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POLİTİKA  

 

Türkiye'de kadınlar İstanbul 

Sözleşmesi'ni istiyor 

Eski eşi tarafından çocuğunun gözleri 

önünde öldürülen Emine Bulut, 

Türkiye'de kadın cinayetlerine yönelik 

tartışmayı yeniden alevlendirdi. Ülke 

genelinde hem sokaklarda hem de sosyal 

medyada Emine Bulut cinayeti protesto 

ediliyor. 

Hafta sonu "Ölmek istemiyoruz" 

sloganıyla binlerce kişi Türkiye'nin çeşitli 

kentlerinde protesto gösterileri düzenledi. 

Sosyal medyada da kadınları şiddete karşı 

korumada devletlerin gerekli önlemleri 

almasını hedefleyen İstanbul 

Sözleşmesi'nin uygulanması talep ediliyor. 

Cinayetin ardından 

#İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketiyle 

kampanya başlatıldı. 

Emine Bulut, kadın cinayetlerine kurban 

giden kadınlardan sadece biri. Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 

verilerine göre 2019'un ilk altı ayında 

Türkiye'de 214 kadın cinayete kurban gitti. 

Kampanya ile sözleşmenin şartlarının tam 

anlamıyla uygulanması durumunda 

kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve kadın 

cinayetlerinin engellenebileceğine dikkat 

çekiliyor. 

"İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen 

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin 

Türkiye'de yürürlüğe girmesinin 

üzerinden tam beş yıl geçti. Ancak 

sözleşmenin uygulanması önündeki 

sorunlar aşılabilmiş değil. Türkiye, 

toplumsal cinsiyet temelli şiddeti ortadan 

kaldırmayı hedefleyen sözleşmenin ilk  

 

 

imzacıları arasında yer alıyordu. Kadın 

hakları örgütleri küresel çapta kadına 

yönelik şiddeti önlemede, rehber 

konumundaki sözleşmenin hükümet 

tarafından uygulanmadığı eleştirisini 

getiriyor. Siyasi iradenin sözleşmenin 

şartlarını yerine getirmemesinin, yargının ve 

kolluk kuvvetlerinin de kadının toplumdaki 

yeri üzerinden aldığı kararların, kadınların 

korunmasına engel olduğuna dikkat ekiliyor. 

Yine kadın hakları savunucuları, 

Türkiye'deki yasalarla sözleşmenin 

şartlarının çeliştiğine ve cinsiyet eşitliği 

temelinde yasalar hazırlanmadığını 

savunuyor. 

 

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-
kad%C4%B1nlar-istanbul-
s%C3%B6zle%C5%9Fmesini-istiyor/a-
50161166 
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Pazartesi Türkçe, salı İngilizce 

konuşturan beynimiz 

Uzun yıllar İngilizce öğretmenliği yapan 

Çinli Liu Jiayu, geçirdiği beyin 

kanamasından sonra birdenbire sadece 

İngilizce konuşmaya başladı. Kadına yaşı 

sorulduğunda, "Ninety-four"  (94) cevabını 

verdi. Beyin kanamasının ardından 

hastaların kendi ana dilini yabancı bir 

aksanla konuştuğu veya ana dili yerine 

yabancı bir dili konuştuğu, buna benzer 

vakalara rastlamak mümkün. Örneğin en 

son 70 yıl önce Galler’e giden 81 yaşındaki 

İngiliz Alun Morgan aniden Galce 

konuşurken, aynı şekilde hayatında bir 

kere bile İsviçre’ye gitmemiş olan 

Almanya'nın Thüringen eyaletinden 

Sabine Kindschuh da İsviçre Almancası 

konuşmaya başlamış. 

Dil ve konuşma terapisti Anja Lowit, bu 

bozuklukların çok yaygın olmadığını 

belirterek görülen vakaları iki kategoriye 

ayırıyor. Beyin kanamasından sonra bir 

kişi ana dili yerine sadece başka bir dili 

konuşuyorsa bu durum "İki Dilli Konuşma 

Bozukluğu" olarak, ancak kendi ana dilini 

yabancı biri gibi konuşuyorsa "Yabancı 

Aksan Sendromu" (FAS) olarak 

nitelendiriliyor. 

Bu edinilmiş dil bozuklukları (afazi) 

genelde beyin kanaması gibi beyne büyük 

hasar veren travmalar sonucu ortaya 

çıkabileceği gibi basit bir kafa 

travmasından da kaynaklanabiliyor. 

ABD'nin Atlanta kentinde 16 yaşındaki 

Rueben Nsemoh, 2016 yılında bir maç 

sırasında başına çarpan bir futbol topu 

yüzünden kısa süre komalık olup, 

sonrasında sadece İspanyolca 

konuşmuştu. Dil ve konuşma terapisti 

Lowit, ayrıca İngiliz bir kadının şiddetli 

bir migren atağından sonra kulağa 

Fransızca gelen bir aksanla konuştuğunu  

 

anlatıyor. 

Yabancı Aksan Sendromu her hastada farklı 

şekillerde ortaya çıkan bir dil ve konuşma 

bozukluğu. İngiliz kadının vakasına 

bakıldığında, aslında kadının Fransız 

aksanıyla konuşmadığı, yalnızca telaffuz ve 

tonlama hataları yaptığı için insanların onun 

aksanlı konuştuğunu zannettiği 

kaydediliyor. Lowit, belli kelimeleri iyi 

söyleyemeyen, vurgu, tonlama ve telaffuzda 

hata yapan hastaların, çevreleri tarafından 

yabancı aksanlı konuşuyormuş gibi 

algılanabildiğine dikkat çekiyor. 

Bazı hastalarda ise İki Dilli Konuşma 

Bozukluğu ortaya çıkıyor. Beyin zarar 

görünce, insanlar genelde bildikleri her dili 

konuşabilmeye devam ediyor ancak bu 

yetenek dilden dile farklı zarar görmüş 

olabiliyor. Ancak bazı istisnai durumlarda 

ise hasta kendi ana dilini konuşurken 

yabancı dilini konuşamaz hale geliyor veya 

tam tersi, ilk önce yabancı dilini konuşurken 

kendi ana diline daha sonra 

kavuşuyor.Hastaların, bir gün boyunca tek 

bir dil konuşurken ertesi gün başka bir dili 

konuştuğu nadir vakalar da mevcut. 

Uzmanlar, yine de bir hastanın bildiği bir dili 

artık hiç konuşamamasının o dili 

anlamadığını göstermediğini hatırlatıyor. 

Dil ve konuşma terapisti Anja Lowit, dil ve 

beyin ilişkisini açıklamak için beynimizi her 

şeyin yerli yerinde dizilmiş bir giysi dolabına 

benzetiyor, nasıl gömlekler için ayrı bir 

bölüm varsa, dil için de ayrı bir yer 

olduğunu söylüyor. Eskiden hakim olan, ana 

ve yabancı dilin beynin farklı bölümlerinde 

olduğu görüşünün doğruyu yansıtmadığını 

belirten Lowit, gömleklerin renklerine göre 

düzenlendiğini ve her rengin bir dil 

anlamına geldiğini kaydediyor. 

Klinik tabloları inceleyen araştırmacılar, bu 

vakaların beyin kanamasından sonra beynin 

eski fonksiyonlarını yerine getirmesi için  
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yeterli enerji bulunmamasına bağlıyor. 

Beynin aldığı uyarıya göre hastanın sadece 

bir dili konuşması daha kolay oluyor. 

Ancak hangi dili ilk önce konuştuğu 

konusunda farklı teoriler mevcut. 

Bir teoriye göre, iki dil bilen birinin ilk 

önce ana dilini konuşması, hastanın bu dili 

bebekliğinden beri öğrenmesine 

dayanıyor.Ancak zıt bir teori ise, 

hastaların sadece ikinci dillerini 

konuşmasının daha kolay olduğunu 

çünkü beyindeki bu bilginin ana dile göre 

daha taze olmasına dayanıyor. Bazı 

vakalarda ise hastaların bu dil 

bozukluklarını aynı anda yaşadığına da 

rastlanabiliyor. Buna göre bir kişi, bir 

resim veya bir anı sayesinde uyarılan 

beyin, hastayı haftanın bir günü yabancı 

dil, ertesi gün ise ana dilini konuşmaya 

yönlendiriyor. 

Birçok iki dilli konuşma bozukluğu 

vakasında hastanın iki dilini de bir süre 

sonra tekrar konuşabildiği gözlemleniyor. 

Yaşa bağlı olarak beyin, geçirdiği 

kanamadan sonra ölü hücrelerin görevini 

başka bölümlere yükler ve bu 

bozuklukları onarmaya çalışır. Dil ve 

konuşma terapisti Lowit, bu hastaların 

terapi görmesinin, iyileşme sürecinde en 

etkili çözüm olduğunu kaydediyor. 

Özellikle de ana dilini düzgün 

konuşamayan hastalar kimlik bunalımına 

girdiği için konuşma terapisinin yanında 

psikolojik bir tedaviye de ihtiyaç 

duyuluyor. Lowit, bu bozukluğa cevap 

veren en iyi tedavi yönteminin halen 

araştırılmakta olduğunu ancak vakalar 

nadir olduğu için ilerlemenin güç 

olduğunu belirtiyor. 

Yaşlılarda görülen dil ve konuşma 

bozuklukları ise sadece beyin 

kanamasında değil, farklı bunama 

çeşitlerinde de ortaya çıkar. Her iki  

 

durumda da yanlış telaffuz, hatalı dil bilgisi 

ve bir sözcüğü hatırlayamama gibi belirtiler 

görülse de beyin kanaması geçirenlerde 

aniden ortaya çıkan bu dil ve konuşma 

bozukluğunda zaman içinde ilerleme 

katedilebiliyor. Bunamaya bağlı dil kaybının 

ise yavaşça kötüleştiğine dikkat çeken Lowit, 

her hâlükârda hastalara, bir veya birkaç 

uzmanla görüşmelerini tavsiye ediyor. 

 

https://www.dw.com/tr/pazartesi-

t%C3%BCrk%C3%A7e-sal%C4%B1-ingilizce-

konu%C5%9Fturan-beynimiz/a-50158919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/tr/pazartesi-t%C3%BCrk%C3%A7e-sal%C4%B1-ingilizce-konu%C5%9Fturan-beynimiz/a-50158919
https://www.dw.com/tr/pazartesi-t%C3%BCrk%C3%A7e-sal%C4%B1-ingilizce-konu%C5%9Fturan-beynimiz/a-50158919
https://www.dw.com/tr/pazartesi-t%C3%BCrk%C3%A7e-sal%C4%B1-ingilizce-konu%C5%9Fturan-beynimiz/a-50158919


Haftalık Dış Politika ve Ekonomi Bülteni – 26 Ağustos 2019 
 

4  

 

EKONOMİ 

Doların dünya para birimi 

olmaktan çıkmasıyla ABD, dünya 

hegemonyasının önemli bir 

kısmını kaybeder 

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı 

Mark Carney’in doların yerine yeni bir 

kripto para birimi oluşturma önerisini 

değerlendiren Rus uzman Vladimir Bruter, 

ülkelerin dolardan vazgeçmeye başlamasıyla 

ABD’nin dünya hegemonyasının önemli bir 

kısmını kaybedeceğini belirtti. 

Uluslararası Sosyal ve Siyasi Araştırmalar 

Enstitüsü uzmanı Vladimir Bruter, Russia 

Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte, 

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı 

Mark Carney’in doların yerine yeni bir 

kripto para birimi oluşturma önerisini 

yorumladı. 

Bruter, şöyle konuştu: 

“Doları dünya para birimi olarak kullanma 

imkânı, Washington’un en önemli dış 

ekonomi ve dış politika etki aracı. 

Amerikalılar, bu araçtan yoksun kalmaları 

durumunda, dünya hegemonyasının önemli 

bir kısmından, dünya süreçlerini etkileme 

imkânından yoksun kalır.Zira şu anda Çin’e, 

Rusya’ya, Fransa’ya etki etmeye çalışıyorlar. 

Eğer dış ticaret işlemlerinde dolar es 

geçilirse, diğer ülkeler Washington’u dikkate 

almayabilir." 

Ancak şu anda doların dünya dış ticaretinin 

bir parçası olduğunu ve bu para biriminden 

vazgeçilmesinin ticaretin de olmayacağı 

anlamına geleceğini vurgulayan Bruter, yeni 

bir kripto para biriminin kullanılması için 

dünya ülkelerinin bu konuda ortak tutum 

izlemesi gerekeceğini belirtti.Rus uzman, 

böyle bir tutumun sağlanmasının zor 

olacağına,  

 

 

zira ülkelerin egemenliklerini kısmen 

kısıtlayabilecek bir takım adımlar atması 

gerekeceğine dikkat çekti. 

 

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201908

261039998766-dolarin-dunya-para-birimi-

olmaktan-cikmasiyla-abd-dunya-

hegemonyasinin-onemli-bir-kismini-kaybeder/ 
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Piyasalarda artan oynaklık para 

birimlerini baskılıyor 

Küresel piyasalarda ticaret savaşı ve 

jeopolitik risklerle yatırımcı risk algısında 

bozulma belirginleşirken, Çin yuanındaki 

değer kaybı sonrası güvenli liman alımları 

ile Japon yenine olan talebin artması, Asya 

işlemlerinde dolar/TL'deki hızlı yükselişi 

beraberinde getirdi. 

Geçen hafta cuma gününden bu yana ABD 

ve Çin yetkililerinden gelen açıklamalar ile 

ticaret savaşında yeni bir boyuta 

geçilirken, atılan adımların sertleşmesi 

yatırımcıların güvenli liman alımlarını 

artırmasına neden oldu. Küresel resesyona 

dair endişelerin arttığı bir ortamda, para 

politikalarına yön veren ABD Merkez 

Bankasının (Fed) gelecek dönem faiz 

patikasına ilişkin net bir sinyal vermemesi 

de yatırımcı risk iştahını azaltan bir 

gelişme olarak öne çıktı. 

Yaşananlar paralelinde bugün Asya 

seansının açılışında dolar/Çin yuanı 

paritesi 7,1527 ile Şubat 2008'den bu yana 

en yüksek seviyeyi gördü. Bu gelişme 

sonrası artan risk algısı yatırımcıların 

güvenli liman alımlarına yönelmesini 

beraberinde getirirken, dolar/Japon yeni 

paritesi 104,465 ile Kasım 2016'dan bu 

yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. 

Yuan ve yendeki sert hareketin gelişmekte 

olan ülke para piyasalarına da yansıdığı 

görüldü. Bu kapsamda Asya seansında 

dolar/TL 6,3370 ile Eylül 2018'den sonra 

en yüksek seviyeye tırmandı.Analistler, yıl 

başından bu yana TL varlıklara yoğun ilgi 

gösteren Japon yatırımcıların otomatik 

zarar kes emirleri ile Türk lirasında flaş 

crash (sığ piyasada az likidite ile volatil 

hareket şoku) yarattığını söyledi. 

Ticaret savaşı kaynaklı endişelerin 

yatırımcı risk algısında bozulmaya yol  

 

açarak temkinli davranmaya sevk ettiğini 

belirten analistler, böyle bir ortamda Fed 

tarafından yeterli ışık gelmemesinin de 

fiyatlamalarda güvenli liman alımlarının öne 

çıkmasını sağladığını ifade etti. 

Analistler, Çin yuanındaki sert hareketten 

sonra güvenli liman olarak görülen Japon 

yenine talebin arttığını, yendeki yükselişin 

de stop-loss emirleri ile Asya seansında 

dolar/TL'ye taşındığını belirterek, söz 

konusu ani hareketlerin engellenmesinin 

kolay olmadığını, TL likiditesini artırıcı 

başlıklara odaklanılması gerektiğini 

vurguladı. 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/piyasalarda

-artan-oynaklik-para-birimlerini-

baskiliyor/1565234 
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Türkiye'nin ilk milli silahlı drone 

sistemi Songar için sipariş süreci 

başladı 

 
 
Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi 

Songar için sipariş süreci başladı. Yakın 

zamanda TSK envanterine girecek Songar'a, 

otomatik makineli tüfekten sonra bombaatar 

entegre edildi. 

Askeri araç elektroniği, otonom mikro, mini 

ve orta sınıf rotorlu insansız hava araçları 

(İHA), elektro-optik, sınır güvenliği, yapay 

zeka gibi alanlarda sistem, alt sistem, 

donanım ve yazılımlar geliştiren 

ASİSGUARD vurucu mikro drone Salgur ve 

silahlı drone sistemi Songar'ı ilk kez 30 

Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen 14. 

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda 

(IDEF'19) sergiledi. 

IDEF'19 sonrasında en önemli gelişmelerden 

biri Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi 

Songar için sipariş sürecinin başlaması oldu. 

Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 

envanterine girecek Songar'a bir dizi yeni 

yetenek ve donanım kazandırılmasına 

yönelik çalışmalar da sürüyor.Lazer mesafe 

ölçer, balistik hesaplama ve nişangah gibi 

yetenek ve donanımlarla vuruş hassasiyeti ve 

etkinliği artırılacak Songar'a, olası tehditlerin 

uyarılmasına yönelik olarak da anons sistemi 

eklenecek. 

Fuar sonrasındaki bir diğer önemli gelişme 

Songar ve Salgur'un TSK yetkililerinin de 

katıldığı saha testinde birlikte görev yapması 

oldu. Oluşturulan senaryo kapsamında 

vurucu 6'lı sürü halinde uçan mikro drone 

Salgur tarafından belirlenen hedefleri, 

makineli tüfek ve bombaatar entegre edilmiş  

 

 

drone sistemi Songar etkisiz hale getirdi. 

Bugüne kadar otomatik makineli tüfekle 

performansı test edilen Songar, talep üzerine ilk 

kez 40 milimetre otomatik bomba atarla atış 

gerçekleştirdi. Songar, yeni silahıyla da 

belirlenen hedefleri etkili şekilde vurdu.Tekli 

veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev 

yapabilen Songar, hedef bölgenin tespiti, 

tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası 

hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü 

aktarımı gibi kritik birçok görevi icra 

edebiliyor. 

Stabilizasyon sistemi için ulusal ve uluslararası 

patent başvuruları yapılan Songar Silahlı Drone 

Sistemi, otomatik makineli tüfekle teçhiz 

edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde 

görev yapabiliyor. Gerçek zamanlı görüntü 

aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5.56 kalibre 

45 milimetre NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. 

Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme 

mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre 

irtifa içinde görev icra edebiliyor. 

Sistem, özel bir müdahale gerekmeden süratle 

değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam 

edebiliyor.Pervaneden pervaneye 10 santimetre 

büyüklüğündeki vurucu mikro drone Salgur ise 

kritik, gizli/özel operasyonlarda kullanılmak 

üzere keşif, gözetleme, dinleme ve saldırı 

olmak üzere 4 ayrı çalışma modunda görev 

yapabiliyor. 

Yüz, yazı, obje, araç, ses tanıma yeteneklerine 

sahip Salgur, uçaktan ve elden atılabiliyor, her 

biri araç tekrarlayıcı olarak tanımlanarak en 

uçtaki drone için görev menzili artırılabiliyor. 2 

kilometre mesafeden kontrol edilebilen araç, 

görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor. Salgur, 25 

dakika uçuş süresine sahip bulunuyor. 

 

https://tr.sputniknews.com/savunma/201908
251039997162-turkiyenin-ilk-milli-silahli-drone-
sistemi-songar-icin-siparis-sureci-basladi/ 

 

 

 

 

https://tr.sputniknews.com/savunma/201908251039997162-turkiyenin-ilk-milli-silahli-drone-sistemi-songar-icin-siparis-sureci-basladi/
https://tr.sputniknews.com/savunma/201908251039997162-turkiyenin-ilk-milli-silahli-drone-sistemi-songar-icin-siparis-sureci-basladi/
https://tr.sputniknews.com/savunma/201908251039997162-turkiyenin-ilk-milli-silahli-drone-sistemi-songar-icin-siparis-sureci-basladi/
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Sabancı Holding Yünsa hisselerini 

satıyor 

 
Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma 

Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket 

Yönetim Kurulu'nun 29 Ağustos tarihli 

toplantısında, şirket portföyünde yer alan 16 

milyon 878 bin 507 TL nominal değerdeki 1 

milyar 687 milyon 850 bin 700 adet YÜNSA 

Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait hisse 

senetlerinin tamamının satılmasına karar 

verildiği belirtildi. 

Açıklamada, satış işlemleriyle ilgili olarak 

hisse alım ve satım anlaşması ile anlaşmaya 

ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin 

sair dokümanları şirket adına imzalamaya ve 

devir için gerekli her türlü işlemleri 

gerçekleştirmeye, Üst Yönetici (CEO) Cenk 

Alper ile Çimento Grup Başkanı Tamer 

Saka'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte 

olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar 

verildiği bildirildi. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/sabanc

i-holding-yunsa-hisselerini-satiyor/1564943 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/sabanci-holding-yunsa-hisselerini-satiyor/1564943
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/sabanci-holding-yunsa-hisselerini-satiyor/1564943
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  İNFOGRAFİK BİLGİLER  
 

 
 

https://tr.sputniknews.com/infografik/201908191039950943-idlibdeki-askeri-operasyonlarin-

haritasi/ 

https://tr.sputniknews.com/infografik/201908191039950943-idlibdeki-askeri-operasyonlarin-haritasi/
https://tr.sputniknews.com/infografik/201908191039950943-idlibdeki-askeri-operasyonlarin-haritasi/
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15270 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15270


Haftalık Dış Politika ve Ekonomi Bülteni – 26 Ağustos 2019 
 

10  

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15256 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15256
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infographic/0#! 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infographic/0#!
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  HAFTANIN  KİTAP TAVSİYESİ  

 

 
 
 

Önümüzdeki yılları bir elimiz yağda, bir elimiz balda geçiştiremeyecekmişiz gibi 
duruyormuş. Olsun. Güneş her gün daha mütekâmil bir dünyaya doğmaz. Tarih ezelden ebede 
dümdüz uzanan doğrusal bir hat değil, devirli bir oluşumdur. Gün olur, en gerideki en 
öndekinden ileride olur. Aristarkus, Kopernik’e ‘zıpçıktı astrolog’ diyen devrimci Martin 
Luther’den daha ilericidir. Ahmet Yesevi, Kadızade Mehmet’in çok ötesinde.  

‘Nasihatname’ dediğim kalıp, bu yolda bir temrin aslında. Elim henüz kalem tutarken, 
tecrübemi tecrübenize, bildiklerimi bildiklerinize, hadi lafı dolandırmayayım, ömrümü ömrünüze 
katarak, 21. yüzyıldaki yolculuğunuzda size belirli bir avans sağlama gayreti. İsterim ki, elinizden 
geleni değil, yapılması gerekeni yapın, dünyaya bir de benim pencerelerimden bakın. 
İstemediklerinizi kapatın, yenilerini açın. 

 İstihkâmlarınızı güçlendirin, zor zamanları fırsata çevirin. Benim yaşıma geldiğinizde, 
benim hiç olamadığım kadar hakîm, fehim, müstakim, emin, mekin ve metin olun. (Sözlük 
kullanmayı da âdet edinin.) 

Aziz ülkemize gelince; ille bir şeye benzetecekseniz, her budağından sürgün atan salkım 
saçak bir böğürtlen çalısına benzeteceksiniz Türkiye’yi. Bir sürgünü çiçeğe dururken, diğerinin 
kurumakta, ötekisinin meyve vermekte olduğunu görün. Tek bir sürgüne takılıp kalmayın, 
bütüne bakmayı âdet edinin. Unutmayın ki, düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, 
kendine has bir kimliği vardır Türkiye’nin. Batmaz. Batarsa, okyanuslar taşar.” 

 
https://www.kitapyurdu.com/kitap/america-the-beautiful--fesuphanallah-amp-nasihatname-

1/510544.html 
 
 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/america-the-beautiful--fesuphanallah-amp-nasihatname-1/510544.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/america-the-beautiful--fesuphanallah-amp-nasihatname-1/510544.html

