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TÜRKİYE’DE YENİ DÖNEM

24 Haziran 2018, Pazar günü yapılan 
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimle-
riyle yeni bir döneme girildi. Yüksek Se-
çim Kurulu’nun açıkladığı kesin sonuçlara 
göre 59.367.469 seçmenin 51.189.444’ü oy 
kullanmıştır. Geçerli olan 50.137.269 oyun 
%52.59’unu alan Recep Tayyip Erdoğan 
Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Milletvekili 
seçiminde de Adalet ve Kalkınma Partisi 
295, Cumhuriyet Halk Partisi 146, Halkla-
rın Demokratik Partisi 67, Milliyetçi Ha-
reket Partisi 49 ve İYİ parti 43 milletvekili 
çıkarmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz, Pa-
zartesi günü Saat 16.00’da TBMM’de yemin etti. Ye-
min töreninden sonra Anıtkabir’e gitti. Daha son-
ra göreve başlama töreninin yapılacağı Beştepe’ye 
geçti. Erdoğan’ın ilk mesajı şöyledir: “Kılavuzumuz 
yine demokrasi, millî iradenin üstünlüğü olacaktır. 81 
milyon tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilin-
ciyle milletimize lâyık olmaya çalışacağız. Milletimize 
95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla 
şahlandırmanın sözünü veriyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesine süvari birliği ile girdi. Bu 
sırada 101 pare top atışı yapıldı. Buradaki tören-
de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “En 
önemli önceliklerimizden biri maziden atiye kuracağımız 
güçlü köprüyle nereden geldiğini bilen, nerede durdu-
ğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller 
yetiştirmek olacaktır. Eğitim ve kültür politikalarımı-
za geçmiş dönemlerden çok daha fazla önem vereceğiz. 
Türkiye’yi savunma sanayinden sınır güvenliğine kadar 
her türlü alanda güçlendireceğiz. Türkiye’ye hiç kimse-
nin yokluktan, yoksulluktan dolayı aç, açıkta kalmadı-
ğı, çocuğunun eğitimini ihmal etmediği, geleceğinden 
umudunu kesmediği bir ülke haline getirme yolunda çok 
büyük mesafe kat ettik. İnşallah yeni dönemde ülkemizin 

sosyal devlet niteliğini çok daha güçlü hale getireceğiz.”
Bu arada önceki gün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi 

yakınlarında meydana gelen elîm tren kazası sebe-
biyle törenin halk oyunları, lazer ve ışık gösteriler 
gibi kutlama bölümlerinin iptal edildiğini ifade 
ederek, “Bu kazada ölen kardeşlerime Allah’tan rahmet 
diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi. Bu ka-
zada 24 kişi hayatını kaybetmiş ve 124 kişi de ya-
ralanmıştı. 

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra-
sı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu, TSK Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Ta-
kımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetlerle 
hazır bulundu. Plevne Marşı’ndan, Mozart’ın Türk 
Marşı’na ve Mehteran’ın Fetih Marşı’na kadar pek 
çok eser, 500 kişilik sanatçı tarafından seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı günün akşamı 
Saat 22.30’da yeni kabineyi açıkladı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

1. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
2. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk
3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
6. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
7. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
9. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
10. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
11. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
12. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
13. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
14. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
15. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
16. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan 
     Basından
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Her türlü tabiat güzelliklerine sahip olan 
Posof’ta artık hayvancılık da bitme sınırına yaklaştı. 
Geniş otlak, mera ve yaylalarıyla ünlü Posof’ta nü-
fus kalmadığı için hayvancılık da adeta yok oluyor. 
Bir zamanlar geleneklere göre gündönümü denilen 
21 Haziran’dan sonra bütün köyler ve ilçe merke-
zi yaylalara çıkar, eylülde inilirdi. Yaylalarda at, 
koyun, keçi, manda, inek gibi hayvanlarla çoban-
ların kaval sesleri birbirine karışırdı. Şimdi sadece 
inek ve buzağıları var yaylalarda. Fakat o da eskisi 
gibi çok değil. Koyun kuzu ilçe merkeziyle birkaç 

köyde kaldı. Elli yıldır çobanlık yaptığını söyleyen 
Nezair Şevk, koyunlarının yanında olmasa bile kö-
pekleri, koyunları korumakla görevli olduğu için 
koyunların yanından ayrılmıyor. Koyunlar otlar-
ken kuzular da çimenler üzerinde uyuyorlar. Di-
ğer taraftan Posof’ta çoban da bulunamamaktadır! 
Geçimini hayvancılıkla sağlayanlar ya kendileri ço-
banlık yapıyor veya başka yerlerden gelen çobanlar 
tatminkâr ücretlerle hayvan güdüyorlar.

Halil İbrahim Ataman-POSOF

POSOF’TA 
HAYVANCILIK DA BİTİYOR!
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Dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Yunus Zeyrek’e Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından Üstün Hiz-
met Beratı verildi. Zeyrek’e daha önce Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (Eskişehir 
Valiliği) tarafından Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Ödülü verilmişti.

YUNUS ZEYREK’E 
ÜSTÜN HİZMET BERATI



56 Yaz 2018

Haberler... Yankılar... Haberler... Yankılar   

URAMA YAYLASI YİNE ŞENLENDİ

Bir zamanlar Posof’un 16 köyünün çıktığı meşhur Urama yaylası, bu sene çıkan yaylacılarla yine şen-
lendi. Artık 16 köy değil, yaylacıların hepsini toplasan eskinin bir köyü etmez. Yoğun göçlerin yaşandığı 
Posof’ta köyler boşalmışken yaylaların dolu olması tabii ki beklenemez. Fakat yine de tamamen metruk 
olmaması Posofluları sevindiriyor. Burası yaz aylarında dahi karları olan, bin bir çeşit çiçeğin rayihasıyla 
huzur dolu bir yayladır. Posof Çayı’nın ana kaynağı da buradan çıkan sulardır. Bu yayla Posof’la Acaris-
tan arasında 2670.m. yüksekliğinde buz gibi sularıyla ve beyaz karlarıyla daima canlılık veren bir yayla. 
Vaktiyle bu yaylaya haziran da çıkılır ve eylül de inilirdi. Şimdi ise göç nedeniyle köylerde azalan nüfus-
tan dolayı yaylaya çıkanlar da azaldı. Urama’da pınar ve derelerin şırıltısı, kuş cıvıltısı ve çekirge seslerine 
bir de hayvanların sesleri karışınca insan için adeta bir terapi gibi oluyor. Yaylanın yükseklerindeki karlar 
eylüle kadar kalır. Bu sene eskiden farklı olarak Urama’da elektrik de var. Fakat yaylacı hanımların boynu 
buruk. Diyorlar ki, “Bir zamanlar kaval sesi vardı; koyun kuzu ve insan çoktu. Şimdi bunlar yok, elektrik var!”

Halil İbrahim Ataman-POSOF


