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İstanbul’un ruhuna
beton döküldü
eçmlere sayılı
seçm çn yayınladığı ve
günler kaldı.
aslında sağlıklı br seçme
Seçm heyecanının
götürecek olan fkrler çnde
yaşandığı
barındıran k ayrı bldr le
adreslerden brs
vurguladığı k temel meseley
de şar ve fkr
öne çıkarıyoruz.
adamı Seza
Bunlardan brncs, gerçek
Karakoç’un kurduğu Yüce
beka sorunumuzdur. Bugün
Drlş Parts’nn İstanbul
ABD, Rusya, Çn, Hndstan ve
şubes. Yüce Drlş Parts
Avrupa Brlğ dışındak bütün
adına tüzük gereğ aday
ulus devletler, saldırıya,
olamayan Lütf Yılmaz
baskıya ve şgale açık
bağımsız İstanbul adayı olarak
durumdadır. Tek başına hçbr
çalışmalarını sürdürüyor.
İslam ülkesnn varlığını
Avukatlık meseleğ yanında
dame ettrmes mümkün
fotoğrafçılıkla da yakından
değldr. Büyük güçlerle
lglenen Yılmaz’ın İstanbul
lşk kurarak kendlern
konulu brbrden güzel
kurtarableceklern
fotoğraflarda mzası var.
düşünenler çoktur. Oysa bu
Kendn “ Drlş er” olarak
da çıkar yol değldr. Tek
tarf eden Yılmaz, Seza
çare, drlş düşüncesnn
Karakoçun da k ayrı
altmış yıldır vurguladığı
bldrde öne çıkardığı
gb, İslam ülkelernn kend
İslam brlğ ve syas
brlklern kurmalarıdır.
kutuplaşma meselesne
Vurguladığımız knc
Ayşe
seçm çalışmasında
husus, syas hayatımızı
Olgun
ağırlık verdklern
zehrleyen yüksek
söylüyor.
gerlmdr, kavgadır.
pazar@yenisafak.com.tr
Bu yüksek gerlmn
 Yerel seçme
halkı kutuplaştırdığını,
gryoruz sz İstanbul
gençlermze kötü örnek
Büyükşehr Beledye
olduğunu, devam etmes
Başkanlığına, Nur Ercan
halnde seçm sonrasına
Tortop Eskşehr Büyükşehr
da cdd olumsuz etkler
Beledye Başkanlığına
olableceğn düşünüyor ve
adaysınız. “Bu seçmde
uyarıyoruz.
muhalefetyle ktdarıyla
 2015 seçmlerne de de
seçme gren partye oy
Drlş Işığı adayları olarak
verrsenz, adeta geçmşe ‘br
katılmıştınız sanırım?
‘son’a oy vermş olacaksınız.
7 Hazran 2015 Seçmlerne
Oysa geleceğe oy vermek
İstanbul’dan üç (Yılmaz
styorsanız “Drlş’e oy
Karabul, Yetkn İlker Jandar,
vermenz gerekr” dye
Bülent Tmur Demrgl)
açıklama yapan Seza
ve İzmr’den br (Muhttn
Karakoç szler çn oy sted.
Ağırman) arkadaşımız
Adaylığınız ve Yerel seçmler
bağımsız adaylar olarak
çn genel olarak ne söylemek
katılmışlardı. Bu vesle le
stersnz ?
genç yaşta aramızdan ayrılan
Yüce Drlş Parts,
değerl ağabeymz merhum
artık çağın çok gersnde
Yılmaz Karabul’u rahmetle ve
kalmış olan Syas Partler
mnnetle anmak sterm.
Kanunu ve mevzuatının
getrdğ engeller sebebyle
DİRİLİŞ UZUN VADELİ BİR
seçmlere part olarak
HAREKETTİR
katılamıyor. Bz partmzden
stfa ederek bağımsız aday
 Drlş Fkr toplumda
olduk. Arkadaşlarımız bz
kabul görmeye başladı mı?
desteklemektedr. Bz bu
Kuşkusuz, Drlş düşünce
seçm sadece br yerel seçm
ve dealn gerçekleştrmey
olarak görmüyoruz. Yapısal
hedef alan drlş hareket
br sorun le karşı karşıyayız.
her köklü hareket gb
Mesele ülkenn ve mlletn
uzun vadel br harekettr.
geleceğ meselesdr. Bu
Altmış yılı bulan, kökü
seçmde de oy verrken
geçmşn dernlklernde
geleceğmzn güvenlğ
olan hareket yavaş yavaş
açısından hareket etmemz
toplumumuzca blnmeye ve
gerektğn düşünüyoruz.
Ne yazık k, muhalefetyle
ktdarıyla seçme gren
partler, daha çok, bugüne
odaklanmışlardır. Bz bu
perspektften bakmıyoruz.
Kend perspektfmz de
mlletmze anlatmaya
çalışıyoruz. Dernek ve vakıflar
le de görüşüyoruz.

S

benmsenmeye başlanmıştır.
Seza Karakoç’un eserler,
konuşmaları, part faalyetler,
görüşmeler, hereket hakkında
yazılanlar ülke boyutunda,
çten çe br hareketlenme
meydana getrmeye
başlamıştır.
Drlş deal, mlletmzn
dünya görüşüdür. Toplumun
mayası da bu görüş le
karılmıştır. Ancak bu mayanın
tutması ve mlletmzn
brlğnn sağlanması çn
daha alınacak çok yol var.

İSTANBUL KÜLLERİ
ÖRTÜLMÜŞ ELMAS
 İstanbul hem İslam
medenyet hem de bzm çn
çok öneml br şehr. Seza
Karakoç’un üzerne şrler
yazdığı bu güzel şehr çn,
neler dersnz?
Bu şehre boş vaatler ve
çılgın projelerden uzak, tarhe
ve medenyet değerlermze
dayanan br bakış açısı le
yaklaşacağız. Br bütün olarak
gördüğümüz İstanbul’u, br
pek kozası msal Surç’nden
örmeye başlayacağız. Yüzlerce
yıl büyük devletmze
başkentlk yapmış bu şehrn,
betonlar arasında ytrdğmz
ruhunu yenden gün yüzüne
çıkaracağız. Şehrmzn
sorunlarını halkımızla ve her

GENÇLERE ÖRNEK
OLUNMUYOR
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alanda sahasının uzmanı olan
kş ve kuruluşlarla, dama
stşare çne hareket ederek
çözmeye çalışacağız. Ancak
bütün bunların ötesnde,
İstanbul’un kadernn
Bağdat’tan, Şam’dan,
Semerkant’tan bağımsız
olmadığını hep hatırlayacak
ve hatırlatacağız.
 Son olarak fotoğraf
çekmey sevyorsunuz
özellkle İstanbul
fotoğraflarınızdan yola
çıkarak şunu merak
edyorum: İstanbul›da
fotoğrafını çekmekten mutlu
olduğunuz ya da çekerken
sz üzen hang görüntüler
oluyor?
İstanbul üzer küller le
örtülmüş br elmas gb. O
elmasın ışıltısını zor da olsa
görebldğnz anlar heyecan
verc. Ancak kadrajınız
küllerden fırsat bulup da
o güzellğe ulaşamıyor. Bu
da üzücü olan yanı. Tarh
br yapıyı ya da doğal br
güzellğ, onu gölgeleyen
unsurlardan ayırmak
mümkün olamıyor çoğu
zaman.

Telefona
değl
çocuğa
dokun
er geçen gün gelşen teknoloj
hayatımıza yenlkler
getrmeye de devam
edyor. Ancak bu durumun
yararları olduğu kadar zararı
da var. Telefondan başını
kaldırmayan anne ve babalar da bu
durumun br sonucu. Çocuk gelşm
uzmanı ve akademsyen Doç. Dr. Sanye
Benck Kangal, “Çocuklarınızın elnzde
telefon görürse
telefon, ktap görürse
ktaba merakı
olur. Akıllı telefonlara
dokunduğumuz
kadar çocuklara
dokunmuyoruz” ded.
Her geçen
gün teknolojk
gelşmelerle
karşılaşırken
sürekl şkayet
Doç. Dr. Sanye
ettğmz konu se
Benck Kangal
televzyonun veya
telefonun başından kalkmayan çocuklar.
Akademsyen Anne hesabından çocuk
gelşm ve annelk üzerne yaptığı
paylaşımlarla dkkat çeken Hacettepe
Ünverstes Öğretm Üyes Doç. Dr.
Sanye Benck Kangal, çocukların küçük
yaştak öğrenme alışkanlıklarının bütün
hayatını etkledğne dkkat çekerek,
özellkle alelern çocuklarına doğru
mesajlar verp doğru br rol model
olmaları gerektğn fade ett. Kangal,
annelere ve babalara telefonlara değl,
çocuklarına dokunmayı tavsye ett.
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ÖĞRENME ŞEKLİNİ
DEĞİŞTİRİYOR

Yüce Drlş
Parts adına
bağımsız
İstanbul adayı
olan avukat Lütf
Yılmaz, “Yüzlerce
yıl büyük
devletmze
başkentlk
yapmış bu şehrn,
betonlar arasında
ytrdğmz
ruhunu yenden
gün yüzüne
çıkaracağız”
dyor.

Çocuklarının gelşm konusunda
zamane annelernn daha dkkatl
davrandığını fade eden Kangal, toplum
tarafından kabul görülen bazı yanlış
blglere de açıklık getrd. Blglern
deneymleryle harmanlayan Kangal
“Çocuklarınız akıllı telefonları zek
oldukları çn değl szden gördüğü çn
taklt edyor. Çocuklarınızın elnzde
telefon görürse telefon, ktap görürse
ktaba merakı olur. Çocuklarınıza doğru
mesajlar vern. Teknoloj br nmet ve
bunu düzgün kullanmamız gerekyor.
Akıllı telefonlara dokunduğumuz
kadar çocuklara dokunmuyoruz ve
gözlerne bakmıyoruz. Onlarla sağlıklı
letşm kurarak hayatı daha kolay
öğrenmesn sağlayın” ded. Küçük
çocukların oyalanmaları çn TV, telefon
ve tablet karşısında en az 3-4 saat vakt
geçrmelernn doğru olmadığını fade
eden Doç. Dr. Sanye Benck Kangal,
“Oradak görüntüler çok hareketl ve
renkl. Eğtc vdeolar, programlar
çocuğunuza belk br şeyler öğretyor
fakat çocuklarınızın öğrenme şekln
değştryor. Küçük yaşta hareketl
renkl br öğrenme kablyetn kavrayan
çocuk, okula başladığında se durağan
öğretmenlerden br şey öğrenemyor.
Bu durum okula ve hayata uyum
konusunda büyük sorunlar oluşturuyor”
ded.

ÇEVRE ÇOCUĞUN
İKİNCİ ÖĞRETMENİDİR
Genç annelerle tecrübelern
paylaşan Kangal, “Çevre çocuğun
knc öğretmendr. Çocuklarınızı ıssız
br sokağa bırakablr msnz? Sosyal
paylaşım steler tıpkı o sokaklar gb.
Tamamen kontrol dışı blnçaltına
mesajlar gönderen vdeolar, çocukların
gelşmn olumsuz etklyor. Hç
zletmemektense kulağınızı zledğ
vdeolara vern, kontrol edn ve
odalarında tek başına zlemelerne zn
vermeyn” fadelern kullandı.

