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E senyurt Belediyesi geçtiğimiz hafta
sonu Çanakkale’ye çıkarma yaptı.
Belediye tarafından Çanakkale Lap-

seki’de yaptırılan İskele Şehitler Camisi’nin
temeli atıldı. Eceaabat’ta da Seyit Onbaşı
Parkı ve dinlenme tesisi açıldı. Çoğunluğu
kadın olan 2 bin 300 Esenyurtlu vatandaşa
da Anneler Günü dolayısıyla şehitlik ziya-
reti yaptırıldı. Cami temel atma törenine,
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan
Gider, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin,
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Ala-
tepe, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yıl-
maz ve vatandaşlar katıldı.

Kardeşlik önemli

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Ala-
tepe kardeşliğin çok önemli bir unsur oldu-
ğunu hatırlatarak, "Kardeşlik dinimizin de
önemli değerlerinden birisidir" dedi. Ala-
tepe, yapılacak bir yatırıma el atmanın,
omuz vermenin kardeşlik hukukunun bir
parçası olduğunu belirtti. Bu amaçla Lap-
seki'deki bir esere destek olduklarına işaret
eden Alatepe, "Türkiye’nin yüz ölçümü 780
bin metrekare ama gönül coğrafyamızı öl-
çecek bir metre yok. Bunun nerede duraca-
ğını hiç kimse bilmiyor. Buraya yakışan,
ecdada yakışan, şehitlerimize yakışan şura-
dan bakınca şehitleri gören, Allahu Ekber
nidasının şehitlere ulaştığı bir yer olması
açısından da ben çok önemsiyorum" diye
konuştu.

Temel dualarla atıldı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da
törende yaptığı konuşmada, yaklaşık bir
yıldır üzerinde çalışılan caminin temelinin

atılmasından dolayı büyük mutluluk duy-
duğunu söyledi. Caminin kardeş belediye
Esenyurt Belediyesi ile birlikte projelendi-
rildiğini ifade eden Yılmaz, "Bu alanda
bir mescidimiz vardı. Fakat son zaman-
larda vatandaşımıza yetersiz olmaya baş-
lamıştı ve cemaate yetmiyordu. Bu
yüzden Grup Başkanvekilimiz Bülent Tu-
ran’ın girişimleriyle Esenyurt Belediyesi
tarafından bugün burada temelimizi atı-

yoruz. Allah'a çok şükür" dedi. AK Parti
Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de
yeni caminin hayırlı olması dileğinde bu-
lundu. Konuşmaların ardından caminin
temeli yapılan dualarla atıldı.

Parkın açılışı yapıldı

Başkan Alatepe, daha sonra Çanakkale
Eceaabat’ta Esenyurt Belediyesi tarafın-
dan yaptırılan Seyit Onbaşı Park ve Din-

lenme Alanı’nın açılışını yaptı. Alatepe
burada yaptığı konuşmada Şehitlik ve
Çanakkale ziyareti yapan Esenyurtlula-
rın rahat etmesi için bu düzenlemeleri
yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız
burada dinlenecekler ve yeme- içme ihti-
yacını en iyi biçimde karşılayacaklar"
dedi. Ali Murat Alatepe Çanakkale’ye en
çok ziyaretçi getiren ilçe belediyesi ol-
duklarını belirtti.
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D onald Trump Başkanlığındaki ABD Yöne-
timi, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in
başkenti olarak tanıdığını duyurarak,

Başkent Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Filis-
tinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği,
İsraillilerin ise İsrail’in kuruluş yıl dönümü olarak
kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs’e taşıyacağını
açıklamıştı. 14 Mayıs'ta bu karar uygulanacak.

ABD, Obama’nın büyük çabalarıyla nihayetinde
2015’te Avrupalıların da “Yüzyılın anlaşması” di-
yebildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA)
adı verilen nükleer anlaşma imzalanmıştı. Trump,
8 Mayıs’ta ABD adına yapılan bu anlaşmayı tek
kalemde çöpe attı.

Bu iki karar ve olguyu yan yana düşünen herkes
gibi bende Trump’un bu kararlarının kabaca diplo-
masinin birer gereği olmaktan çok, İran’a yapılan
bir savaş davetiyesi olarak okumak eğilimindeyim.
Bu iki olguya ek olarak Lübnan’da Hizbullah ve
Emel’in son seçimlerden güçlenerek çıkması ve
Irak’da dün yapılan seçimlerin % 44 gibi düşük
bir katılımla gerçekleşmesine rağmen, Haşdi
Şabi’nin Fetih Koalisyonunun ikinci parti olarak
Irak siyasetinde yer alacak olması, bu kararların
çok ciddi stratejik yeni bir duruma işaret ettiğini
söylemeliyim. Dolayısıyla Trump’ın bu adımı daha
büyük bir stratejinin parçası. Bu strateji Suudi
Arabistan, BAE ve İsrail’in çıkarlarına göre, böl-
geyi topyekûn yeniden dizayn etmeyi hedefliyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu,
Trump’ın açıklamasından dakikalar sonra İsrail
ordusu, Suriye’de misilleme yapma hazırlığındaki
İran güçlerinde bir hareketlilik tespit ettiklerini
öne sürüp Golan’daki güçlerini alarma geçirdi, sı-
ğınakları açtı. Ülke genelinde füze savunma batar-
yalarını aktif hale getirdi ve yedek askerlere çağrı
yaptı. Yine dakikalar sonra İsrail, Şam’ın güne-
yindeki El Kisve Üssü’nü füzelerle vurdu.

Açıkça söylemekte fayda var. ABD bu stratejiyle
1979’a geri dönüyor. İran ve İran’a ait operasyo-
nel bütün güçleri İran sınırlarının içine mahküm
etmek için; İran’la sürdürülen savaşı İran toprak-
larına taşımak için çok ciddi bir strateji geliştiri-
yor. İran’nın Ortadoğu’da kontrol ettiği alanlar
artık ABD için ve tabii onun kadim müttefiki İs-
rail için ‘’ normalleşecekleri’’ alanlar olmaktan
çıkmış durumda.

Suriye’de siyasi çözüm belirsizliğini sürdürüyor;
ve bu belirsizlik bu konjonktür de İran ve Rus-
ya’nın çıkarlarına hizmet ediyor. Nitekim İsrail’in
bütün kışkırtmalarına karşı özellikle İran’ın ses-
sizliğini koruması, bu sessizlikten beslenmeye ça-
lışması bu durumun farkında olduğuna işaret
ediyor.

Bir başka açıdan da ABD İran’ın etkinliğini Or-
tadoğu’da kırmak zorunda. Küresel rekabette, Çin
ve Rusya’nın geriletilip esnetilmesi, İran’ın Orta-
doğu’da durdurulmasına bağlı. Ortadoğu’da İran’ı
aslı sınırları içine çekemeyen bir ABD, global dü-
zeyde, global çıkarlarını koruyamaz hale gelir.

Anlaşılan o ki, Kudüs kararı ve İran’la yapılan
nükleer anlaşmadan çekilme kararı, savaşa dönük
"ramak kala’’ politikasının ilk öncülleridir. Bu du-
rumu açıkça bir savaş provokasyonu olarak adlan-
dırmak yanlış olmaz. İçinde her türlü kışkırtmayı
barındıran bu savaş davetiyesi, korkarım ki karşı-
lık bulacak. Nitekim nükleer anlaşmadan çekilme
kararının arkasından gelecek olan ekonomik ve si-
yasi yaptırımlar İran’ın çok zorlayacak. İran'a eski
yaptırımların 90 gün içinde uygulamaya gireceğini
bildiren ABD, İran'a karşı gemicilik, petrol ve
enerji alanlarında da eski yaptırımların yeniden
uygulanmaya başlayacak.

İran Tesnim Haber Ajansının haberine göre
ABD Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 90 gün içeri-
sinde İran'a yönelik döviz sektörü, metal ticareti,
devlet borcu ve otomobil sektörü gibi alanlardaki
eski yaptırımları tekrar uygulamaya koyacaklarını
açıkladı. Habere göre, ABD Maliye Bakanlığı'nın
açıklamasında, önümüzdeki 180 gün içerisinde,
İran'a karşı gemicilik, petrol ve enerji alanlarında
da eski yaptırımların yeniden uygulanmaya başla-
nacağı kaydedildi. ABD, 5 Kasım'a kadar tekrar
İran'ın tüm devlet ve finansal kurumlarını yaptı-
rım listesine alacak.

Bu tabloya bir de Müslüman dünyasından gele-
bilecek radikal tepkileri eklediğimizde, sürecin ne-
lere gebe olduğunu tahmin etmek hiç de zor
olmaz. Nitekim Hamas en sert açıklamaları yap-
maya başladı bile.

Bu durumdan Türkiye’nin etkilenmeyeceğini
söylemek her halde saflık olur. Gelecek yazıda Tür-
kiye’nin bu süreçten nasıl etkileneceğini yazmaya
çalışacağım.

www.superhaber.tv
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OLCECEK METRE YOK
Esenyurt Belediyesi tarafından Çanakkale Lapseki’de yaptırılan Lapseki İskele Şehitler Camisi’nin temeli
atıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Türkiye’nin yüzölçümü 780 bin metrekare
ama gönül coğrafyamızı ölçecek bir metre yok. Bunun nerede duracağını hiç kimse bilmiyor” dedi

EsENyuRt Belediye Başkanı Alatepe,
Lapseki’deki cami açılışının ardından
Eceabat’ta yapılan park ve dinlenme tesi-
sinin açılışına feribotla karşı kıyıya geçer-
ken Çanakkale şehitleri için bir dörtlük şiir
okudu. Ali Murat Alatepe, Çanakkale’de
72 milletten insanın şehit olduğunu belir-
terek “ Burada Anadolu’dan olduğu gibi
Halep’ten Şam’dan Afrin’den şehitler var.
Şimdi Suriyelilere kucak açmamız sebep-

siz değil” dedi. Başkan Alatepe, buraya
yakışır bir cami yapılacağını bildirerek
"Amacımız ecdadın izlerini canlandırmak.
Eceabat’ta Çanakkale’nin simge kahra-
manı Seyit Onbaşı’nın adını taşıyan park
ve dinlenme yeri de Esenyurtlulara büyük
hizmet verecek. Buraya gelen hemşerileri-
miz sabah kahvaltısını alacak. Ziyaretten
sonra da yemeklerini yiyip Esenyurt’a dö-
necekler" dedi. 

Çanakkale şiiri okudu

bu yıL 24'üncüsü düzenlenen
Atlı Cirit şenliklerine, Erzurum,
Sivas, Uşak ve Kocaeli’nden

gelen atlı cirit takımları katıldı. Hasbahçe
Cirit Sahası'nda, Atlı Cirit sporunu tanıt-
mak amacıyla düzenlenen etkinlikte ay-
rıca Macaristanlı sporcular da Atlı
okçuluk gösterisi gerçekleştirdi. Erzurum
Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivass-
por Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Akse
Atlı Cirit Spor Kulübü, Kocaeli Çayırova
Anadolu Atlı Cirit Spor Kulübü takımları
yapılan müsabakaların ardından karma
takımlar oluşturarak Kara Cirit Müsaba-
kası gerçekleştirildi. Toplamda 50 sporcu-
nun mücadele verdiği karşılaşmaların
ardından kulüp başkan ve yöneticilerine
plaket verilirken sporculara madalya ve

kupa takdim edildi. Vatandaşların ilgiyle
takip ettiği etkinliğe AK Parti İstanbul
Milletvekilleri Ekrem Erdem ve Fatma
Benli Yalçın da katıldı.

En iyi takımlar katıldı

Etkinliği takip eden Kağıthane Belediye
Başkanı Fazlı Kılıç, "Bugün Sadabad Yaz
Etkinlerimizin sonuncusunu Hasbah-
çe’de Atlı Cirit Müsabakaları ile gerçek-
leştiriyoruz. Bu 24 senedir Kağıthane’de
gerçekleştirilen geleneksel bir organizas-
yon ve Türk tarihi için ayrı bir öneme
sahip. Atlı Cirit sporunun Türk tarihinde
5 bin yıllık geçmişi var. Vatandaşlarımız
bu etkinlikleri her yıl ilgiyle takip ediyor"
dedi. Başkan Fazlı Kılıç sporcuları da 
tebrik etti. DHA

Esenyurt Belediyesi tarafından Çanakkale’de yaptırılan Lapseki İskele Şehitler Camisi’nin temeli dualar eşliğinde atıldı

Bu Tuval Senin sergisine yoğun ilgi
ENGELLİLERİN sosyal hayata katılımını sağ-
lamak için geçtiğimiz şubat ayında Bağcılar
Belediyesi ve Beyazay Derneği tarafından

"Bu Tuval Senin" isimli yetenek yarışması başlatıldı.
Büyük ilgi gören yarışmaya 2 ay içinde Türkiye’nin
dört bir yanından 700 resimle başvuru yapıldı. Dün-
yaca ünlü Ressam Ahmet Güneştekin, Demet Sa-
bancı Çetindoğan’ Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı ve
Fatoş Altınbaş Sarıgül’den oluşan jüri zorlu bir eleme
sürecinden sonra hepsi birbirinden güzel 700 eserden
50 tanesini birinciliğe layık gördü. Pera Palas Otel’de

gerçekleştirilen ödül törenine Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı’nın yanı sıra Beyazay Derneği
Başkanı Lokman Ayva, ünlü Ressam Ahmet Güneşte-
kin, Fatih Altaylı, Demet Sabancı Çetindoğan, dere-
ceye giren engelliler ve aileleri katıldı.

Her istediğimiz olmuyor

Resim yarışmasında ödül alan gençleri tebrik eden
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Onlar
düşüncelerini, hayat hikayelerini çizdiler çok güzel
eserler ortaya çıkardılar. Hayat her zaman istediğimiz

gibi gitmeyebiliyor. Esas engellin, engelli kardeşleri-
mizin engelini görmeyenler ve onlara yardımcı ol-
mayanlarda olduğuna inanıyorum. Eğer onların
engeli kaldırılmış olsa, hayatlarında karşılaştıkları
problemlerle karşılaşmış olsak biz bunları çözmüş
olsak, herhalde engelli demeyiz. Neticede engel bir
insanın karşısına çıkan bir problemdir. Hiç kimse-
nin bir engelle karşılaşmadığı bir dünya temenni
ediyorum” ifadelerini kullandı. Ödüllerin takdim
edilmesinin ardından davetliler, eserlerin yer aldığı
sergiyi gezdi. DHA

ABD’nin Kudüs kararı
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24. Atlı Cirit Şenlikleri, 
4 ilden gelen 

ekiplerin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Ekipler birbirleriyle 
kıyasıya mücadele etti.
















