çok. Seçimlerin bir gün bile olsa öne alınması
için iki yol var. Ya cumhurbaşkanı kararı ya da meclisin

NEVZAT DAYI

Mitoloji Ve Kültür

Bir topluluğun millet olabilmesi, kaderde, sevinçte ve varlık
yokluk mücadelesinde
tarihin derinliklerinden
gelen ortak yaşanmışlıklar sayesinde ortak
kültür oluşturulmasını
gerektirir. Bu kültür,
kendi içinde mitolojiler
üretir. Mitolojiler, tarihin
derinliklerinden gelen
ve zaman mefhumuna
bağlı olmayan millet
hafızasıdır. Bu hafızayı
oluşturan mitler, efsaneler, destanlar birebir gerçek yaşantıları
kapsamasa da, yaşanan kültürün
zamanla değişikliğe uğrayarak
sonraki nesiller tarafından devam ettirilir olmasıdır. Bu devam
ediş dahi o milletin hayal gücü
ve düşünsel yapısının ürünüdür.
Kendine hastır ve o milletin özelini devam ettirmede en önemli
araçtır.
Türk milleti, yazılı ve sözlü
olarak köklü ve zengin mitolojiye
sahiptir. Bu birikim sayesindedir
ki tarihi geçmişine ve geleceğin oluşması yolunda bir meşale
görevi görür. Bu kadar önem arz
eden kavramı açacak olursak;
Yunanca mit os (masal, hikâye), logos (söz) kelimelerinin
birleşiminden oluşan yapıdır,
mitoloji.
Türk Dil Kurumuna göre mit,
insanlar arasında yayılmış, toplumun hayal gücüyle biçim değiştiren halk hikâyesidir.
Tabiat varlıklarına insani özellikler verilmesine; karakterlerini
tarihte adı geçmeyen ve adları
unutulmuş kahramanların, devlerin, yarı tanrıların, perilerin ve
insanların oluşturduğu, çoğunlukla halk efsanelerinden esinlenerek
oluşturulmuş söylemlere mitoloji
olarak biliyoruz.
Geniş anlamda ifade edilecek
olursa mitoloji; bir inanç veya
topluluğun kültüründeki tanrılar,
kahramanlar, evren ve yaratılışla
ilgili tüm yazılı ve sözlü efsaneler birikiminin anlamlandırılması,
yorumlanması ve incelenmesini
kapsayan çalışma bütünüdür.
Mitolojinin bir diğer adı da efsane bilimdir. İnsanların doğa, tarih
ve gelenekler hakkında anlattığı
masallar, efsaneler mitleri oluşturuyor. Her kökleşmiş kültürde
kendine özgü mitler vardır. Miti
olan milletlerin tarihi geçmişleri
de bilinmeyen zamanlara dayandığı bilinmektedir.
Kültürlerin başlangıçları, evreni, türünün yaratılışını ve doğayı
anlamlandırmaya çalıştığı anlatımlar arasında; Yunan, Türk
İskandinav ve Pers mitolojileri en
fazla bilinenleridir. Tahsil görmüş
herhangi bir Türk’ün Yunan mito-

lojisi konusunda bilgili
olmasına rağmen, millet
olarak ayakta kalmasının önemli unsurlarından
biri olan Türk Mitolojisi
hakkında ya hiç bilgi
sahibi olmadığı ya da
basit masal veya destan
algısıyla konuya yaklaştığı görülmektedir. Unutulmamalıdır ki milletler,
geçmişleriyle ilgili yeterli
bilgiye sahip olduğu ve
yaşattığı kadar vardırlar.
Her toplumun kendine
özgü bir mitoloji maceraları vardır. Mitolojik bu anlatılar, temsil
ettiği topluluğun aynası gibidir.
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in Altınordu yayınlarından çıkan iki ciltlik Türk mitolojisi en eski bilinen
Türkçe kaynaklardan birisidir. Bu
değerli kaynakta belirtilen birkaç
Türk Mitolojisi örneğini belirtecek
olursak; Kayra Han, Bay Ülgen,
Ak Ana, Erlik Han, Umay Ana, Ayzıt Han, Oğuz Kaan, Ay Han, Dağ
Han, Deniz Han, Gök Han, Yıldız
Han, Su İyesi, Asena, Ötügen ve
Gök Sakallı Hızır’ın isimlerini zikretmekle yetineceğim.
Devlet olma vasfına sahip olan
milletlerin fikri ve dünya görüşü, dinsel inanışları, kökleşmiş
ananeleri; efsane, destan, masal,
hikâye gibi anlatımlar sayesinde
devamlılığını sürdürür. Burada
mitolojik anlatımların, milletlerin
hayatında önemi daha iyi anlaşılacaktır
Mitolojide geçen öykülerin
hepsi hayal ürünü değildir; birçok
mitolojide geçen olayın, yapılan
kazı ve kaya resimleri gibi bulgular sayesinde kayıt altına alınmıştır. İlmi araştırmalar sonucu
gerçek yönünün olduğu ispatlanmıştır. Mitolojiler toplumdan
topluma hatta aynı milletin farklı
boylarında değişim göstermekle
birlikte pek çok ortak yanları da
bulunmaktadır.
Tarihte yaşadıklarını bildiğimiz kişilere ait efsanelere destan
denir. Türklerin mitoloji eserleri
genellikle destanlar olarak yer
bulmuştur.
Yaratılış Destanı, Türeyiş
Destanı, Alp Er Tunga Destanı,
Oğuz Destanı, Bozkurt Destanı ve
Manas Destanı gibi anlatımlara
rastlanır. Bunların gerçekte ne
zaman ve nerede yaşadığı kesin
olarak bilinmese de araştırmalarla elde edilen bulgular sayesinde
genel manada bilgi edinilebilmektedir. Türk boyları arasında bile
bu destanlar aralarına yüzyıllar
girebilecek farklılıkta anlatımlara
rastlanması bunun en önemli delil
olarak kabul edilmektedir.
Not: Haftaya “Mitoloji, Felsefe
ve Kültür İlişkisi” konusuyla birlikte olacağız.

ANLAMLI BİR HAYAT
İnsan, yaratılışı bakımından
alemin fiziksel olarak küçültülmüş
bir modelini temsil eder.
Düzlükleri, çukurları, zirveleri
vardır. Coşku ve hırsı zaman zaman fırtınalar, kasırgalar oluşturur. Şimşekler hızında olayları
kavrayışı, yıldırımlar kadar kararlı
ve serttir. Bazen durgun bir deniz
gibi sakin, sakinliği nispetinde de
derinliği simgeler.
Bazen gökyüzünün sonsuzluğu
derecesinde idealleri vardır, uzay
boşluğunda bilinmezlere doğru
yol alır. Sonsuzluğa uzanan yolda
keşfedebildiği gizil güçleri sayesinde bilinmezleri bilir, olunmaz-

ları oldurur, her seferinde daha
ileriye ulaşmayı gaye edinir.
Böyle bir yapıya yön verebilmek sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Bu derece geniş kapsamlı ve bilinmezleri bünyesinde
taşıyan bir yapıyı idare etmek
öncelikle onun hakkında yeterli ve
doğru bilgiye sahip olmayı gerektirir. İnsanın kendisi ile ilgili yetileri tanıması, onları niçin, nerede
ve nasıl kullanacağını bilmesi
yanında o bilince de sahip olması
gerekir. Bu da insanın kendi yapısının ve taşıdığı değerlerin farkındalığıyla mümkündür.
Anlamlı bir hayat anlayışı, insanı diğer canlılardan ayırt eden
bir niteliktir. Var olma gayesinin
bilincinde olarak yaşadığı ömrü
doğru ve anlamlı tamamlamak
ister. İnsanın yaratılışı gereği
bilinç, duygu ve ruh yapısıyla bir
bütün oluşturduğunu; bütünün
parçalarının aklın kontrolüne
verebildiği takdirde bir şey ifade
edeceğini bilir.
Bu parçaların birleşiminden bir
bütün oluşur ki, bu insanı insan
yapan benlik şuurudur. Bu şuuru
sahip olan insanlar hayata farklı,
derin ve insani bir anlam katarlar.
Anlamlı bir hayat yaşamanın
önemli şartı, insanın kendi öz
değerlerini tanıması, çevresinde eşi ve benzeri olmayan diğer
insanların varlığını kabullenmesiyle birlikte, bütün yaratılmışların
da varlık sebeplerinin idrakinde
olması gerekir.

NAZMİ
ŞİMŞEK

TBMM Başkanı Şentop:

ÇORBACI

03 EKİM 2022 PAZARTESİ

beşte üçünün kararı lazım” ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanı'nın karar alması durumunda
yeni dönemde bir kez daha seçilmesinin söz konusu
olmadığı" şeklindeki söylemlere ilişkin Şentop,
“Anayasadaki değişikliği iyi bilmeyen hukukçular veya
hukukçu olmayanlar söylüyor. Biz 101'inci maddeyi eski
101'i kaldırdık. Yeni bir 101 yazdık. Madde tamamen
değişti ve yeni bir madde konuldu. Yani orada Recep
Tayyip Erdoğan 10 Ağustos 2014'te bir anayasa
maddesine göre Cumhurbaşkanı seçildi bir kere. O
madde yürürlükten kalktı. 2018'de ise yeni bir anayasa
maddesine göre bir kere seçildi. Yani 2 farklı 2 defa
seçilmesine ilişkin madde var. Hiçbir kafa karışıklığı
yok hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir
tereddüt yok” dedi.
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KÜRESEL GÖÇ VE MÜLTECI

SORUNU" DEĞERLENDIRILDI
Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Üniversiteler Konseyinin (UÜK)
düzenlediği “Küresel Göç ve Mülteci Sorunu” başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.
Uluslararası Üniversiteler
Konseyinin Gazi Üniversitesi
ev sahipliğinde düzenlediği
“Küresel Göç ve Mülteci Sorunu”
konulu uluslararası çalıştayın
açılışı Gazi Üniversitesi Rektörlük
Mimar Kemaleddin Salonu’nda
gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından Uluslararası Üniversiteler
Konseyi Genel Sekreteri Prof.
Dr. Fethi Ahmet Polat, konsey
hakkında bilgi verdi. Çalıştay'da
konuşan Gazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız,
konuşmasında şunları söyledi:
“Gazi Üniversitesi olarak
bugün bizim için önemli bir gün.
Bu kadar değerli konuğu Gazi
Üniversitesinde ağırlamaktan
mutluluk duyduğumu ifade etmek
istiyorum. Bu organizasyonda
emeği geçen başta Uluslararası
Üniversiteler Konseyi Kurucu
Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu’na,
özellikle baştan sona kadar bütün

programlarda emeği geçen Muş
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi
Ahmet Polat’a ve Üniversitemiz
Sosyal İşler Kurum Koordinatörü
Prof. Dr. Selami Candan’a çok
teşekkür ediyorum. Aynı şekilde
Üniversitemiz Yabancı Diller
Yüksekokulunda görev yapan
tercümanlarımıza ve diğer bütün
birimlerimize emekleri için çok

teşekkür ediyorum. Toplantının
sonuncunda açıklanacak olan
sonuç bildirgemizin ülkemiz ve
dünya için hayırlara vesile olmasını
diliyorum.”
Orhan Hikmet Azizoğlu ise
açılış konuşmasında çalıştayda
küresel göç ve mülteci sorununun
sosyolojik, akademik, diplomatik
ve siyasi analizlerinin yapılacağını

söyledi. Sorun oluşturucuların
çözüm üretme noktasında aktif rol
almadığı bir süreçte yaşandığını
anlatan Azizoğlu, “Özellikle
Türkiye’nin içinde bulunduğu
coğrafi bölgede çok yoğun göç ve
mülteci sorunu yaşıyoruz. Coğrafya
kaderdir ve bu coğrafyada birlikte
yaşamaktayız. Sorunun çözümüne
odaklanmamız gerekir” diye
konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından
Mimar Kemaleddin ile eski ve
yeni senato salonlarında üç grup
halinde çalıştay gerçekleştirildi.
Çalıştay, Mimar Kemaleddin
Salonu’nda sonuç bildirgesinin
açıklanmasıyla sona erdi. Sonuç
bildirgesinde Uluslararası
Üniversiteler Konseyinde yer alan
üniversitelerin küresel göç ve
mülteci sorununun çözümünde
etkili olabileceği vurgulandı.
Çalıştay rektörlük ana binanın
önünde çekilen toplu fotoğraftan
sonra sona erdi.

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ ANLATILDI
Keçiören Belediyesi tarafından Ulusal Emzirme
Haftası çerçevesinde anne ve bebek eğitimine
yönelik bir sempozyum düzenlendi.
1-7 Ekim Ulusal Emzirme Haftası sebebiyle
Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür
Merkezi'nde anne ve anne adaylarını emzirme ve
beslenme konusunda bilinçlendirmek, emzirmenin
önemine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla
bir sempozyum düzenlendi. Sempozyuma
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Anne
Çocuk Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı
Prof. Dr. Nilgün Altuntaş, anne ve anne adayları
katılım sağladı. Yaptığı konuşmada toplumun
geleceğini çocukların oluşturduğunu ifade eden
Başkan Altınok, “Bu ülke, bu vatan hepimizin.
Çocuklarımız melek, çocuklarımız çiçek. En
önemlisi çocuklarımız gelecek ve toplumun
geleceği. Hepimizin doğan çocuklarımıza,
geleceğimize mesuliyet ve sorumluluğu var. Yıllar

önce de yine Keçiören’de geniş bir saha çalışması
yapmıştık. Daha sonra da Türkiye’de birçok
hizmetler yaptık” diye konuştu. Dünya genelinde
gebe ve beslenme yetersizliğinin hastalıkların
yüzde 10’unu oluşturduğunu vurgulayan Altuntaş,
“Neden emzirme önemli, neden bu kadar çaba
sarf ediyoruz. Çünkü insan beyninin gelişmesinde
ilk yıllar çok önemli. Özellikle de ilk iki yıl kritik
pencere. İşte bu kritik pencerede bebeğin iyi
beslenmesi çok önemli. Dünya geneline baktığımız
zaman gebe ve bebeklerde beslenme yetersizliği
tüm hastalıkların yüzde 10’unu oluşturuyor.
Yani beslenme bu kadar önemli. Yılda dünya
genelinde 1,5 milyon çocuk sadece akut beslenme
yetersizliği nedeniyle ölüyor maalesef. İstatistiklere
bakıldığında 5 yaş altındaki ölümlerin sadece
yüzde 13’ünü çok iyi emzirerek azaltabiliriz. Yüzde
20’sini de uygun beslenmeyle ekleyerek ölümlerin
önüne geçebiliriz” dedi.

İSAM’DA GÖREV DEĞIŞIMI

TDV İslam Araştırmaları
Merkezi (İSAM) Başkanı Prof.
Dr. Mürteza Bedir, Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı
törenle görevine başladı.
İslam Araştırmaları Merkezi
(İSAM) Başkanlığı görevine
getirilen Bedir, İSAM’da
düzenlenen törenle görevine
başladı.
Törene katılan Diyanet İşleri
Başkanı Erbaş, konuşmasında
eski İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit
Küçük’e teşekkürlerini iletti.
Küçük’ün İSAM’a olan katkılarına
değinen Diyanet İşleri Başkanı
Erbaş, “İSAM’ın çalışmalarını bir
adım öteye nasıl götürebiliriz,
samimiyetle hep onun gayreti
içerisinde oldu.
Samimiyeti noktasında
örnek alacağımız mümtaz
şahsiyetlerden birisidir. Cenab-ı
Hak, kendisine uzun, sağlıklı
ömürler versin” dedi.
İSAM’ın, tüm İslam dünyası
için çok önemli bir merkez
olduğunu vurgulayan Başkan
Erbaş, İSAM Başkanı Bedir’i
önceden tanıdığını aktararak,
konuşmasına şöyle devam etti:
“Din İşleri Yüksek Kurulunda
bir dönem çok büyük katkıları

olan, İstanbul İlahiyat
Fakültesinin neredeyse üç
dönem dekanlığını yapan, sosyal
faaliyetleri güçlü, sivil toplum
kuruluşlarında her zaman katkısı
olan çok kıymetli, değerli bir
kardeşimiz, bir hocamız.
Özellikle Türkiye'nin fıkıh
birikimine, fıkıh alanına girdiği
günden bu yana katkı sağlayan,
ilmi müktesebatı çok güçlü bir
kardeşimiz. İnşallah kendisinden
İSAM’da çok önemli hizmetler
bekliyoruz.”
İSAM Başkanı Bedir ise,
bu önemli göreve uygun
görmelerinden dolayı Başkan

Erbaş’a teşekkür ederek, “Bu
görevi bana teklif ettiğinizde
onur duydum. İSAM Başkanlığı
benim için bir şereftir.
İSAM, benim hayatımda
da, Türkiye'nin ilmi hayatında,
buradaki herkesin de ilmi
hayatında çok özel istisnai bir
yere sahip” diye konuştu.
Törene, Diyanet İşleri eski
Başkanlarından Dr. Tayyar
Altıkulaç’ın yanı sıra İstanbul 29
Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Sinanoğlu, dekanlar,
akademisyenler, İstanbul Müftüsü
Safi Arpaguş da katıldı.
İHA

ÖZEL ÇOCUKLARA

ÖZEL MEKAN!

Ankara Büyükşehir Belediyesinin
Sincan ve Anıttepe’de hizmete açtığı
‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’,
hem dezavantajlı çocukları sosyal hayata
bağlıyor hem de çocukların ailelerine
işlerini yapabilmeleri için zaman
oluşturuyor. Anıttepe ve Sincan olmak
üzere hizmete açılan ‘Özel Gereksinimli
Çocuklar Mola Evi’ 3-6 yaş aralığındaki
özel gereksinimli çocukları misafir etmeye
devam ediyor. Mola evleri sayesinde özel
gereksinimli çocuklar güvenli bir ortamda
sosyalleşme imkanı bulurken, çocuklarını
yalnız bırakamadığı için özel işlerine vakit
ayırmayan aileleri de zaman kazanmış
oluyor. Ücretsiz mola evlerinden
yararlanmak isteyen aileler, molaevleri.
ankara.bel.tr adresi üzerinden veya ‘(0312)
507 10 01’ numaralı telefondan başvuru
yapabiliyor. Engelliler ve Rehabilitasyon
Şube Müdürü Mehmet Bağdat, Sincan
ve Anıttepe olmak üzere 2 merkeze
açılan mola evleri ile başkentlilere
hizmet verdiklerini belirterek,
merkezlerle ilgili şu bilgileri verdi: “3-6
yaş özel gereksinimli çocuklarımızı
kısmi zamanlı olarak merkezlerimizde
konuk etmekteyiz. Merkezlerimiz özel
çocuklara uygun şekilde donatılmıştır.
Uzman personellerimiz çocuklarımıza
hem eğlenceli hem de öğretici oyunlar
oynatıyor. Çocuklarımız keyifli ve güvenli
bir şekilde vakit geçirebilmektedir. Üyelik
sistemi ile çalışıyoruz. Şu ana kadar 61
üyeye ulaşmış durumdayız. Aileler güvenli
bir şekilde merkezlerimize çocuklarını
emanet edebilirler.”
Çocuklarını Mola Evlerine getiren
aileler ise merkezlerin çocuklarının
gelişimine katkı sağladığını kaydetti.

KADINLARA
ÖZEL KURS

Sincan Belediyesi'nin Fatih’te açılan
Kültür ve Sanat Merkezi ile Zeytindalı
Kültür Merkezi'nde kadınlar için açılan
sepetçilik ve giyim kursları büyük ilgili
görüyor. Sincan Belediyesi, Hanım
Konakları’nın dışında Fatih’te açılan
Kültür ve Sanat Merkezi ve Zeytindalı
Kültür Merkezi ile de hizmet veriyor.
Sincanlı hanımlar açılan giyim kurslarına
büyük rağbet gösterirken, sepetçilik
kursundan da oldukça memnun
olduklarını belirtiyor. Kadınlar için hem
eğitici hem de eğlenceli kursların yer
aldığı Kültür ve Sanat Merkezi’nde en
çok ilgi çeken kurslar arasında giyim
kursu yer alıyor. Özellikle çocuk giyimi
konusunda meraklı olan kadınlar hafta içi
her gün 09.50-15.50 saatleri arasında bu
alanda kurs alıyor.

