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BAŞKANDAN

DOĞRU TEKTİR
Bakın...
Eğri oturup doğru konuşalım, vatandaşın sıkıntısı 
işsizlik ve hayat pahalılığı.

Daha önce gündemin bir numaralı sorunu terördü, 
ama yapılan son anket araştırmasına göre şu an en 
önemli sorun; işsizlik, hayat pahalılığı ve paramızın 
değer kaybı!

Düşünebiliyor musunuz... Pahalılıktan dolayı esnaf 
lokantaları sebze yemeklerini menüden çıkarıp, 
çıkaramadıklarını da tabaklara az koyup servis 
ediyor.

Halkın bu büyük sıkıntısında suç işinin ehli/uzmanı 
olmayan bakanlar... Eğer üreticiden tüketiciye 
ulaşması gereken mal böyle başıboş bırakılırsa, 
tıpkı silah icat oldu mertlik bozuldu misali 
meydan gayrı meşru zorbaların eline geçer, daha 
sonra bunlara engel olmak zorlaşır!

Bakanlar işinin ehli/uzmanı değil dedik ya, sanki 
ispat anında yetişti, şu an haberlerde İstanbul 
Avrasya tüneline zam yapıldığı söylendi, aradan 
beş dakika gibi bir zaman geçmeden bunun 
yanlışlıkla yapıldığı ifade edildi.

Allah aşkına bir bakanlık önce nasıl zam yapar, 
sonra bunun yanlışlıkla yapıldığını nasıl söyler!

Eğer çözüm üretemeyip yapılan hatanın/hataların 
Sayın Cumhurbaşkanının medya aracılığıyla 
konuşup düzeltilmesine güveniliyorsa, fazla 
güvenilmesin.  Unutulmasın ki Cumhurbaşkanının 
sabrı da bir yere kadardır, yapılamıyorsa çekip 
gidilecek.

Unutulmasın. 
Doğru tektir.
Senin benim doğrum yoktur.

Şerafettin ŞIVKIN

simgedergi@gmail.com

POLİTİKA: Dağlarda zamanında 15 bin kişi vardı
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ABD’li teknoloji firması Apple, mobil işletim sistemi iOS üzerindeki bazı kurumsal mobil uygulamaların 
dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Google’ın iOS geliştirici 
sertifikasını askıya aldı.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, 
Google’ın, internetteki iOS uygulama mağazası 
aracılığıyla ödemeli hizmete sunduğu “Screen 
Meter” adlı araştırma uygulamasının, kurumsal 
uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin 
takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 
şirketin tüm kurumsal uygulamalarına tedbir 
getirdi.

Tedbir kapsamında Google Maps, Google 
Hangouts, Gmail ve başka bazı uygulamaların 
şirket içi kullanılan beta versiyonları ile Gbus adlı 
yalnızca Google çalışanlarının kullandığı servis 
bilgilendirme uygulamasının iOS versiyonlarının 
çalışması durduruldu.

Apple ve Google yetkililerinin sorunun çözülmesi 
ve geliştirci yetkisinin yeninden tanınması için 
görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Apple çarşamba günü Facebook’un kullanıcıların 
cep telefonunu nasıl kullandığına dair bilgi toplayan 
“Facebook Research” adlı iOS uygulamasının 
kurumsal uygulamaların dağıtım kurallarını ihlal 

ettiği gerekçesiyle şirketin geliştirici sertifikasını 
askıya almıştı.

Görüşmelerin ardından dün şirketin geliştirici 
yetkileri yeniden tanınmıştı.

Apple Google’ın iOS geliştirici yetkilerini askıya aldı

GÜNCEL
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ASELSAN öz kaynakları ile geliştirilen 1,8 metre X-Bant Stabilize Gemi Uydu Haberleşme Anteni’nin pilot 
üretimi tamamlandı.

ASELSAN, deniz platformlarıyla haberleşmede ihtiyaç duyulan uydu haberleşme sistemlerinde önemli bir 
yerlileştirmeyi hayata geçirdi.

ASELSAN, kara, hava ve deniz unsurlarının haberleşme ihtiyaçlarına yönelik askeri standartlarda ürün ve 
sistemler tasarlıyor, üretiyor ve entegre ediyor.

Deniz harekatının başarısı, karar vericiye zamanında güvenilir bilgiyi sunabilen, mevcut sensör ve silahları 
etkili kullanmayı sağlayan komuta kontrol ve haberleşme sistemlerine sahip olmaya bağlı bulunuyor.

Komuta kontrol fonksiyonlarının etkin icra edilmesi için de taktik ve stratejik seviyede yer alan tüm 
unsurlar/karargahlar arasında kesintisiz, güvenilir ve hızlı haberleşme ortamının tesis edilmesi gerekiyor.

Ufuk ötesi haberleşmeye imkan sağlaması ve coğrafi koşullardan çok az etkilenmesi nedeniyle uydu 
haberleşme sistemleri, diğer haberleşme vasıtalarının olmadığı veya yeteneklerinin sınırlı kaldığı 
durumlarda taktik resmin oluşturulması, yüzer/dalar unsurların kendi aralarında ve harekat/komuta 
merkezleri arasında hızlı ve güvenilir haberleşme ortamı, taktik sahadaki unsurların stratejik ağ ile 
entegrasyonunu sağlayan haberleşme alt yapısı gibi harekat/lojistik ihtiyaçların karşılanması açısından 
askeri birliklerin kritik öneme sahip ve vazgeçilmez haberleşme araçları olarak dikkati çekiyor.

Uydu haberleşme sistemleri deniz platform çözümleri, her türlü deniz koşulunda, yüzer/dalar unsurların 
bağlı bulundukları harekat/komuta merkezleri ile taktik sahadaki komutanların harekat ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik emniyetli ve hızlı ses, görüntü ve veri haberleşme yeteneği sunuyor.

ASELSAN tasarladı, yerli alt yüklenici üretti

ASELSAN, söz konusu uydu haberleşme sistemleri deniz platform çözümlerine yönelik çeşitli projeler 
yürütüyor. 1,5 metre/1,8 metre X-Bant Gemi Uydu Haberleşme Kaide ve Anten Sistemi Özkaynaklı Ar-
Ge Projesi kapsamında, ASELSAN öz kaynakları ile geliştirilen 1,8 metre X-Bant Stabilize Gemi Uydu 
Haberleşme Anteni’nin pilot üretimi tamamlandı.

ASELSAN’dan denizdeki haberleşmeye yerli çözüm

GÜNCEL
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İÇİMİZDEN

SOĞAN...

Trump... 
Muhtemelen çişte, çişi zor 
gelince twitter’la aniden, 
“Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi 
ekonomik olarak mahvederiz!” 
dedi.

Buna sadece Sayın 
Cumhurbaşkanı ve bu köşenin 
yazarı kızmadı. Niye kızmadın 
derseniz, bir şey zıt kaim ile 
adeta uyardı bizi.  

“Ekonomik yönden 
mahvederiz” dedi ya, yani...  

Niye dikkat etmiyorsunuz; 
ekonomik yönden zayıf ve 
üretmiyorsunuz, üretemeyen 
bir toplum aç kalmaya, ele 
güne muhtaç olmaya, işsizi 
fazla olmaya, para değerinin 
pul, sanayi çarklarının yavaş, 
bütçesinin açık, halkın alım 
gücünün düşük, üretilebildiği 
halde üretmeyip soğan fiyatının 
(7 TL) ile zirvede ve buna 
rağmen dış alıma yönelip yüzde 
49,5 olan gümrük vergisini ithal 
için sıfıra (0) indirmeye diye 
bilmeden de olsa uyardı bizi..

Bu teşhis ekonomik yönden 
bağımsız olabilmemiz için 
özelleştirilen fabrikaların geri 
alınması ve uzman kişilerce 
bölge yörelerinin durumuna 
göre fizibilite çalışmasıyla 
Japonya ve Çin gibi kendi 
kendine yeten ülke olma 

yolunda adım atmamız için 
zorunlu bir ihtiyaç!

Japonya akıl yönünden de bir 
numara, cehaleti yenersek biz 
niye olmayalım...
 
Acılar insanı/toplumu 
güçlendirir, rahatlık ise idare 
edenleri bir müddet sonra 
işemez hale getirir.. 

Bu yüzden her ne kadar bir 
siyasi liderimiz “ Senin doların 
varsa, bizim imanımız var” dese 
de, yüce Allah bile “Çalışın” 
diyor.

Çalışıp ekonomik yönden 
güçlü olursanız kimse sizi 
mahvedemez... Kuru soğan ve 
Trump’ın buna vesile olması 
dileğiyle kulağımda ozan âşık 
Mahsuni Şerif’in sesi:

“Mevla gül diyerek iki göz 
vermiş, iki göz vermiş, 
Bilmem ağlasam mı
ağlamasam mı,
Dura dura bir sel oldum 
erenler, bilmem çağlasam mı 
çağlamasam mı,
Milletin sırtından doyan 
doyana, doyan doyana, 
Bunu gören yürek nasıl dayana, 
nasıl dayana,
Yiğit muhtaç olmuş kuru 
soğana, bilmem söylesem mi, 
söylemesem mi.”İç

im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com
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DÜNYA

Hubble Teleskobu cüce galaksi görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu’ndan 30 milyon ışık yılı uzaklıkta cüce galaksi görüntüledi.

Space.com’da yer alan habere göre, İtalya’da yer alan Padova Gözlemevi’nden gök bilimci Luigi Bedin ve 
ekibi, “NGC 6752” isimli takımyıldızıyla ilgili yürüttükleri çalışma sırasında Hubble Teleskobu’ndan gelen 
görüntüleri incelerken takımyıldızının arkasında küçük bir galaksi keşfetti.

“Bedin 1” ismi verilen cüce galaksinin Dünya’dan yaklaşık 30 milyon ışık yılı uzakta olduğu belirtildi.

Bedin 1’in ayrıca kendisine en yakın galaksiden 2 milyon ışık yılı uzakta olduğunu ifade eden gök bilimciler, 
Bedin 1’in oldukça yalnız bir galaksi olduğunu belirtti.

Cüce galaksiler, evrenin erken oluşum sürecinde ortaya çıkan, dolayısıyla yıldızları yaşlı, düşük yoğunluklu 
ve metal yoksunu göksel yapılar olarak biliniyor.

NASA’nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği 
Hubble Uzay Teleskobu, 1990’dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
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DÜNYA

Çin’den ABD’nin INF’den çekilmesine tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesinden 
“üzüntü duyduklarını” açıklayarak, ABD ve Rusya’yı “ayrılıklarını yapıcı diyalogla çözmeye” çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, 
ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan 
çekilmesini ilişkin “Çin tarafı bundan üzüntü duyuyor.” 
ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın uluslarası barış ile küresel stratejik 
denge ve istikrarı koruduğunu dile getiren Gıng, şunları 
kaydetti:

“Çin, ABD’nin anlaşmadan çekilmesine karşı çıkıyor, ABD ve 
Rusya’yı ayrılıklarını yapıcı diyalogla çözmeye çağırıyor.”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, INF’nin çok taraflı 
hale getirilmesinin bazı siyasi, askeri ve hukuki meseleleri 
içerdiğini savunarak, “Çin tarafı anlaşmanın çok taraflı hale 
getirilmesine karşı çıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Gıng, diğer yandan mevcut anlaşmanın korunması ve 
uygulanmasının yenisinin yapılmasından daha fazla aciliyet 
arz ettiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün ülkesinin Sovyetler 
Birliği ile 1987’de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 
kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin 
yasaklanmasını öngören INF’den tek taraflı olarak çekileceğini 
açıklamıştı.

Rusya’ya anlaşmaya yönelik ihlallerine son vermesi konusunda 
1 Şubat’a kadar verdiği sürenin dolması nedeniyle anlaşmanın 
15. maddesinde öngörülen çekilme sürecini başlatacağını 
belirten Pompeo, ABD’nin 6 ay içinde anlaşmadan doğan 
yükümlülüklerini sonlandırmış olacağını söylemişti.

İki ülke son dönemde, Avrupa güvenliği açısından hayati 
derecede önemli olduğu ifade edilen ve 1987’de ABD ile 
Rusya arasında imzalanan anlaşmaya uyulmadığı konusunda 
birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltiyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, ABD’yi Orta Menzilli 
Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlal etmekle suçlayarak, 
“Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya 
aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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EKONOMİ

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden 
derlediği bilgilere göre, 2014-2018 döneminde 
köprü ve otoyollardan elde edilen gelirlerde artış 
gerçekleşti.

Yıllar itibarıyla bakıldığında, köprü ve otoyollardan 
2014’te 854 milyon 285 bin 334 lira, 2015’te 880 
milyon 227 bin 681 lira, 2016’da 1 milyar 204 
milyon 205 bin 53 lira, 2017’de 1 milyar 458 milyon 
77 bin 513 lira ve 2018’de 1 milyar 798 milyon 738 
bin 189 lira gelir sağlandı.

Böylece, köprü ve otoyollardan geçişler sonucu 
son 5 yılda toplam 6 milyar 195 milyon 533 bin 
770 lira net gelir oluştu.

Köprülerden elde edilen gelir 1 milyar 563 milyon 
20 bin 305 lirayı bulurken, otoyollardan 4 milyar 
632 milyon 513 bin 465 lira gelir devletin kasasına 
girmiş oldu.

2 milyar 151 milyon araç geçti

Söz konusu 5 yılda 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan 
Mehmet köprüleri ile otoyolları kullanan araçların toplam 
sayısında da artış oldu. Bu dönemde 2 milyar 150 milyon 
978 bin 545 araç devlete ait köprü ve otoyolları kullandı.

Bu araçların 693 milyon 701 bin 911’i köprülerden geçiş 
yaparken, 1 milyar 457 milyon 276 bin 634’ü otoyollardan 
gitti.

Köprüleri 2014’te 150 milyon 133 bin 24, 2015’te 141 
milyon 36 bin 112, 2016’da 134 milyon 920 bin 661, 
2017’de 149 milyon 409 bin 456, 2018’de 118 milyon 202 
bin 658 araç kullandı.

Otoyollardan 2014’te 249 milyon 358 bin 765, 2015’te 
271 milyon 437 bin 242, 2016’da 282 milyon 311 bin 520, 
2017’de 308 milyon 930 bin 213, 2018’de ise 345 milyon 
238 bin 894 araç geçiş yaptı.

Köprü ve otoyollardan 5 yılda 6,2 milyar lira gelir
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DIŞ HABERLER

İzmir’de yaşayan Spinal Muskuler Atrofi 
(SMA) Tip 2 ve Tip 3 hastaları ve yakınları, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın SMA 
ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunun 
çözülmesi ve hastalığın diğer tiplerini de 
geri ödeme sistemine dahil edilmesiyle ilgili 
yaptığı açıklamanın ardından zor günleri 
geride bırakacak olmanın sevincini yaşıyor.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Alpaslan 
ve Sevtap Aksoy Tunç çiftinin 2 yıl önce 
tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiz 
çocuklarından Çağla Deniz Tunç’a 13 aylıkken 
rahatsızlanması üzerine götürdükleri Ege 
Üniversitesi Çocuk Hastanesinde SMA Tip 2 
teşhisi kondu.

Çocuklarını yaşatmak için birbirlerine söz 
veren çift, Sağlık Bakanlığının sadece SMA Tip 

1 hastaları için gerekli ilaçları karşıladığını 
öğrenince üzüntü yaşadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen yıl 
kasım ayında SMA tip 2 ve tip 3 hastalarını 
kapsayan “ilaç temini için bireysel başvuruların 
başlatılması” ile ilgili açıklama, Tunç ailesini 
çok mutlu etti.

Çocuklarının iyileşmesi için gerekli ilacın 
başvurusunu vakit geçirmeden Sağlık Bakanlığına 
yapan aile, geçen gün Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın SMA hastalarının ilaç bedelinin 
geri ödemesiyle ilgili sorunun çözüldüğünü ve 
hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine 
dahil edildiğini söylemesi ve ilaçların alınmaya 
başlatılması üzerine büyük mutluluk yaşadı.

Keşfedilmeyi bekleyen bakir güzellikleri ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerine huzur vadeden 
Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

‘Cumhurbaşkanımız bir anneye en güzel hediyeyi verdi’

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarının ilaç bedellerinin geri ödeme 
kapsamına alındığını” ilan etmesi, SMA hastası çocukları olan aileleri sevindirdi.
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Anne Sevtap Aksoy Tunç, yaptığı açıklamada, kızlarındaki hastalık nedeniyle aile olarak 
2 yıldan bu yana çok zor günler yaşadıklarını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı 
açıklamayla kaybolan ümitlerinin yeniden canlandığını söyledi.

Kızını fizik tedaviye götürdüğü için müjdeli haberi yakınlarının vasıtasıyla öğrendiğini belirten 
anne Tunç, “Eve gelince ilk işim bir haber kanalı açmak oldu. Sonra kızıma sarıldım, öptüm, 
ona o sırada dediğim ilk kelime ‘yürüyeceksin’ oldu. Bizim için daha büyük bir mutluluk 
olamaz. Ailece kutlamalar yaptık, eşimiz dostumuz tebrik etti.” dedi.

SMA hastaları aileleri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca’ya çok teşekkür 
ettiklerini dile getiren Tunç, şunları söyledi: “Bizim ömrümüze ömür kattılar. Kızım için çok 
güzel ve mutlu günler bizi bekliyor. Kızım 2 yaşını geçti, en çok istediği şey yürümek, biz onu 
kucağımızda tutarak yürütüyoruz. Kızımın elini tutarak yürümesini çok istiyorum. Bir anne 
olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği hediye paha biçilmez, bize dünyaları verdi. Kızım ilacını 
alıp, kullanıp sağlığına kavuştuktan sonra Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür 
ziyareti yapmak isterim.”

“Müjdeyi duyunca çok mutlu oldum”

Narlıdere ilçesinde yaşayan, doktorların 10 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi koyduğu 37 yaşındaki Hatice Özkan 
da ilaçlara kavuşabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Annesinindesteğiyle eğitimine başlayan, sadece başıyla yönlendirdiği bilgisayar aracılığıyla hayata tutunan 
ve uzaktan eğitimle birçok üniversiteden mezun olan Özkan, kendisi gibi tüm SMA hastaları adına çok 
mutlu olduğunu, ilacı kullanabilecek olmanın heyecanını yaşadığını anlattı.

Anne Döndü Özkan ise müjdeli haberi televizyondan duyunca hemen kızının odasını koştuğunu anlattı.

Kızının yıllardır çok mücadele verdiğini dile getiren Özkan, “Cumhurbaşkanımıza böyle bir şeye vesile 
olduğu için çok teşekkür ediyoruz. 37 yıldır parmağını bile oynatamıyor. İlaçlar faydalı olsa, kızım azıcık 
olsun elini tutsa, başını hareket ettirirse çok mutlu oluruz.” ifadelerini kullandı.
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NEDEN KEDİ ALMALIYIZ?

Haklarında çeşitli yalanlar 
uydurulan doğanın en gizemli 
canlıları kedileri tanıtmayı her 
zaman istemişimdir. Kedileri çeşitli 
yönleriyle tanınması gereken bir 
canlıdır.

Neden bir kedimiz olması 
gerektiğini de maddeler halinde 
yazdım.

1- Kedi sahipleri köpek 
sahiplerinden daha entellektüel 
ve zeki.oluyorlar.
Bunu ben uydurmuyorum, 
Wisconsin’de Carroll 
Üniversitesi’nin yaptığı 
araştırmaya göre, kedi sahipleri 
köpek sahiplerinden çok daha 
belirgin bir zekaya sahipler.

2- Kediler çok iyi arkadaştırlar.
Kedilerin köpeklerden daha 
kötü bir yoldaş olduğu doğru 
değildir. Özellikle kadınlar için. 
Bir İsveç araştırması bir kedinin 
bir kadında yarattığı mutluluk 
ve yoldaşlık duygusunun 
neredeyse romantik ilişkiyle eşit 
olduğunu göstermiştir. Yani tıpkı 
köpeklerdeki gibi, onlara kibar 
davranırsanız, karşılığını  fazlasıyla  
alırsınız.

3- Kedi sahipleriyle anlaşmak 
çok daha kolaydır.Kedi sahibi 
olanlar ve olmayanlar arasında 
217 kişinin birbirini oyladığı bir 
araştırmada,kedi sahiplerinin 
daha sosyal ve esprili oldukları 
öne çıkmıştır.

4- Kediler Alzheimer’la savaşmada 
çok iyi geliyor
Alzheimer’lı hastaların evlerinde 
kedi varsa, daha az kaygılandıkları 
görülmüştür. Köpeklerden 
daha az bakım istedikleri için, 
Alzheimer’lı hastalara önerilen 
hayvandır.

5- Kedi sahipleri felç geçirmeye 
daha az yatkındır..Araştırmacılar 
tam olarak nedenini çözemese de, 
kedi sahipleri diğer insanlara göre 
çok daha az oranda felç geçiriyor.

6- Kedi sahibi olmak astım ve bazı 
alerjileri engelliyor.
Küçüklükten beri kedisi olan 
çocukların bağışıklıkları çok 
kuvvetli olduğu için bazı 
hastalıklara doğrudan  dirençli 
oluyorlar.

7- Kediler terapi için en doğru 
seçimdir.
Kediler birini kaybetmeniz, ayrılık 
acısı gibi. zor zamanlarınızda 
sonsuz bir sosyal destek  
verirler. Acılarınızı daha hızlı 
aşmanızı ve ağlamak gibi fiziksel 
semptomlarınızı daha rahat 
dışa vurmanızı sağlarlar. Sizi 
yargılamayacak ya da konuşarak 
cevaplayamayacak olan kedinizle 
konuşmak, yas sürecinizde tam da 
gereksinim olan şey olabilir.

8- Kediler kalp krizi riskini 
azaltıyor.Minnesota 
Üniversitesi’nin yaptığı 10 yıllık 
bir araştırmaya göre kediler kalp 
krizine olan yatkınlığı %40’a yakın 
düşürüyor.İç

im
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en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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9- Kediler kadınları çekiyor.Beyler, hemen bir kedi sahibi olsunlar.. Araştırmalara göre bekar kadınların %90’ı kedisi 
olan erkekleri çok çekici buluyor.

10- Kediler stresi azaltıyor.Missouri Üniversitesi’nin araştırmasına göre kediler çevrelerindeyken insanlar çok daha 
az stresli oluyorlar.

11- Kedilerin mırlamasının iyileştirici etkileri var.
Kediler 20 -140 Hz. arasında mırladıklarında, bazı hastalıklar için terapetik olabilecek bir frekansa ulaşıyorlar. Kan 
basıncınızı düşürmek, kemiklerinizi iyileştirmek  için kedilerinizin bir mırlaması yeterli oluyor.

12- Kediler çocukları daha kibar ve daha şefkatli yapıyor.
Kedilerin evin bakıcısı olduğu, bazı araştırmalar sonucu ortaya çıkmış. Sevecen yapıları çocuklara daha kibar ve ince 
bir ruha sahip olmayı öğretiyor.

13- Kedi sahipleri daha az doktora gitmeye gerek duyuyor.
Özellikle yaşlı kedi sahipleri daha az doktora gitmeye  gerek duyuyor. Çünkü kedi sahibi olmayan yaşlılara göre 
daha çok mutlu ve daha az stresliler. Hastaneye geldiklerinde ise, daha çabuk taburcu oluyorlar.

14- Kediler bazı kanser türlerini kapmanızı engelliyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nin araştırmasına göre kedi sahibi olma süresi büyüdükçe, bazı kanser türlerine yakalanma 
riskiniz düşüyor.Kedilerin taşıdığı bazı bakterilerin bunu önlediği düşünülüyor.

15- Kedi sahipleri daha açık görüşlü, duyarlı  ve baş kaldırmaya eğilimli.
San Francisco’da yapılan bir araştırma kedi sahipleri ve köpek sahiplerinin apayrı kişilikleri olduğunu ve evcil 
hayvan seçimlerini buna göre yaptıklarını göstermiştir. Kedi sahipleri daha açık görüşlü,  duyarlı ve düzene boyun 
eğmeyen yapıdalar.

Bu nedenle köpekleşme diye bir deyim vardır ama kedileşme yoktur.
Kediler yalakalığı hiç sevmezler.
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“AYNU’L ARAP”  ADI ÜZERİNE

Sınır komşumuz Suriye 
Ortadoğu’da tarihsel süreç içinde 
yaşanan tüm kırılganlıkların, 
çatışmaların hesabının tutulduğu 
bir eşikten geçiyor. Modern 
Lawrencesler hâlâ Ortadoğu’da 
sınırlarımızın yakınlarındaki 
coğrafyalarda dolaşıyor. Brett Mc 
Gurk’tan başlayıp, yüzü kapalı 
teröristleri yönlendiren yüzlercesi 
sınırlarımızda. Irak’ın işgali ile 
başlatılan mezhep savaşları, altına 
odun atılıp ateşi harlanan Arap-
Kürt çatışması, bölgeye korku 
salmaya devam eden DEAŞ küresel 
terörü gündemdeki yerini koruyor. 
Geçtiğimiz günlerde ABD bölgeden 
çekilme kararı aldı.  Birkaç gün önce 
Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’te 
DEAŞ’ın üstlendiği düzenlediği 
intihar saldırısının ABD’nin 
bölgeden çekilme kararını etkileme 
amacıyla yapıldığı biliniyor.

Ortadoğu’da hazır kıta Şii milisler 
Suriye’de kol geziyor. İran, Irak’tan 
Golan Tepeleri hattına kadar elde 
ettiği kazanımlarını Suriye’de kalıcı 
hâle getirmeye İsrail’in saldırılarına 
rağmen devam ediyor. Arap 
NATO’su heyetleri Münbiç’i ziyaret 
etti. Erbil’de Barzani karargâhında 
5 bin üzerinde Suriyeli peşmerge 
olası tampon ya da güvenlik 
bölgesi için yedekte tutuluyor. 
ABD’nin üst aklı tarafından 
yönlendirilen ABD kulislerinde, 
Türkiye sözde Kürtlere saldıracak 
diyerek Arap-Kürt Savaşının ateşi 
iyice kızdırılıyor.

ABD’den gelen Cumhuriyetçi 
senatör Lindsey Graham, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ile görüşmesi günlerce gazete 
haberlerine konu edilirken, aynı 

ismin Haziran 2018’de Türkiye’ye 
gelip Erdoğan ile görüşmesinin 
ardından Münbiç’te geçtiği 
ve PKK’lı isimlerle de görüşme 
yaptığını unutmayalım. Şam 
Rejimi başta olmak üzere Suriye’de 
özerk yönetim için PKK’ya yeşil 
ışık yakılırken Putin, Münbiç’de 
YPG’lilerle ortak devriye yaparak 
pazarlıkta yerini alırken Suriye’nin 
toprak bütünlüğünden yana 
olan tek ülkenin Türkiye olduğu 
unutulmamalı.

Kısaca söylemek gerekirse 
burası Ortadoğu… Irak Halepçe 
saldırısında ve Suriye’de Kobani 
(Aynu’l-Arap)’ta yaşanan olaylarda 
IŞID’ın ağır silahlarla yaptığı 
saldırılarda Kürtleri kanatları altına 
alan Türkiye yine güvenli kapı 
olmaya devam ediyor. 

Suriye merkezli küresel savaşı 
birkaç cümleyle anlatmaya çalıştık. 
Bölgenin Suriye’deki mezhep 
savaşlarına dahil edilmek istenen 
yerlerinden biri de Kobani’dir. Bu 
yerleşim yerinin adı üzerinden algı 
oluşturulmaya çalışılıyor.  Suriye 
Baas rejimi tarafından Kobani’ye 
verilen “Aynu’l Arap” ismi “Arap 
Çeşmesi” demektir ve bu isim ilk 
başta Kobani Kürtler tarafından 
kullanılmıştır.

Kobani isminin tarihçesine 
bakıldığında Kobaniye “Aynu’l Arap”  
denilmesinin nedenleri Kobani’nin 
coğrafik ve etnik yapısıyla ilgili 
olup bu adın verilmesi tarihsel 
nedenlerden kaynaklanıyor.
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Kobani denilmeden önce bu bölge için hangi 
isim kullanılıyordu?

Merkez inşası 1892 yılına denk gelen Kobani, adını 
1912 yılında burada hızlı tren hattını inşa eden 
Almanlar tarafından kurulan ve şirket anlamına 
gelen Kompanie/Company’den almıştır. Almanlar 
buradaki demiryolu hattı için gerekli olan siyah 
taşları da Kobani’nin güneydoğusuna düşen Helinc 
Köyü’ne yakın Miştenûr Tepesi’nden getirmişlerdir. 

Hafız Esad rejimi zamanında Kobani ismi,  “Aynu’l-
Arap” (Arap Çeşmesi) olarak değiştirilmiştir 
Kürtçedeki Kobani isminin Arapça çevirisi 
olan “Aynu’l-Arab” ismi Kobani’ye resmî isim 
olarak verilmiştir. Dolayısıyla Kürtler tarafından 
bu yerleşim yerine verilen Kobani adı yerine 
kullanılan “Aynu’l-Arap” sözü ile Kobani nüfusunun 
Araplardan oluştuğu şeklinde bir algı yaratılmak 
istenmiştir.  

Kobani’ye “Aynu’l-Arap (Arap Çeşmesi)” adının 
verilmesinin nedeni Kobani civarında çok eski 
tarihlerden beri iki çeşmenin bulunmasıdır.  Bu 
çeşmelerden birinin adı Kürtçe “Kaniya Mürşid” 
(Mürşit Çeşmesi)’dir ve Osmanlı kayıtlarında 
bu isim Mürşit Pınar olarak geçmektedir. Diğer 
çeşmenin adı “Kaniya Ereban” (Araplar Çeşmesi)’dır. 
Bu çeşmeye bu adın verilmesinin nedeni Rakka 
çölünden kuzeye doğru hareket eden bazı konar-
göçer Arapların yaz seyahatlerinde kendileri ve 
hayvanları için su ihtiyaçlarını temin etmek için bir 
süre bu çeşmenin başında kalmalarıdır. Arapların 
bu çeşme etrafında mola vermelerinden dolayı 
Kobani Kürtleri bu çeşmeye “Kaniya Ereban” 
(Araplar Çeşmesi) adını vermişlerdir. Yani “Aynu’l 
Arap” ismi Kobani’deki Kürtlerin kendilerine ait 
olan çeşmeye Arapların gelerek su ihtiyaçlarını 
karşılamalarından ötürü bu çeşmeye verdikleri 
bir isimdir. Zaten öteden beri Kobani’nin bir Kürt 
yerleşim birimi olduğu Araplar tarafından da kabul 
edilmektedir. 

Buradan çıkan sonuç şudur: Kürtlerin ilgili çeşme 
için kullandıkları “Kaniya Mürşid” Osmanlılar 
tarafından Kobani için kullanılırken, yine Kürtlerin 
diğer ilgili çeşme için kullandıkları “Kaniya Ereban” 
ismi de Suriye rejimi tarafından “Aynu’l-Arap” 
çevirisiyle Kobani için kullanılmıştır. Kobani’ye 
giden Suriyeli şair Dr. Muhammed Mağût bu 
çeşmelerin kuruduğunu görünce ve orada Araplara 
da rastlamayınca Arapça şu cümleyi kullanmıştır: 
 “Zehebtu ila Aynu’l-Arab fe lem ecid la 
aynen ve la Ereben” (Aynu’l-Araba gittim fakat 
orada ne bir çeşme gördüm ne de bir Arap).

İÇİMİZDEN
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Doğanın çöpçüsü ‘sakallı akbabalar’ Kars’ta 
görüntülendi
Türkiye’deki 4 akbaba türünden görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya 
büyük katkı sağlayan “sakallı akbabalar” Kars’ın Sarıkamış ilçesinde görüntülendi.

Türkiye’deki 4 akbaba türünden görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya 
büyük katkı sağlayıp, adeta doğanın çöpçüsü olan “sakallı akbabalar” Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 
görüntülendi.

Sarıkamış ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki İsli Mağara mevkisinde görülen bir çift sakallı akbaba, 
AA ekibi tarafından kamera ile kayıt altına alındı.

Yurtta yaşayan 4 akbaba türünden biri olan ve nadir bulunan sakallı akbabaların zeminden aldıkları 
kemikleri havalandıktan sonra kayalıklara bıraktığı ve parçalayarak yediği görüldü.

Bir süre birlikte havada uçarak, bölgede beslenmeye çalışan akbabalar daha sonra gözden kayboldu.

Sakallı akbaba beslenme şekliyle dikkati çekiyor
Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “sakallı 
akbaba”nın Türkiye’de yaşayan dört akbaba türünden en zor görüleni olduğunu belirtti.

Sakallı akbabanın beslenme şekliyle en dikkat çekici akbabalar arasında yer aldığını anlatan Çoban, şu 
bilgileri verdi: “Bu akbabaların en önemli özelliği leş kalıntısına en son gelirler ve kemikleri temizlemekte 
görevlilerdir. Bunu yaparken çok değişik bir yöntem kullanırlar. Önce kemiği alır havalanır sonra kemiği 
kayalıklara atar, bu sayede hem kemikleri küçültmüş hem de içerisindeki iliklere ulaşmış olur.”
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Kardan koyun sürüsü ve ahır heykelleri yaptı
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bir heykeltıraş, kara şekil vererek çoban, koyun sürüsü ve ahır yaptı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Resim bölümü mezunu Adıyamanlı heykeltıraş Haci 
Fendoğlu (41), ilçe merkezine bağlı Pınarbaşı beldesinde evindeki kürek, tornavida, bıçak, kaşık, çivi gibi 
eşyaları kullanarak kardan çoban, koyun sürüsü, kucağında çocuk tutan kadın heykelleri ile ahır yaptı. 

Fendoğlu’nun kardan yaptığı çalışmalar, görenlerin büyük beğenisini kazandı.

Fendoğlu yaptığı açıklamada, ortaokul ve lise öğrenimini açıktan bitirdiğini, ardından kazandığı Samsun 19 
Mayıs Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Resim Bölümünü 2014’te bitirdiğini söyledi.

KPSS’ye girdiğini ancak yeterli puanı alamadığı için atanamadığını ifade eden Fendoğlu, boş zamanlarını 
değerlendirmek için kardan heykeller yaptığını kaydetti.

Fendoğlu, çalışmasında bir çobanın ahırdan koyunlarını alıp otlatmaya götürüşünü canlandırdığını dile 
getirerek, kardan heykeller için yaklaşık bir haftadır çalıştığını vurguladı.

İlçedeki halk eğitim merkezinde öğretmenlik yapan Fendoğlu, eşi ve çocuklarının da kendisine destek 
olduğunu belirterek, “Böyle işlere ne gerek var diyen de oldu, eline ve emeğine sağlık diyenler de oldu. 
Sonuç itibariyle çalışmalarımı yapmış oldum. En büyük hedefim, büyük sanatsal çalışmalara dahil 
olmak. Açıkçası ilçede sanat ve sanatçıya ilgi yok. Bundan dolayı çalışmalarımın gerekli ilgiyi görmediğini 
düşünüyorum.” diye konuştu.
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Her insanın hayatında olmasını isteyeceği tutkuların alevinde korlaşan bir aşk belki de aşkın 
en saf ve en masum olduğu alevinin yaktığı bir zaman diliminde birden bire dünyanın yedi 
harikasından biri olarak seçilen Türk-İslam mimarisinin bir aşk anıtı olan Taç Mahal’in olduğu 
ülkeye hem kalben hem de ruhen götürür.Babür İmparatorluğunun 5.hükümdarı Şah Cihan 
büyük bir aşk ile bağlandığı eşi Mümtaz Mahal’in ölümünden sonra üzüntüsünden tahtını 
bırakacak hale kadar gelir ve iki yıl yas tutar yeryüzünün cenneti olabilecek ve adına Taç Mahal 
denen muhteşem eser ancak yirmi yılda tamamlanır. Bunları niye anlatıyorum zira hakiki 
aşk ancak bu yapı kadar sabır ve samimiyet isteyen bir lütuftur sahibine.Çünkü bu muhteşem 
eserin içinde yüzbinlerce akik,sedef,firuze,pırlanta ve inci bulunmaktadır tıpkı gerçek aşıkların 
birbirlerine yansıttıkları güzelliklerin madenleri gibi... Taç Mahal’in mehtaplı gecelerde bile Aydan 
daha parlak olduğu söylenir.Tıpkı sevenin gönlünde sevilenin ay yüzünün yansıması gibi...Şah 
Cihan ölüm döşeğindeyken göğsüne bir ayna koydurtur ve oradan pencereden gözüken ve aşkının 
defnedildiği Taç Mahal’e bakarak ruhunu Allah’a teslim eder..İşte buna gerçek olan sonsuza 
ulaşan aşk diyoruz. Şimdi ise hakiki aşık oralarda olan hakiki sevgiliyi  Mümtaz Sultana benzettiği 
kadar aşkı içersinde Cihan Şah olarak Yaşar ve Taç Mahal’i ruhumda ziyaret eder ve sevgiliden de 
bunu ister.”Oradan bana ait olan duygularını oranın mermerleri üzerinde yaz ve bana getir...Şimdi 
anladın mı seni ne kadar sevdiğimi...” diye seslenir. 

Çünkü aşk bir hem bir yaban hem de güldür.İkisinin birleşimi bir adanın ortasından gelen ve 
tekrar doğduğu topraklara adasına gidecek Yaban Gülüdür. Gerçek ve hakiki olan aşkta Yazılmış  
hiçbir kelime seven ile sevilen arasında  oluşan derin aşkı anlatamaz. Birlikte olduğu kadının 
ne kadar muhteşem bir aşk kadını olduğunun ve ne kadar derin bir aşk ile seven bir kadın 
güzelliğinin farkında olsa da aşk ta sevdiği kadar muhteşem olmak için çabalamaya çalışır. 
Aşkının sonsuza dek sürmesi için  Sevdiğini  yapraklarını  aşka açmış narin çiçeği olarak görmeye 
devam eder. Hakiki aşık Sevdiğine  Yaban gülü  diye seslenen yüreğini  hep özgürce sevebilmenin  
gözlerini açtığında  sevdiğinin gözleriyle açmış olmanın lezzetini hep bir ince kan sızısı gibi 
hisseder.

Gece yatmadan önce atılan o duygu yüklü mesajlarlam düşlere dalabilmek sevgilinin saçlarını 
hayal ederek gözlerine kilitlenerek düşlemek bambaşka bir saadet noktası değilmidir? 
Hayal kuran gönle  hayallerinin içersinde bir hayal olduğunu bir hayal kadar güzel aşkın 
şiddetinde göstermek ve onsuz yapamamanın acziyetinde olmak hakiki aşkın en samimi 
göstergesi değilmidir? Şu an bu kelimeleri bile yazarken sanki tüm kelimelerin gözlerinde 
yazılıyor diye düşünürsün. Kimsesizliğin düşlerinde yalnızlığın sükunetinde  seslenirsin.”Aklımda 
kalan bakışların ve ben hep o bakışların esiriyim.Yüreğini şefkatini sevgini arzularını 
hissedebildiğim gerçek aşkım.Hep yüreğimi tut hep tut Senin yanıbaşımdayım ve yanıbaşımda 
sen varsın. Seninle dertleşiyorum. Halimi yine sana arz ediyorum. Seni seviyorum. Ve hep bir 
yerlerden bana baktığını hissediyorum. Beni darmadağan eden aşkım bilsen seni nasılda özledim. 
Yüzünü kirpiklerinin tel tel ayrılmış halini,bana hasretle bakışını göğsüne  başımı koyduğumda 
hiç bırakmamacasına nefesini içime çekmeni sıcaklığını öylesine özledim ki sen kalbimi ısıtabilen 
aşkım iyi ki varsın” diyebilmenin sitemsiz bekleyişini hissedebilmek ve hissettirebilmek aşkın en 
saf ve en masum hali olsa gerek. Hakiki aşkta sevgilinin bakışları sevenin  yüreğine  dokunduğu o 
ilk an o ilk günden  beri Mecnun,Ferhat,Kerem misali aşkının delisi olma vardır.

Tıpkı yaşanmış destansı masallarında olduğu gibi aşkın en alevli olduğu bir zaman diliminde 
kader sevgiliyi dünyanın yedi harikasından biri olarak seçilen Türk-İslam mimarisinin bir aşk anıtı 
olan  Taç Mahal’in olduğu ülkeye Hindistan’ın gizemsek romantizminin vahalarına götürmekte.
Sevgilinin titreşen gülüşüne dokunabilmek dünyanın bütün çiçeklerini sevgilinin önüne sermeyi 
çok istemek ,yüreğini gecenin bir yarısında yangın yerine çevirmek  içinde sadece sevdiğinin 
küllerin barındırmak  ruhunun tüm zerreleri ile  arzulamak ve her an  “Seni çok seviyorum” 
diyerek sevgili ile ruhani bir dil ile konuşabilmek ve sözcüklerin bittiği yerde sevgilisinin aşkına 
inanarak adını yaban gülü ile taçlandırmak Taç Mahal’in ruhani mimarisini hazırlayan ustaların 
ölümsüzleştiğinin de bir kanıtı değil midir? Kimbilir Şah Cihan’a ölümsü aşkı Mümtaz Sultan 
bir İpal gibi neler fısıldamıştı sonsuzluğa . “Canım aşkım Sen ne hissediyorsan ben belki daha 
fazlasını hissediyorum Bunu bil ve yüreğini ferah tut Gözlerimi seninle kapatıp seninle açan bir 
sevgilin var Aşkın uyutmuyor Nerede olursam olayım senden gitmek mümkün mü? İçime öyle bir 
ateş düştü ki İflah olmam artık. Sana baktığım gibi başka birine bakabilir miyim sanıyorsun? 
O kadar özlüyorum ki seni bilsen aklın şaşar. Seni seviyorum. Canımsın sen benim” sözcükleri 
idi belki de aşklarını var edip ölümsüzleştiren. İyisini kötüsünü ayırt etmeden bir seni sevmek 
seni beklemek Adını dahi anarken yüreğini sızlatan aşkını Mümtaz Sultan’a olan aşk gibi bir İpal 
kabul edebilmek. Doğduğu Ada’nın doğduğu topraklara gidişini yürek burkuntusu iç sızısı ile 
kabullenmek en emin duygular ile Cihan Şah gibi “Sen nereye gidersen git en uzak diyarlara da

AŞK ASLINDA BİR YABAN GÜLÜDÜR



19OCAK 2019 - YENİ SAYI: 6

İÇİMİZDEN

gitsen seni sen olduğun için seven bu biçare yürek seni hep güven bağlılık ve inanç ile arkandan dualar ederek bekleyecek” diyerek 
sonsuzlukta karşılamaya and içmek bunlar nasıl bir ölümsüzlüğe hasret duygularıdır.
 
Sevmek dendi mi gerçek seven  hiçbir kadının bakışı gülüşünü Zihni’nde sevdiğinin bulduğu yolun zerresini bile bulamaması 
denektir.”.Meğersem güneşde ay da yıldızlarda senin ruhunun derinliklerinde saklı olan bir sır denizi imiş.Devleşen bir aşk bir tek senin 
sihrinde saklı kalan bir hazine imiş. 
İyisini kötüsünü ayırt ermeden seni sevmek seni beklemek 
Adını dahi anarken yüreğim sızlamakta 
Sen nereye gidersen git en uzak diyarlara da gitsen seni sen olduğun için seven bu biçare yürek seni hep güven bağlılık ve inanç ile arkandan 
dualar ederek bekleyecek.
 
Sevmek mi İnan bana hiçbir kadının bakışı gülüşü Zihni’mde senin bulduğun yolun zerresini bile bulamadı.Meğersem güneşde ay da 
yıldızlarda senin ruhunun derinliklerinde saklı olan bir sır denizi imiş.Devleşen bir aşk bir tek senin sihrinde saklı kalan bir hazine imiş.” Kalbi 
seslenmelerle bağlı kalmak ...Taç Mahal’i seyrederken  
“Mucizelere inandığım için mucizelerin gerçekleşemeye başladığına   inandım.Düşüncelerimin hayatımı değiştireceğine inandığım için hayatım 
değişmeye başladı.Gerçek sevgi ve aşkı bulacağıma inandığım için bir yaban gülünün aşkında var olmak benim kısmetim oldu.”diye hissedip 
Mümtaz sultanı  ilk yüreğimde hissettiği o ilk an 
Sanki yüzlerce yılın bilgeliğini 
Böyle bir güzelliğin aşkını anlama ve algılama noktasında çözmeye çalışan bir filozof gibi de davranmaya çalışan Şah Cihanları ne kadar da 
özledik değil mi?
 
Şah Cihan’ın kalbinin atışını kaç kalp barındırabilir günümüzde ya Mümtaz Sultanı kaç kadın anlatabilir şu zaman diliminde bütün bunları 
bilemiyorum ama bildiğim bir tek şey varsa  o da gerçek ve hakiki aşkın bir yaban gülü güzelliğinde olan İpal bir aşk olduğuna olan inancımdır. 
“Ben günahımla sevabımla sana geldim günahınla sevabınla seni aşkım sevgilim canım kabul ettim 
Sana güven sadakat hayranlık ve umutla bağlı olan şu yürek aklından neler geçtiğini bile bilmekte ve ilişkinin değerini unutmaması için de her 
an yeniden aşık olmakta.” diye hissedememek “Hayatımda tanıdığım en mükemmel kadını yaşadığım için ne kadar talihli bir kul olduğum için 
de şükretmekteyim”diyememek gerçek aşkın yaşanmadığının en sahte yanı değilmidir ? 
“Sen hep beni büyülüyor bana ilham veriyorsun.Sen bana ilham veren beni büyüleyen kadınsın 
Sen benim arzum 
Sen benim aşk nedenim
 
Seninle olduğum o ilk zamandan beri sana hem bir yoldaş hem de kalbinde en masum ve en şad bir köşede olmamın değerini anlatabilecek 
kelime var mıdır bilemem ama ben o kelimeyi dahi bulamıyorum.Seni çok seviyorum canım ruhum efendim 
SENİ KISA BİR SÜRE SONRA GÖRME UMUDUM OLMASA TAM ANLAMIYLA PERİŞAN OLMUŞTUM.” hisleri içersinde olan Cihan Şah’ın aşk 
yüreği ile karşılaşabilmek... 
 
Hayatımda tanıdığım en mükemmel kadını yaşadığım için ne kadar talihli bir kul olduğum için de şükredebiliyorsam 
beni büyüleyip  bana ilham verenin kim olduğunu bilebiliyorsam.İlham verenin İpal bir yaban gülü gizeminde büyüleyen kadın olduğuna karar 
vermişsem ve aşık olunanı 
“Sen benim arzum 
Sen benim aşk nedenim 
Seninle olduğum o ilk zamandan beri sana hem bir yoldaş hem de kalbinde en masum ve en şad bir köşede olmamın değerini anlatabilecek 
kelime var mıdır bilemem ama ben o kelimeyi dahi bulamıyorum.Seni çok seviyorum canım ruhum efendim 
SENİ KISA BİR SÜRE SONRA GÖRME UMUDUM OLMASA TAM ANLAMIYLA PERİŞAN OLMUŞTUM.” diye Gönül sızısı yaşayabiliyorsam  
Sevdiğimin daima bana sadık olan kalbini bilip ve o kalp hakkında asla şüpheye de kapılmıyorsam  
Hem hayalen hem de ruhen kollarımı sevgiliye  her sardığımda hep masumlaşabiliyor arınıp temizlenebiliyorsam 
Benim için mutluluk sensin 
Senin yanın 
Kalbimde aklımda ruhumda sadece senin dokunuşların 
Senin tutkunla yaşam bir başka güzel 
Hiçbir kimse ile mukayese edemeyeceğim bir aşk ile seni sevdim ve de çok sevdim 
Büyüleyici güzelliğin gözlerimi gönlümü açmışken 
Ben artık başka bir şey görememekteyim 
Beni hep sev aşkım 
Beni hep sevmeye devam et 
Sevdiğinin daima sana sadık olan kalbini bil 
Ve o kalp hakkında asla şüpheye de kapılma 
Daima senin sevgilinim
 
Seni görmekten başka bir şey düşünemiyorum .Sanki zaman donmuş ve ben sende kilitli kalmışım” diyebiliyorsam işte o zaman Şah Cihan’ın 
devleşen aşkını Mümtaz Sultan gibi bir yaban gülüne benzeyen bir Peri de Taç Mahal mimarisinde aşk tılsımını bir İpal de bir yaban gülünün 
korlaşan alevinde yaşayabiliyorum demektir. 
Aşkı yaşayan ve yaşatana sonsuz selam olsun...
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5G iletişim teknolojisi, günlük hayatımıza 
girmesine daha en azından birkaç sene olmasına 
rağmen, şimdiden küresel düzenin büyük gücü 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yükselen 
gücü Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki rekabetin 
merkezine oturmuş durumda. 

ABD yönetimi, Çin’in telekomünikasyon 
firmalarına yaptırımlar getiriyor ve ABD’li 
firmaların kritik iletişim ağlarında Çin malı 
ekipman kullanmalarını tamamen yasaklamaya 
hazırlanıyor. Konuyu ciddi bir ulusal 
güvenlik meselesi olarak gören Washington, 
müttefiklerinden de aynı tutumu bekliyor. 
Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda, dünyanın 
en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi 
olan Çin firması Huawei’nin 5G ağları ile ilgili 
ihalelere girmesini yasakladı; halihazırda 3G ve 
4G ağlarında Huawei ile çalışmakta olan İngiltere 
ise 5G konusunda bu firmayı tercih etmeyeceğini 
bildirdi. Diğer yandan Huawei’nin mali işler 

müdürü Mıng Vancou’nun ABD’nin talebi üzerine 
İran’a karşı yaptırımların şirket tarafından 
ihlal edildiği iddiasıyla Kanada’da göz altına 
alınması, sonrasında da ABD Adalet Bakanlığı’nın 
Huawei’nin banka dolandırıcılığı yaptığı ve 
Amerikan şirketlerine ait ticari sırları çaldığına 
dair iddianameler hazırlaması konuyu çok farklı 
boyutlara getirdi. Çin ise ABD yönetiminin 
devletin gücünü kullanarak Çinli firmalara zarar 
vermeye çalıştığını ileri sürüyor. Konu, iki güç 
arasında devam eden jeopolitik mücadelenin en 
son ve halen en şiddetli çatışmalarının yaşandığı 
cephesi haline gelmiş durumda.

ABD’nin endişeleri aslında yersiz değil. Teknolojik 
alanda üstünlüğe sahip olmak, diğer ülkelerin 
sahip olmadığı bir teknolojiyi ilk geliştiren taraf 
olmak, her zaman için uluslararası rekabette ön 
plana çıkmayı, küresel düzendeki güç dağılımında 
avantajlı bir konuma geçmeyi sağlayan faktörlerin 
başında gelmiştir.

Küresel dengeler açısından belki de nükleer teknolojilerden daha fazla önem taşıyan 5G 
teknolojisi, günlük hayatımıza girmesine daha birkaç sene olmasına rağmen şimdiden ABD 
ile Çin arasındaki küresel rekabetin merkezine oturmuş durumda.

Yeni bir jeopolitik mücadele alanı olarak 5G teknolojisi

HABER ANALİZ
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Tarih derslerinde savaşları, komutanları, anlaşmaları vs. okuruz, ama aslında tüm bunların ardında 
teknoloji alanındaki bir mücadele vardır. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı sırasında nükleer teknolojiler 
konusundaki yarışta ipi ABD değil de Almanya göğüslemiş olsa, atom bombalarının Japonya’ya değil de 
ABD ya da müttefiklerine atıldığı, savaşı Almanya’nın kazandığı bir savaştan sonra, tarih nasıl şekillenirdi, 
bugün nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk?

5G, küresel dengeleri değiştirecek

5G teknolojisi uluslararası ilişkiler ve küresel dengeler açısından belki de nükleer teknolojilerden daha 
fazla önem taşıyor. 2G, 3G ve 4G teknolojileri büyük ölçüde sesli görüşme ve veri transferi üzerine 
kurulmuş, teknoloji ilerledikçe hız artmış ve bizler de cep telefonundan konuşup kısa mesaj atarken, 
rahatça görüntülü görüşme yapar, video seyreder bir hale gelmiştik.

2’den 4’e doğru kademeli bir geçiş vardı; 5G ise çok daha büyük bir sıçrama, devrim niteliğinde bir 
gelişim olacak. Bu yeni teknoloji ile sadece veri aktarımında hız artmayacak, bununla birlikte yüksek 
kapasiteli, gecikme süresi kısa hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşacak. Bu da 
tabii ki istediğimiz videoyu ya da uygulamayı hiç beklemeden indirmenin çok ötesinde imkanlar getirecek. 
Eşyaların interneti ve yapay zeka bu altyapı üzerinde hayat bulacak; sürücüsüz arabalar, akıllı şehirler, 
uzaktan yapılan ameliyatlar, robotların çalıştığı tam anlamıyla otomasyona geçmiş fabrikalar 5G ile 
mümkün olacak. Bununla birlikte tabii ki, 5G’nin sivil hayatta olduğu kadar askeri alanda da kullanımı 
olacak. Diğer yandan ekonomiler, sanayi, üretim, hepsi “akıllı” sistemlere geçtikçe bir yandan verimlilikleri 
artacak, ancak diğer yandan tehditlere de daha açık hale gelecekler. Örneğin birbiri ile 5G üzerinden 
bağlantılı olarak çalışan bir tedarik zincirindeki fabrikalar daha yüksek verim sağlayabilecek, maliyetleri 
düşürecekler, ama aynı zamanda siber saldırılara da daha fazla maruz kalabilecekler. Bu saldırılara 
karşı koyabilmek de yine belirli bir teknolojik kapasiteyi gerektirecek. İşte bu nedenlerdendir ki, 5G 
teknolojisinde üstünlüğe sahip olmak, küresel güç dengelerini yakından ilgilendiriyor ve ABD açısından da 
ortada hoşnut olunabilecek bir durum yok, çünkü Çin, 5G alanında tüm rakiplerine göre şu anda bir adım 
önde.

Çin, 2000’lerin başına kadar teknolojiyi dışarıdan alan, başkasının teknolojisi ile fason üretim yapan ve en 
fazla bu teknolojiyi kopyalayan bir ülkeydi. Ancak Çin değişiyor. Düşük maliyet avantajını yitirmiş olan Çin, 
artık küresel ekonomideki rekabet gücünü başka kaynaklardan elde etmek zorunda ve bunu da ancak 
kendi teknolojisini üreterek ve bu sayede katma değerini artırarak sağlayabilir. 2006 yılından beri “Stratejik 
Yükselen Endüstriler Girişimi”, “Internet+” ve “Made in China 2025” gibi ulusal programlar üzerinden 
bu hedefe yönelik adımlar atan Çin, aynı zamanda teknoloji alanına ciddi miktarda kaynak ayırıyor. 2016 
rakamlarına göre Çin, yıllık 450 milyar doları bulan Ar-Ge bütçesiyle ABD’den sonra bu alanda en fazla 
yatırım yapan ülke konumundaydı. Çin, sahip olduğu devasa imalat kapasitesini yüksek teknoloji ile 
birleştirdiğinde hem ekonomisini sürdürülebilir bir büyüme sathına oturtabilecek hem de hedeflediği gibi 
yüzyılın ortasına kadar büyük bir küresel güç olabilecek.

Teknolojide karşılıklı bağımlılık

ABD, Çin’in gelişmiş teknolojilerdeki atılımını kendisine karşı varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. 
Ancak bugüne kadar ABD’nin Çin’in yapmış olduğu teknolojik atılımlardan fayda sağlamış olduğunu da 
unutmamak gerekiyor.
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Her şeyden ABD ile Çin arasında yüksek teknolojili ürünler alanında ciddi bir ticaret var. ABD’li teknoloji 
üreticileri Çin’e yüksek miktarda satış yaptıkları gibi, teknolojiyi girdi olarak kullanan Amerikalı firmalar 
da ihtiyaçlarını Çin’den karşılıyorlar. ABD Nüfus Sayım İdaresi’nin verilerine göre 2017 yılında ABD’den 
Çin’e 35,7 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ihracatı yapılmış ve bunun da yaklaşık yarısını havacılık 
alanındaki ürünler oluşturmuş. ABD’nin Çin’den ithal ettiği teknolojik ürünlerin aynı dönemdeki toplam 
değeri ise tam tamına 171 milyar dolar. Bu rakamın 155 milyar dolarını iletişim ve telekomünikasyon 
ekipmanları oluşturuyor. Söz konusu veriler Trump yönetiminin bu konuda neden bu kadar sıkıntılı 
olduğunu açık bir şekilde gösterse de ortadaki gerçek şu ki, ABD ile Çin arasında çok ciddi bir teknoloji 
alışverişi var. Diğer yandan ABD ile Çin arasında ortak teknoloji geliştirme konusunda da kayda değer 
çalışmalar var. ABD Nüfus Sayım idaresinin açıkladığı 2016 yılına ait verilere göre Amerikalı ve Çinli 
akademisyenler tarafından birlikte yazılarak hakemli dergilerde yayınlanan bilim ve mühendislik 
makalelerinin sayısı 43 bin 968. Bir kıyaslama yapılacak olursa Amerikalı ve İngilizlerin ortak makale 
sayısı 25 bin 858, Amerikalıların ve Kanadalıların 19 bin 704, Amerikalıların ve Türklerin ise 8 bin 455. 
Bu arada, Microsoft’un ABD dışındaki en büyük araştırma laboratuvarı Pekin’de yer alır ve 21 yıldır Çinli 
mühendisleri istihdam ederek faaliyetlerini sürdürürken, Huawei’nin de Çin dışındaki en büyük inovasyon 
merkezlerinden biri 18 yıldır ABD’nin Silikon Vadisi’nde bulunuyor.

Günümüzün dünyası ülkeler arasındaki karşılıklı ekonomik bağımlılık üzerinden şekilleniyor ve böyle 
bir yapı içerisinde nasıl ticaret savaşları her iki tarafa da zarar veriyorsa, teknoloji savaşları da küresel 
ekonomiye zarar verme potansiyelini barındırıyor. ABD ve müttefikleri, 5G yarışında Çin’i dışarıda tutmaya 
devam ederlerse konu çift kutuplu bir “teknolojik soğuk savaşa” dönüşecek: bir tarafta 5G’de halihazırda 
öncü durumda olan ve ticari uygulamasına 2020’de başlayacak olan Çin ve bu teknolojiye daha rahat, 
daha çabuk ve daha ucuza erişmek istediği için Çin’in yanında yer alacak olan ülkeler, diğer tarafta ise şu 
aşamada halen Çin yapımı ekipman olmadan nasıl bir 5G ağı kuracağını ortaya koyamamış olan ve ticari 
uygulamaya 2025’ten önce başlaması mümkün görülmeyen ABD ve müttefikleri.

Bu şüphesiz ki üçüncü ülkeleri de zorlayacak bir durum. Avrupa Birliği her ne kadar Çinli firmaları 
5G’ye dahil etmeyeceğine işaret etse de son altı yıl içerisinde toplam piyasa değerleri yarı yarıya azalmış 
olan Avrupa’nın telekomünikasyon şirketleri, 5G’ye daha düşük maliyetle ve daha hızlı geçmeye ihtiyaç 
duyuyorlar. Huawei’nin Türkiye, ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere 21 ülkede 
Ar-Ge merkezi var ve bu merkezler yerel üretime ve bilgi birikimine katkıda bulunuyor. Birçok ülke 
için 5G’de gelinen nokta, ABD ile Çin arasında bir tercih yapılması anlamına gelecek ki, bu da kimse 
tarafından istenen bir durum değil. Bununla birlikte bu durum karşısında bazı üçüncü ülke firmaları 
kendi aralarında iş birliğine gitmeye başladılar. 5G baz istasyonları kurulmasında iş birliği yapan Koreli 
Samsung ile Japon NEC ve 5G hizmetleri alanında ortaklık kuran İsveçli Ericsson ile Japon Fujitsu bu 
durumun göze çarpan örnekleri.

5G teknolojisi küresel ekonomi açısından bir çığır açma iddiasını taşısa da şu anda ABD ile Çin arasındaki 
jeopolitik mücadelenin yeni bir alanı haline gelmiş durumda. Kapsayıcı iş birliği yerine dışlayıcı rekabete 
gidilmesi, 5G teknolojilerinin gelişimine, dünya çapında yayılmasına ve belki de hepsinden önemlisi bu 
altyapı üzerinden geliştirilecek ve günlük hayatımızı doğrudan etkileyecek uygulama, yazılım ve cihazların 
geliştirilmesine sekte vuracak.

[Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Altay 
Atlı, Koç Üniversitesi öğretim görevlisidir]



23OCAK 2019 - YENİ SAYI: 6

EKONOMİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın ocak ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan harcama 
kaleminin yüzde 73,75 ile sivri biber olduğunu açıkladı.

İTO tarafından, Ocak 2019 döneminde İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama 
kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 112’sinin 
perakende fiyatı artarken, 57 ürünün fiyatı düştü, 73 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Sivri biberin fiyatı arttı, makyaj malzemesi ucuzladı

Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber yüzde 73,75 ile fiyatı 
en fazla artış gösteren ürün oldu. Sivri biberi, yine gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda 
yer alan yüzde 64,96 ile ıspanak, yüzde 45,39 ile salatalık, yüzde 41,32 ile domates ve 40,18 ile karnabahar 
izledi.

Aynı dönemde, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamaları grubunda yer alan makyaj malzemesi yüzde 25,30 
gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 14,37 ile erkek gömlek, yüzde 14,27 ile kadın manto, yüzde 
13,16 ile kadın bluz, yüzde 12,99 ile şehir şebeke suyu ve yüzde 12,81 ile erkek pantolonu şeklinde sıralandı.

Ocakta en fazla sivri biberin fiyatı arttı
İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 73,75 ile 
sivri biber oldu.
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Trump yönetimindeki generallerin gitmesi, ABD’de küresel-liberal statükocu dış politika çevrelerinin 
inanmamızı istediği ‘artık Trump’ı dizginleyecek akil adamlar da yok’ feryadından daha önemli anlamlar 
taşıyor.

Trump’ın 19 Aralık’ta Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararı, karar momentini aşacak önemli bazı 
sonuçlar doğurdu. Bu sonuçlardan biri ABD dış politika yapımında generaller sonrası yeni bir döneme 
girilmiş olmasıdır. Beyaz Saray Genel Sekreteri General John Kelly, Suriye’den çekilme kararına tepki 
göstererek istifa eden Savunma Bakanı General James Mattis ve en son da ABD’nin bölgedeki en üst 
düzey bürokratı Brett McGurk’ün yönetimden ayrılması dış politikada yeni bir döneme işaret ediyor. Peki, 
bundan sonra yeni ABD dış politikası nasıl şekillenecek? Sahada yansımaları ne olacak? Bu yeni süreçte 
Türkiye’yi bekleyen zorluklar neler? ABD dış politikasında son yıllarda bitmek bilmeyen çelişkili tercihler 
nasıl izah edebilir?

Yeni ABD dış politikası

İzahı şöyle dursun, anlaşılması dahi zor olan Trump dönemi ABD dış politikasını şekillendiren faktörleri 
konuşurken ezberlerden uzak durmak ve konuyu iyi etüt etmek gerekiyor. Sıklıkla yapılan hatalardan 
biri ABD dış politikasının her daim belirli bir jeopolitik mantık ve stratejik hesapla şekillendiği ve karar 
vericilerin de rasyonel davrandığı varsayımı. Bu önemli bir sorun zira dış politika tercihlerini belirli 
davranış kalıplarının (büyük strateji, dengeleme, caydırma vb.) içinde değerlendirme refleksi, aktörleri 
siyasal alanın dışında konumlama yanlışına itebiliyor. Oysa aktörler politik varlıklar ve siyaset üstü/dışı 
davranma imkânları oldukça sınırlı, çünkü milli çıkar uzun, siyaset kısa vade odaklı bir uğraşı.

Generallerden sonra yeni ABD dış politikası
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Bir örnekle açmak gerekirse, Suriye’de rejim değişikliği adına asker bulundurmak başından beri zaten 
ABD çıkarlarına uygun gerçekçi ve rasyonel bir seçenek değildi. ABD’yi daha fazla kaygılandırması ve 
meşgul etmesi gereken başka konular var. ABD hegemonya siyaseti miadını doldurmak üzere. Kendi 
müttefiklerine bile güven vermiyor. Önünde Çin’in çevrelenmesinden Rusya’nın dizginlenmesine, Çin ile 
Rusya’nın küresel ittifakına mani olmaya kadar bekleyen bir dizi sorunlar seti var. Üstelik Çin ve Rusya, 
Venezuela’dan Zimbabve’ye birçok ülkede alternatif küresel müdahale araçları geliştirmiş durumda. 
Zimbabve’de askeri darbeye zemin hazırlamak, Venezuela’ya ekonomik yatırımlarla yön vermek ABD rakibi 
iki küresel büyük güç için artık olağan müdahale biçimleri. Geçen yılın aralık ayında Rusya, tartışmaların 
odağındaki Venezuela’ya uzun menzilli ve nükleer bomba kapasiteli Tu-160 savaş uçaklarını gönderirken, 
Çin de 17 milyar dolarlık ekonomik yatırımla Venezuela’da küresel rekabeti kızıştırmayı bilmişti. Bu 
müdahalelere cevaben ABD’li generallerin kontrolündeki Beyaz Saray yönetimi de Rusya ve Çin’i küresel 
‘haksız rekabetle’ itham etti, ticaret savaşları ve ambargolarla bu iki ülkeyi hedef tahtası haline getirdi. 
Peki, o halde generallerin ayrılması ABD’nin büyük güçler arası klasik jeopolitik rekabeti bıraktığı 
anlamına mı geliyor? Generaller sonrası dönemde Trump yönetimi, hangi şekil ve saiklerle dış politika 
kararlarını alacak?

Generallerden önce, generallerden Sonra

Trump’ın başkanlığının ilk iki yılı içinde metazori istihdam ettiği ve ABD dış politikasına perde arkasından 
yön veren kesimlerin başında askeri bürokrasi gelmekteydi. Bu dönemde Trump’ın üst düzey askeri 
ve sivil bürokrasiye siyasi alan açması onlara gerçekten güvenmesinden değil, bugün bile süregelen 
kendi insan kaynakları probleminden veya idari kadrosunun yetersizliğinden kaynaklanıyordu. Trump, 
‘Washington bataklığı’ diye tasvir ettiği mevcut güvenlik ve dış politika elitlerine savaş açmanın lojistiğini iyi 
düşünememişti. Sonuçta hedeflerine tezat oluşturacak şekilde komutanlara ve askeri yöneticilere sahada 
taktikleri uygulama hatta strateji belirlemede fazlasıyla serbestiyet tanımak zorunda kalmıştı. Bu dönemde 
gelişen temel izlek, Trump’in aykırı söylem ve twitleriyle önce dış politikanın gündemini değiştirmesi, bu 
aykırı söylemler statükocu elitlerin direnciyle karşılaştığında ise geri adım atmak şeklindeydi. Dolayısıyla 
bu dönem önceki ABD liberal-hegemonya siyasetinden pek farklı gelişmedi.

Generallerin gitmesi, ABD’de küresel-liberal statükocu dış politika çevrelerinin inanmamızı istediği ‘artık 
Trump’ı dizginleyecek akil adamlar da yok’ feryadından daha önemli anlamlar taşıyor. Generaller sonrası 
yeni dönemde başka isimler ön plana çıkmış görünüyor. Özellikle Savunma Bakanı General Mattis’in 
gitmesiyle eski Kansas vekili Pompeo ve avukat Bolton’un önü daha da açılmış durumda. Trump’ın 
yönetme ihtirasını ve aykırı gündemini uygulamaya seleflerinden (Mattis, McMaster, Kelly, Tillerson 
vb.) çok daha fazla özen gösteren isimler (Pompeo, Bolton, Ludlow vb.) kendi özel ajandalarını bırakma 
pahasına Trump’ın etrafını sarmış bulunuyor. Yeni döneminde (azledilmese en az iki yıl daha) ABD’de 
hüküm sürmesi beklenen siyaset artık Trump’ın dış politikası.

Bu dönemde Trump’ın yeni güvenlik bürokrasisi marifetiyle nispeten daha bütüncül ve kendi içinde daha az 
kavgalı bir dış politika yapımı bekleyebiliriz. Başkanla çalışmaya devam etmeleri durumunda Pompeo’nun 
dini (evanjelik) Bolton’un da ideolojik (milliyetçi) temelli iki sert dış politika dalgası yeni dönemde ön 
planda olacak. Elbette bu yeni ekip arasında Trump dönemi tipik Beyaz Saray içi taktik kavga ve hamleler 
devam edebilir. Daha da önemlisi Trump’ın son sözü söyleme iştah ve ısrarı gerek Pompeo gerekse de 
Bolton üzerinde Demokles’in kılıcı gibi durmaya devam edecektir. Nitekim Pompeo’nun 2020 seçimlerinde 
Kansas senatörlük yarışına adaylığını koymak istemesi, Trump yönetimiyle arasındaki potansiyel kopuşun 
varlığını göstermesi açısından da dikkate değer.
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Bu şerhle birlikte, askerlerin Beyaz Saray karar mekanizmalarının dışında kalmasıyla ile dış politika 
yapımında kurumsal-bürokratik sınıfın bıraktığı boşluğu Cumhuriyetçi Parti içi ve dışı (aşırı) sağ 
yönelimlerin dolduracağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Generallerin Beyaz Saray’dan ayrılması sadece 
dış politikada görece vaki rasyonel hesap ve davranış biçimlerinin devreden çıkması anlamına gelmiyor. 
Bu aynı zamanda ‘Önce Amerika’da ifadesini bulan siyasi/ekonomik milliyetçiliğin dış politikada sahaya 
inmesi anlamına geliyor.

Yeni dış politika sahada: Venezuela tecrübesi

Venezuela’da yaşanan son gelişmeleri bahsedilen yeni dış politika çerçevesinde değerlendirmek 
mümkün. Kasım 2018’de Venezuela’yı Latin Amerika’nın ‘3 tiranlığından’ biri olarak mimleyen Bolton ve 
Pompeo’nun şahin dış politika tercihleri genelde General Mattis ve silah arkadaşlarının engellemelerine 
takılmaktaydı. Ancak Mattis’in istifasını müteakip ABD’nin Venezuela’da rejimi değiştirmek için açıktan 
müdahaleye girişmesi, dış politikanın yeni izleğini göstermesi açısından öğretici.

Venezuela, Trump’ın en başından beri hedef tahtasına koyduğu 3 ülkeden biriydi (diğerleri Kuzey Kore ve 
İran). Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu günden hemen bir gün sonra Venezuela ile ilgili brifing talep 
etmiş, zengin petrol rezervlerinden övgüyle bahsetmişti. Bolton’un ve Pompeo’nun da bu yılın başında 
Brezilya ve Kolombiya ile birlikte altyapısını itinayla hazırladığı Venezuela’daki malum başkaldırı çağrısı 
gibi oldukça cüretkâr bu girişimin yönetimdeki generallerin gidişini beklediğinin altını çizmek gerekiyor. 
Ayrıca, Pompeo şok bir kararla İran-contra skandalının baş aktörlerinden ve El Salvador’da büyük Mozote 
katliamı sorumlularından biri olduğuna hemen herkesin inandığı Elliot Abrams gibi tehlikeli bir ismi 
Venezuela’da rejim değişikliğini gerçekleştirmek üzere bizzat görevlendirdi. Bu görevlendirme, generaller 
sonrası yeni ABD dış politikasının sahada kimler tarafından uygulanacağını göstermesi açısından önemli. 
Abrams’in dış politika icra heyetine dâhil oluşu, Trump’in etrafını Bolton’un gelişiyle beraber sarmaya 
başlayan şahin neocon isimlerin etkinliğinin artacağını da gösteriyor. Özetle, Venezuela tecrübesi yeni 
aykırı dış politikanın koordineli, planlı ve iddialı bir şekilde uygulanacağını gösteriyor ve önümüzdeki 
dönemde dünya siyasetinde neler yaşanabileceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Yeni dönemde Türkiye’yi bekleyen zorluklar

Son dönem Türk-Amerikan ilişkilerini özetleyecek belki de en iyi ifade Henry Kissinger’ın Avrupa ile ilgili 
sorduğu şu ünlü soruda gizli: “Avrupa’yı aramak istediğimde kimi arayacağım?.” Kissinger, küçümsediği 
Avrupa ortaklığı fikrini zayıflatmak ve Avrupa’nın tek sesle değil çok başlı karar verme potansiyelini 
eleştirmek için bu soruyu sormuştu. Benzer şekilde Türkiye, izlenen ABD politikaları hakkında kiminle 
konuşması gerektiği konusunda aynı soruyu sorabilir: “Türkiye derdini kime anlatmalı? Sizde telefon 
numarası varsa sorun yok, denilen Trump’ın damadına?, Pentagon’a?, Trump ile yıldızı bir türlü 
barışmayan kariyer diplomatlara?, Trump yönetiminin seçtiği pek çok diplomatı hala atamayan ABD 
Kongresine?”

Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılaştığı bu zorluktan başka bir zorluk da özelde Suriye, genelde Ortadoğu’da 
ABD’nin hem siyasi hem de kurumsal-bürokratik aktörleriyle aynı anda uğraşmak zorunda kalmasıydı. 
Generaller sonrası dönemde ise Pentagon’un karar mekanizmalarından görece uzaklaşmasıyla bu ikili 
kurumsal ve siyasal kıskaçtan biri devre dışı kalmış ve dış politikada belirsizlik nispeten ortadan kalkmış 
görünüyor. Bunun önemli bir sebebi, ABD yönetiminde yukarda adı geçen grubun ve dini-milliyetçi 
doktrinin daha fazla alan bulmasıdır. Generaller sonrası dönemde artık Türkiye’nin varoluşsal kaygılarını 
anlamak istemeyen Pentagon ve dışişleri elitleri Trump nezdinde eskisi kadar belirleyici olmayacaktır.
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Temel beklentimiz 
bölgenin kontrolünün Türkiye’de olması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Münbiç ve Fırat’ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için 
bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye’de olması.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda 
bulundu.

Toplantıda güvenlik konusunun iç ve dış güvenlik olmak üzere iki başlık şeklinde ele alındığını söyleyen Kalın, bu 
doğrultuda Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığının sunumları olduğunu belirtti. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da Türkiye’de kullanılan ürünlerdeki millilik oranıyla ilgili bir sunum 
yaptığını ifade eden Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın iç ve dış tehditlerle ilgili detaylı bilgi verdiğini aktardı. 

Kalın, “Türkiye’nin Suriye’de olsun, Irak’ta olsun diğer bölgelerde olsun terör tehditlerine karşı kararlılıkla 
mücadeleye bundan sonra da devam edeceğini özellikle vurguladılar.” diye konuştu. 

Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin Rusya’ya gittiğini anımsatan Kalın, “Özellikle güvenli bölge, İdlib ve diğer 
konuları ele almak üzere Rus tarafıyla da bu temaslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, önümüzdeki günlerde de 
devam edecek.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dün katıldığı bir programda “14 Şubat’ta Soçi’de yapılacak zirveye katılacağını” ifade 
ettiğini hatırlatan Kalın, “Bu zirvede de bildiğiniz gibi o mekanizma daha önce kurulmuştu, özellikle Suriye, İdlib 
ve Astana sürecini etraflı bir şekilde ele alacağız. Burada tabii güvenli bölge meselesi de önem arz ediyor. Bunu 
hem Amerikalılar ile hem Ruslar ile hem diğer paydaşlarla yani İranlılar ile ve diğer paydaşlarımızla da konuşmaya 
devam ediyoruz.” bilgisini aktardı.
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Güvenlik ve dış politikanın önemli başlıklarından
Konunun güvenlik ve dış politika gündemlerinin önemli başlıklarından biri olmaya devam ettiğini vurgulayan 
Kalın, “Sayın Trump’ın çekilme kararından sonra Amerikan yönetiminin askeri birimlerinin bu konuda birtakım 
planlamalar yaptığını biliyoruz. Biz de bildiğiniz gibi burada bazı heyetleri kabul ettik.” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konunun takibi için ABD’ye gideceğini ve oradaki Türkiye-Suriye 
koordinasyon toplantısına katılacağını dile getiren Kalın, orada da özellikle güvenli bölge meselesinin detaylı bir 
şekilde ele alınacağına değindi.

Bu konuda temel beklentilerinin Türkiye’nin milli güvenliğini teminat altına alacak adımların atılması olduğuna 
işaret eden Kalın, şöyle devam etti: “Burada oluşturulacak güvenli bölge ‘30-35 kilometre’ gibi rakamlar telaffuz 
edildi biliyorsunuz, bunu ne şekilde, hangi modalitelerle sahada ne tür askeri varlıkla yapacağımız konusunda biz 
birtakım ilkeler açıkladık. Bu bölgenin kontrolü Türkiye’de olmalıdır, bir başka gücün kontrolünde olmamalıdır 
çünkü yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi geçmişten edindiğimiz tecrübelerle bu bölgeyi de 
güvence altına alabilecek tek gücün Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri olduğuna biz inanıyoruz. Bugüne kadar 
Cerablus bölgesinde olsun, Afrin ve İdlib bölgesinde olsun Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili bütün birimleri, askeri, 
istihbari birimleri herkes için güvenliği sağlayabilecek imkan ve kabiliyetlere sahip olduğunu zaten göstermişti. 

Dolayısıyla Münbiç’te ve Fırat’ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, 
bu bölgenin kontrolünün Türkiye’de olması. Bunun SDG başlığı altında ya da PYD-YPG gibi terör örgütlerine bir 
kalkan, bir kamuflaj olmasına Türkiye asla müsade etmeyecektir. Bu tür fikirler düşünenler varsa bunlardan 
sarfınazar etmelerini tavsiye ederiz çünkü bu konuda biz son 1-1,5 yılda birçok oyalama taktiğiyle karşı karşıya 
kaldık, bizim bu terör örgütüne, PKK’nın Suriye’deki uzantılarına karşı kararlılığımız son derece nettir.”

“Mevzu gündemimizde”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da sunumlarında bu konulara değindiklerini 
dile getiren Kalın, “Bu mevzu gündemimizde olmaya devam edecek. Gerek Amerikalılar ile gerek Ruslar ile bu 
konudaki müzakerelerimizi sürdüreceğiz ama dediğim gibi bu bölgeden Türkiye’ye dönük herhangi bir tehdidin, 
terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda son derece kararlı olduğumuzu bir 
kez daha vurgulamak istiyorum.” şeklinde konuştu. 

Kalın, toplantıda ekonomiyle ilgili konuların da ele alındığını vurgulayarak son dönemlerde piyasalarda sakin bir 
seyrin işlediğini, kur bazında önemli bir pozitif istikrarlaşmanın gerçekleştiğinin görüldüğünü ifade etti. 

Turizm gelirleri noktasında Türkiye’nin parlak bir yıl yaşadığını ve bu gelirlerin arttığını bildiren Kalın, şunları 
kaydetti: “Bir diğer önemli gösterge de özellikle dış ticaret hacminde yaşanan büyüme yani hem ihracatta hem 
turizmde eş zamanlı olarak yaşadığımız olumlu gelişmeler var. Ocak ayı itibarıyla da ticaret hacmimiz yüzde 
6,3’lük bir artış gösterdi ki bu Türk sanayicisinin, üreticisinin dünya pazarlarına erişiminin ne kadar giderek 
güçlendiğini, arttığını bir defa daha gösteriyor. Bu çerçevede hükümetimiz KOBİ’lere ve diğer firmalara üretim 
noktasında desteklerini devam ettirecek.”

“Burası güvenli bölge olacak”

Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşmaya varıldığına yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Kalın, basında 
çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, bu konuda müzakerelerin devam ettiğini bildirdi. Bir oldu bittiyle bu 
bölgeyi, PYD-YPG terör örgütünü koruyan bir tampon bölge haline getirme yaklaşımlarını reddettiklerinin altını 
çizen Kalın, “Burası güvenli bölge olacaktır. Şu veya bu terör örgütünü korumak için kurulacak bir tampon bölge 
olmayacaktır. Türkiye, buna asla müsaade etmez.” diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, 
Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını 
dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları 
kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail 
Parlamentosundaki Arap kökenli milletvekillerini 
kabul etti.

Erdoğan’ın Huber Köşkü’ndeki kabulü, basına 
kapalı 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye 
göre, Erdoğan Filistin’de işgalin son bulması, 
barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları 
kullandığını belirterek, “Türkiye, Filistin davasına ve 
Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki 
tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı 
sürdüreceğiz.” dedi.

Kabul ettiği milletvekillerine, İsrail 
Parlamentosunda Filistinlilerin iradesinin temsilcisi 
olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür eden 
Erdoğan, milletvekillerine birlik ve beraberlik 
içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında 
bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine 
“Gazze’de yaşanan İsrail zulmüne”, “Yahudi ulus 
devlet yasasına” ve “Türkiye ile ilgili sarf edilen 
asılsız söylemlere” karşı gösterdikleri duruş için 
müteşekkir olduğunu ifade etti. 

Erdoğan, İsrail Parlamentosunda kabul edilen 
sözde “Yahudi ulus devlet yasasının” İsrail vatandaşı 
Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde 
hiçe saydığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davasına ve Filistin 
halkına sırtımızı dönmeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya’da minibüs 
durağındaki minibüsçülerle bir süre sohbet 
etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile 
beraberindeki heyeti kabul etmek üzere Kısıklı’daki 
konutundan Tarabya Köşkü’ne geçerken minibüs 
durağında aracını durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini ellerinde Türk 
bayrakları ile karşılayan minibüsçüler ve S.S. 19 
Nolu Sarıyer İlçesi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 
Başkanı Hakan Akkaya’yı bir süre dinledi. Erdoğan, 
daha sonra Tarabya Köşkü’ne geçti.

“Yardımcı olacağını söyledi”

Akkaya, gazetecilerin sorularını yanıtlarken 
“Sağ olsun Cumhurbaşkanımız geçerken durdu. 
Derdimizi dinledi. Biz de ona bir dosya verdik. 
Her geçtiğinde bizi boş bırakmıyor. Allah yar ve 
yardımcısı olsun.” dedi.

Sundukları dosyada sıkıntılarını dile getirdiklerini, 
Kabataş’taki Martı Projesi’nden yer istediklerini 
belirten Akkaya, “Sağ olsun ‘Tamam, bakacağım’ 
dedi. Dinledi bizi. Dosyaları okuyacağını ve yardımcı 
olacağını söyledi.” diye konuştu.

Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tozlu 
da bölgede çok fazla korsan taşımacılık yapan 
şahıslar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Bunlarla ilgili sorunlarımızı dile getirdik. 2005’te 
bir yasa çıkmıştı, engelli erişimi konusunda. Biz 
engelli erişimine karşı değiliz. Ülkemizde hafif ticari 
araçlara zorunlu hale getirilmesi... Esnafımız bu 
anlamda mağdur oldu. Orijinal bir araç 150-160 
bin lira iken şu anda 300 bin liraya kadar dizayn 
edilmiş araçlar esnafımıza satılmakta. Bu, bütün 
minibüsçülerin sorunudur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçülerle sohbet etti
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Bursa’da yıllardır enstrüman yapımıyla uğraşan 65 yaşındaki Sadık Sağlam, anlaştığı köylülerin 
bahçelerindeki dut ağaçlarını kesip çeşitli malzemelerle şekil vererek bağlamaya dönüştürüyor.

Merkez Osmangazi ilçesinde Aralık İş Hanı’ndaki küçük atölyesinde el sanatlarıyla uğraşan Sadık Sağlam, yaklaşık 35 
yıldır bağlama imal ediyor. Sağlam, bağlama üretiminin yanı sıra tamirini de yapıyor.

Hobi olarak başladığı bağlama imalatını meslek haline getirerek usta olan Sağlam, bu müzik aletini yapmayı “sabır işi” 
olarak nitelendiriyor.

Köylerde bahçelerindeki ağaçları kestirmek isteyen kişilerle anlaşan Sadık usta, kestiği ağaçlardan uygun parçaları sabır 
ve titizlikle işleyerek bağlama üretiyor.

iLk bağlamasını küçük yaşlarda Samsun’dan göç ettiği İstanbul’da bir ekmek fırınında çalışırken biriktirdiği parayla 
aldığını söyledi.

Fırında boş zamanlarında sazı eline alıp öğrenmeye çalıştığını belirten Sağlam, “Daha sonra ustalardan dersler aldım. 35 
yıl önce hobi olarak başladım ve hala devam ediyorum.” dedi.

Daha sonra Bursa’ya yerleştiğini anlatan Sağlam, bu şehirdeki ilk yıllarında inşaat işleriyle geçimini sağladığını ifade etti.

Bağlamayı çok sevdiğini dile getiren Sağlam, “İnşaatlarda çalışırken de saz çalıyordum. Yaş ilerleyince dükkan açmaya 
karar verdim. Burayı açtım. Burada hem saz yapıyorum hem de tamiriyle uğraşıyorum. Yorulunca da sazı elime alarak 
birkaç türkü söylüyorum.” diye konuştu.

Dut ağacı ‘Sadık usta’nın elinde bağlamaya 
dönüşüyor
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ABD’NİN SURİYE POLİTİKASI
Sevgili Simge Dergisi okuyucularım, 2019’un Ocak ayı çok hareketli ve
su gibi akıp giderken geride bıraktıkları hafızalarımızdan kolay kolay
silinmeyecektir. Ekonomik dar boğaz hem 2018’de yaşanan olumsuz
göstergeler, Türk lirasının döviz karşısında değer yitirmesi, enflasyon
rakamlarının çift haneye çıkması (TÜİK VERİLERİNE GÖRE) oysa piyasa
rakamları 100/48’i göstermektedir.

Önümüzde 31 Mart mahalli idareler seçimleri var. HÜKÜMET NE
PAHASINA OLURSA OLSUN, BÜYÜK KENTLERİ KAZANMAK İÇİN 
ELİNDEKİ BÜTÜN ENSTRUMANLARI KULLANACAKTIR. Örnek verecek 
olursak kamu bankaları ve TCMB’SI KARLARINI HAZİNEYE YENİ YILIN 
NİSAN AYI İÇİNDE GENEL KURULLARINI YAPIP BİLANÇOLARINDA Kİ 
KAR RAKAMLARINI HAZİNEYE AKTARMALARI BİR TEAMMÜLDÜ. Bu 
yıl 18 Ocak tarihine alarak bu teamülden baz geçidi. Çünkü seçim için 
para lazım ekonomiye dalınca esas konumuz olan ABD’NİN SURİYE 
POLİTİKASINI UNUTTUK.

Ocak ayının 8’inde ABD, ANKARA’YA GENİŞ BİR HEYETLE SURİYE’DEN
ÇEKİLMENİN KOŞULLARINI KONUŞMAK İÇİN ABD BAŞKANI TRUMP’IN
ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI JOHN BOLTON ABD GENELKURMAY
BAŞKANI DUNFORD VE KÜRESEL KOALİSYON ÖZEL TEMSİLCİSİ
BÜYÜKELÇİ JAMES JEFFREY’DEN OLUŞAN üst düzey yetkililer TÜRK
YETKİLİLERLE UZUN MÜZAKERELER YAPTILAR.

LAFI DAHA FAZLA UZATMADAN TALEPLERİNİ SIRALADILAR
1-TÜRKİYE, SURİYE TOPRAKLARINI SINIR ÖTESİ OPERASYONU ABD’NİN
ONAYI OLMADAN YAPILAMIYACAĞI

2-PKK/YPG/PYD SURİYENİN KUZEYİNDE OLUŞACAK BİR KÜRT 
DEVLETİNE DOKUNULMUYACAĞINI

3-FIRATIN DOĞUSUNDA 20-30 km lik bir tampon bölgenin oluşması ve
bu bölgelere ABD’nin izni olmadan girilemeyeceği

4-BİNLERCE TIR DOLUSU PYD’E VERİLEN AĞIR SİLAHLI ABD’NİN EĞİTİP
DONATTIĞI 70 000 kişilik bir ordu kurdurduğu ve kesinlik le bunlara 
TÜRK ORDUDUNUN BİR OPERASYON YAPAMIYACAĞI VE YAPACAĞI 
SADECE IŞİD VE ABD NİN TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL ETTİĞİ UNSURLARI 
TEMİZLEME GÖREVİNİN OLDUĞUNU KABUL VE TAAHHÜT ETTİLER.

İŞTE ABD NİN STRATEJİK ORTAKLIĞI.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Mahir TURGUT
Gazeteci - Yazar

mahir.turgut@gmail.com

Türk tarihinde önemli bir 
simge olan Bozkurt ve 
Bozkurt işareti günümüzde 
siyasi alanda tartışmalara yol 
açtı. Bozkurt işareti ilk olarak, 
eski Türk devletlerinde Türk 
hakanlarının başarı anlamına 
gelen zafer işareti olarak 
karşımıza çıkıyor. Batıya 
göç eden Türk kavimleri ise 
soylarını belirtmek adına bu 
işareti kullanıyor.

Bu sembol işaret 10. yüzyılda 
İranlı şair Firdevsi’nin 
Şeyhnamesi’nde de 
görülmektedir. Yapılan 
minyatürlerde Türk kadınları 
Bozkurt işareti yaparken 
resmedilmiştir.

Çin’de bulunan eski Türk 
heykelleri de ilginçtir ki 
çoğu heykelde Bozkurt 
işareti yapan Türk hakanları 
gösterilmektedir.

Bozkurt’un Türk tarihinde ki 
önemi kutlu bir varlık olarak 
süregelmesidir. Türklere 
yol göstericidir. Ergenekon 
destanıdır.

Tarihte M.Ö. ve M.S. çok 
sayıda Türk topluluğunun 
yaşadığı yerlerde Kurt 
heykelleri bulunmuştur. Kurt, 
Türk olmanın simgesidir.

Atatürk’ün emriyle 
Kastamonu’ya yapılan 
Türk bayrağı tutan Bozkurt 
heykeli, H.C. Armstrong’un 
Atatürk’ü anlattığı kitabının 
adı “Bozkurt”, Atatürk’ün 
bastırdığı Bozkurtlu pullar ve

ve paralar, Atatürk’ün çalışma 
masasında duran Bozkurt 
heykelleri ise günümüze 
en yakın tarihte kullanılan 
Türklük sembolleridir.

Bozkurt ve bozkurt işareti 
dünyadaki tüm Türklerin 
yüzyıllardır kendi kendiliğine 
oluşan ortak simgesidir. 
Asırlar önceden beri Bozkurt, 
Türk olmanın belirtisi olarak 
kullanılmıştır. Bozkurt 
Türk’tür. Türk, Bozkurt’tur. 
Bu milli simgemizin dünya 
üzerinde yer alan tüm 
Türk şehirlerinde devasa 
heykellerle boy göstermesi 
temennisi ile...



37OCAK 2019 - YENİ SAYI: 6

BİLGİ



38 OCAK  2019 - YENİ SAYI: 6

Ara Güler’in fotoğrafları İranlı
sanatseverlerle buluşacak

KÜLTÜR SANAT

“Ara Güler Universal” projesi kapsamında gerçekleştirilecek “Kayıp Tarihin Anısı” sergisi, yarın 
Tahran Nabshi Kültür Merkezi’nde açılacak.

Geçen yıl ekim ayında hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler’in “Kayıp Tarihin Anısı” başlıklı fotoğraf sergisi İranlı 
sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, “Ara Güler Universal” projesi kapsamında gerçekleştirilecek sergi, yarın Tahran 
Nabshi Kültür Merkezi’nde açılacak.

Serginin fotoğraf seçkisi, projenin sahibi Patrice Vallette tarafından yapıldı.

Güler’in 160 fotoğrafının görülebileceği sergide, ayrıca karartılmış özel alanlarda katılımcıların görsel ve işitsel etkileşimi 
amaçlanıyor. Bu kapsamda tasarlanan alanların ilkinde, Ara Güler’in biyografisinden özel röportaj ve videoların 
bulunduğu kısa kısa bölümler yayınlanacak.

Diğer alanda ise İstanbul atmosferi içerisinde Ara Kafe’deki gibi bir ortam oluşturulacak. Aynı zamanda kafede çekilmiş 
videolar, ortam sesleri ve Ara Güler’in masasında otururken verdiği röportajlar izlenime sunulacak.

Sergide usta fotoğrafçıya yazılmış mektuplar ile Picasso’nun onun için çizdiği resmin kopyası da yer alacak.

“Kayıp Tarihin Anısı” sergisinin yanı sıra proje kapsamında Ara Güler’in hayatından kesitlerin yer aldığı “Bu Dünya Böyle 
Dünya” adlı belgeselin prömiyeri de İran’da yapılacak.

Yönetmenliği Coşkun Aral’ın, yapımcılığını ise Müge Aral’ın üstlendiği belgesel adını, Aral’la Güler’in 1986 yılında birlikte 
açtıkları sergiden alıyor.
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Dünya’nın 4. Büyük petrol üreticisi Venezuela petrol zengini olmasına 
rağmen halk yoksul ve gelirler küçük bir azınlığın elindeydi.2002 
de Venezuela yönetimi ülkesini yeni sömürgecilerden kurtarma 
hamlesiyle petrolü millileştirdi.Gelirler ortak dağıtılmaya başlandı.Bu 
gelişmeler CIA ‘nın endişelerini artırdı ve ABD için savaş başladı.

Evet şimdi piyon GUAIDO.15 Temmuz a kadar Türkiye de yapılan 
organizasyonların aynısı şu an Venezuela da uygulanmaya başlandı.
Bizde gezi olayları öncesi yayınlanan halkı provokatö eden karikatörle- 
rin aynısı şu an orada yayınlanıyor.Eski devlet başkanı Hugo Chavez’e 
ABD destekli darbe gerçekleşti. 11 Nisan 2002 de tutuklandı,sonra 
serbest bırakıldı.Son olarak Maduro yu indirmeye çalışıyorlar.

İki gün önce John Bolton ‘’ Venezuela petrollerinin tekrar ABD 
şirketlerinin eline geçmesi Amerikan refahını yükseltecektir’’diyerek 
amaçlarının ne olduğunu açıkça itiraf etti. Zaten ‘’ABD ile geçinemeyen 
hiçbir hükümete izin vermeyiz’’ diyen ve uyguladıkları yönteme de 
‘’ezici siyasi güç’’ diyen bir birlikten bahsediyoruz.New York Times dan 
Stephen Kinzer diyor ki ; ABD 14 ülkede darbe ile yönetimleri kendi 
istedikleri doğrultuda değiştirdiler, Latin Amerika ve diğer ülkekerde 
istemediği kimsenin barınmasına izin vermiyor,çok doğru söylüyor.

CIA 1953 de İran darbesini düzenlediğini 2013 de resmen kabul etti.
CIA 1954 de Guatemala devlet başkanı Jacobo Arbenz ‘i indirip yerine 
askeri diktadörlük düzenini getirdi.
CIA 1973 de Şili  de Salvador Allande nin ilerici hükümetini devirdi ve 
binlerce kişiyi katletti.
Güney Vietnam başkanına darbe düzenlendi . Latin Amerika da 
Honduras ve Nikaragua’ da da ABD tarafından darbe düzenlendi.

Gelelim 12 Eylül !980 Türkiye darbesine.Tabiki Türkiye de önceki 
darbelerin altında da yine CIA var fakat 12 Eylül günü için CIA ‘’bizim 
çocuklar başarılı’’ ifadesini kullanarak yine taşın altında olduğunu 
ispatlamış oldu. 15 Temmuz darbesinin planlanmasınıda yine CIA ile 
birlikte Pensilvanya daki Fetönün karargahında yaptı.

Bütün Dünya bunları biliyor,hepsi arşivlerde ispatlı fakat ABD yi 
sorgulayacak veya yargılayacak bir güç yok. Konu Amerika olunca 
herkes üç maymunu oynuyor.O üç maymunun olmadığı günleri 
görebilecekmiyiz, sabırsızlıkla bekliyoruz.

M. Sedat EROĞLU
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Le Monde’da yayımlanan haberde, Macron’un aksi yöndeki 
tüm açıklamalarına karşın, Fransa’nın da Suriye’den asker 
çekmesinin gündemde olduğu ortaya çıktı.

Fransa’nın Suriye politikasını “Fransa Suriye’de çıplak” 
[1] başlıklı analizimizde etraflıca ortaya koymuştuk. 
Bu bağlamda, Trump’ın Suriye’den çekilme kararından 
sonra, DEAŞ’la mücadele eden “müttefiki” SDG’ye 
destek gerekçesiyle bölgede özel kuvvet bulunduran 
Fransa’nın da bölgeden askerlerini çekmesi gerektiğine 
işaret etmiştik. Ama Cumhurbaşkanı Macron sürekli 
Fransa’nın Suriye’deki askeri varlığını sürdüreceğine ilişkin 
açıklamalarda bulunuyordu. Macron bu açıklamalarından 
sonuncusunu 17 Ocak günü kara kuvvetlerinin Toulouse 
dolaylarında bulunan Francazal karargahında bin 600 asker 
ve sivil davetliye hitaben yapmış, “Amerikalı müttefikimizin 
açıklanan çekilme kararı, bizi DEAŞ’ın kökünün kazanması 
ve yeniden güçlenmesinin engellenmesi olan stratejik 
hedefimizden saptırmamalı” demişti.

Fransa Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca ABD Başkanı 
Trump’ın “DEAŞ tamamen yenildi; kalıntılarıyla Suriye’nin 
komşuları mücadele etsin” yaklaşımına katılmadığını, 
bunun bir hata olduğunu da belirtmiş ve “Hayır, muharebe 
henüz sonuçlanmadı” diye eklemişti. Öyleydi; çünkü 
aksi takdirde Fransa’nın da askerlerini çekmesi gerekirdi. 
Macron bölgeden çekilmek istemiyordu. ABD çekildikten 
sonra Fransa’nın da askerlerini bölgeden çekeceğine 
ilişkin spekülasyonların doğru olmadığını dile getirmiş ve 
“Bölgede istikrarın korunmasına katkı sağlama konusunda 
kararlı olmalıyız” demişti.

Fransa’nın Ortadoğu’da toplam bin 100 askeri var ve 
Macron’un ifadesiyle “200 Fransız askeri Suriye’nin 
kuzeyinde Kürtlerle ortaklık” ilişkisi içinde. Macron’un 
“Kürtler” dediği elbette PKK/YPG. Fransa ABD gibi PKK/
YPG’ye açık destek veriyor. Nitekim sadece Macron 

değil, eski Cumhurbaşkanı François Hollande da Zeytin 
Dalı harekatı sırasında PKK/YPG’ye “öz müttefiklerimiz” 
(nos propres alliés) demekle kalmamış, bir de Türkiye’ye 
çatmıştı. Belli ki Fransa, ABD’nin askeri şemsiyesi altında, 
bir zamanlar kolonisi olmuş bu bölgede bir şeylerin 
peşindeydi ve o şeyler de Türkiye’nin ulusal çıkarlarıyla hiç 
ama hiç bağdaşmıyordu.

Fransa bölgede DEAŞ terörüyle mücadele ediyordu ama 
bunu nasıl, ne kadar askerle yaptığını Fransız kamuoyu 
bile bilmiyordu. Dijital gazete Wikistrike’ın “Macron 
Suriye’de kalmaya kararlı” başlıklı haberine göre, Fransa’nın 
bölgedeki askeri varlığı konusunda medyaya “çok gizli” 
gerekçesiyle uyguladığı “karartma” ilk kez Cumhurbaşkanı 
Macron tarafından Francazal’daki konuşmayla kaldırılmıştı. 
Fransız kamuoyu nihayet, askerlerinin binlerce kilometre 
uzaktaki bir ülkede savaştığını öğrenmişti. Ayrıca Fransız 
hükümetinin kendisine hiç danışmadan yürüttüğü bu 
savaşta, kendisinden yıllarca gizlenen, 300 Fransız askerinin 
rejim güçleri tarafında esir alınmış olduğu gerçeğini de. 
Çünkü Fransa Suriye’de rejim tarafından bir “işgal gücü” 
olarak görülüyordu.

Le Monde’da 25 Ocak Cuma günü yayımlanan, 
“Fransız ordusunun Irak-Suriye bölgesinden çekilmesi 
öngörülenden daha karmaşık görünüyor” başlığını 
ve Nathalie Gibert’in imzasını taşıyan özel haberden, 
Macron’un aksi yöndeki açıklamalarına karşın, Fransa’nın 
da Suriye’den asker çekmesinin gündemde olduğu 
anlaşılıyor. Trump’ın çekilme kararının askeri makamların 
planlarını alt üst ettiğine değinen haber, “Nasıl gitmek 
ya da nasıl kalmak? ABD güdümlü Suriye’ye müdahale 
koalisyonunda yer alan Fransız askeri varlığı sonuna 
yaklaşıyor. Bu iki olasılık genelkurmay başkanlıkları 
düzeyinde halen Washington ile Paris arasında tartışılıyor” 
cümleleriyle başlıyor. Son cümleden, “bir formül bulunursa 
orada kalırız” anlamı da çıkıyor elbette.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

HABER ANALİZ
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Yaz transfer dönemi, bir transfer hikayesi 
meşgul etti gündemi. Emre akbaba için 
Galatasaray büyük bir mücadele verdi. 
En baştan beri Emre’nin Türk Telekom 
stadyumu önündeki fotoğrafları, 
tribünde yer aldığı kareleri paylaşıldı ve 
meşaleyi taraftar grubu ultrAslan yaktı. 
Galatasaray’ın çocuğu Emre Akbaba 
yazarak, sosyal medyada büyük ses 
getirdiler ve adeta transferde devreye 
girdiler.

Emre’yi Galatasaray dışında bir takıma 
göndermeye çalışan bir kişi vardı; 
Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu. 
Bunu neden söylüyorum; bir oyuncu, 
‘’benim çocukluk hayalim Galatasaray ve 
oraya gitmem için bana kolaylık sağlayın’’ 
demesine rağmen, önce yurt dışından 
takımlarla görüştü, ardından Başakşehir 
ile anlaştı, hepsinde Emre aynı duruşu 
sergiledi, Galatasaray’ı bekledi!

En son Emre’yi, kendi gönül verdiği 
renklere göndermek istedi Hasan 
Çavuşoğlu yani Fenerbahçe’ye! Fakat 
Emre, Hasan beyin gönül verdiği renklere 
değil, kendi gönül verdiği sarı kırmızıya 
gitmek istediğini yeniledi. Fenerbahçe’nin 
oyuncuya teklif vermesinde bir sıkıntı 
yok! Lakin Hasan Bey ile bir olup, 
oyuncuya baskı yaparak istemediği bir 
yere gitmesi için zorlamak hiç doğru 
değil! Şampiyonlar liginde oynatmazlar 
nedir Allah aşkına? Bu yönetici zihniyeti 
ile taraftarına şirin gözükebilirler fakat 
başka kimseden saygı göremezler!

Emre Akbaba sonunda takımına kavuştu 
ve imza töreninde, benim gönlümü 
fetheden, karakterinin ne kadar düzgün 
olduğunu kanıtlayan bir cevap verdi 
soru soran muhabire. ‘’Eğer Galatasaray’a 
transferine izin verilmeseydi, kadro dışı 
kalmayı göze alır mıydın?’’ Taraftarlar 
da merak ediyordu cevabı. İstese, evet 
kalırdım! Fenerbahçe veya Başakşehir’e 
asla gitmezdim gibi, tribünlere şirin 
gözükme amaçlı davranabilirdi. Fakat o 
‘’Uzun yıllar Alanyaspor’da oynadım ve 
kulübüme para kazandırmak istiyordum. 

Başakşehir ve Fenerbahçe büyük kulüpler 
ama başkanıma güvendim ve transferimi 
Galatasaray’a gerçekleştirdiler’’ dedi. Olay 
bu kadar basit. Popülist yaklaşımlara prim 
vermemeli taraftar.

Bunca konuyu neden anlattım? Ara 
transfer döneminde, Fenerbahçe 
yerli oyuncu harekâtı başlattı. Önce 
Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar 
ile anlaştı. Ardından Beşiktaş ve 
Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı 
Tolgay ve Serdar Aziz peşinde yirmi 
gün boyunca bekledi. Bakın bunlar çok 
normal! Lakin transferler gerçekleştikten 
sonra, tuhaf demeçler, sanki zindandan 
çıkmış gibi ince mesaj göndermeler, bu 
seviyedeki yönetime hiç yakışmadı. Yani, 
işler kötü gitmiyor diye, sosyal medyada 
taraftarlarına şirin gözükme amaçlı hal ve 
hareketler çok çocukça.

Fatih Terim basın mensuplarına; ‘’kendi 
aramızda transfer yapabilmeliyiz. İtalya’da 
bunu yapıyorlar biz niye yapmayalım’’ 
gibi bir demeç vermişti. Sevgili Ali Koç; 
siz böyle tutum sergilerseniz, duyguları 
baltalarsınız! Bir kere başkanlığa giriş 
döneminde yaptığınız reklamlara 
aykırı. Mesela yaz transfer döneminde, 
Galatasaray’ın büyük ölçüde anlaştığı 
oyuncuları sonradan yoklamaya 
çalışmasaydı, belki Galatasaraylılar 
Serdar Aziz’in Fenerbahçe’ye gitmesi 
konusunda tepki vermeyecek, imzası 
gecikmeyecekti.

Yetmezmiş gibi, bu iki yeni oyuncuya, 
daha sahaya çıkmadan arma 
öptürüyorsunuz. Eski camialarına nazire 
yaparcasına. Bu davranışlarınız camianızı 
sevimsiz hale getirmekten başka bir şeye 
yaramaz. Umarım bir an önce aklınızı 
başınıza alırsınız ve üzerinizdeki tepkileri, 
sportif başarıyı sağlayarak giderirsiniz. 
Bunlar çok ucuz numaralar ve emin olun, 
bilinçli Fenerbahçe taraftarı bile bu hal ve 
hareketlere itibar etmiyor!
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İstifa Bir Erdemliktir
İstifa etmek bence en erdemli davranış biçimidir. Ancak istifa bir menfaat 
karşılığı yapılıyorsa işte bu da tam bir erdemsizlik göstergesidir.

 Örneğin siyasi partilerde sıkça rastladığımız istifaların bazıları gerçek 
anlamda takdire şayan istifalardır. Siz bir siyasi partinin programını ve 
tüzüğünü okuyarak o partiye kayıt yaptırıyorsunuz. Ancak kayıt olduğunuz 
siyasi kurum programına ve tüzüğüne uymuyorsa yağacağınız en erdemli 
davranış istifa etmektir. Partiniz programını ve tüzüğünü uyguluyor ancak 
bunun yanında ülke menfaatlerine aykırı olabilecek ya içinde ya da içinde 
bulunanlarla iş birliği yapıyorsa yine de yapacağınız en doğal ve en erdemli 
davranış bunu kamuoyu ile paylaşarak ayrılmaktır.

Bu tür istifaları kimse kınamamalı kınayamaz da. Yok siz partinizi yere göğe 
sığdırmayacaksınız. Seçim dönemlerinde beklentileriniz yerine gelmiyor 
diye kalkar hadi bana eyvallah derseniz işte orada size kimse “çok iyi yaptın” 
Allah yolunuzu açık etsin demez, çünkü etik değildir. Partiniz sizi aday 
göstermiyorsa yüreğiniz yetiyorsa ve kendinize güveniyorsanız yapacağınız 
en erdemli davranış partinizin aday belirleme yöntemine karşı duruş 
sergilemenizdir.

Bugün ülkemizin hiçbir siyasi partisi kendi içinde demokratik yöntemler 
uygulamıyor. Başta aday belirleme, kongreler, delegeler, üye yapılanmaları 
hiç biri demokratik ortamlarda yapılmıyor.

Ve hiçbir siyasi parti bu konuda bir rahatsızlık duymuyor, sesi bile çıkmıyor. 
Acaba hiç düşündünüz mü neden? Çünkü tek seçiciler Genel Merkezin üst 
yöneticileri, onların belirleyici olmaları işlerine geliyor da ondan. Halk kimi 
isterse istesin bu tüm siyasi partilerimizin kronik hastalığıdır. Ve kimsenin 
sesi çıkmadığı için bu konuda seçim dönemlerinde kimsenin konuşmaya hakkı 
yoktur. Seçim öncesi ülke demokrasisinin gelişmesi doğrultusunda verilecek 
en kutsi mücadele bu antidemokratik 12 Eylül’den kalma seçme seçilme 
haklarının birilerinin eline verilmesini engelleyecek yasal düzenlemenin 
yapılmasıdır. Bana göre sadece anti demokratik bir yöntemden de öte aynı 
zaman da psikolojik bir şiddet olayıdır. Ama kimsenin karşı duruş sergilediği 
yok. O zaman da konuşmaya veya aday gösterilmedim diye serzenişte 
bulunmaya veya istifa etmeye hakkı yok. Bana o kişinin partiliği konusu pek 
inandırıcı gelmiyor. O nedenle de tepkiler oluşuyor ve bu tepkilerin haklılığını 
kimse tartışamaz tartışmamalıdır. Haksızlıklara karşı duruş sergilemezseniz 
haksızlıklara uğramanız kaçınılmazdır. 

Seçim dönemlerinde mensubu olduğunuz partinin aleyhine çalışıyorsanız, 
bu bir suçtur. Ve her partinin tüzüğünde bu tür eylemlerde bulunanlar kesin 
ihraç talebi ile disiplin kurullarına sevk edilir diyor. Gel gelelim bu maddenin 
uygulandığını hiç görmedim. Bu konuda da siyasi partilerimiz bu uygulama 
ile “her kim ne yapıyorsa yanında kar kalıyor” uygulamasını yapıyorlar. Son 
günlerde ilimizde de önemli istifalara tanık oluyoruz. Bunlarla ilgili çok fazla 
bir bilgi elimizde olmadığından yorum yapamıyoruz. Gerekli açıklamaları 
yaptıklarında elbette gereken değerlendirmeyi yapacağız.
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Borsadan 22 yılın en iyi ocak ayı performansı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, ocak ayında yüzde 14,03 değer kazancıyla son 22 yılın en iyi ocak ayı 
performansını gösterdi.

Yeni yıla küresel piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte giren Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 
14,03 değer kazancıyla son 22 yılın en iyi ocak ayı performansını sergiledi.

Geçen yıl yüzde 20,86 değer kaybıyla yatırımcısını üzen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılı 91.270 
puandan tamamladı. Yeni yılın ilk ayında, ABD Merkez Bankasının “güvercin” açıklamalarına devam 
etmesiyle küresel piyasalarda artan risk iştahı, gelişmekte olan ülke piyasalarına giren fon akımları ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikasını koruyacağını vurgulamasından 
bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi 106.000 puan sınırına kadar çıktı.

Bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri veren endeks, ocak ayını yüzde 
14,03 değer kazancıyla 104.074 puandan tamamladı. Endeks bu performansıyla 1997’den bu yana en iyi 
ocak ayı performansını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi 1997’nin ocak ayında yüzde 64,5 değer kazanmıştı.

İletişim sektörü öne çıktı
Aylık bazda bakıldığında, Borsa İstanbul’da hesaplanan 22 sektör endeksi içerisinden ulaştırma hariç 
hepsinin ocakta değer kazandığı görüldü.

Bu dönemde sektör endekslerinden iletişim yüzde 20,42 getiri sağlarken, onu yüzde 18,76 ile holding 
ve yatırım, yüzde 18,42 ile metal eşya makine izledi. Geçen yıl yükselen faiz ve döviz kurlarının negatif 
etkisiyle yüzde 31,30 değer kaybeden bankacılık endeksi ise ocak ayında 17,28 getiri sağlayarak BIST 100 
endeksinin yükselmesine büyük katkı sağladı.

Yılın ilk ayında yüzde 1,27 gerileyen ulaştırma ise yatırımcısına kaybettiren tek sektör olarak kayıtlara geçti.
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Türk genci teknoloji dünyasında gündem oldu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Furkan Kasap, Apple MacBook Pro’lar için geliştirdiği 
tasarımla dünya teknoloji basınının gündemine oturdu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri 
Ürünleri Tasarım bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan 
Kasap geliştirdiği tasarımla, MacBook’ların 
klavyesinin üzerinde bulunan touch bar’a 
(fonksiyon tuşları bölümü) akıllı telefon 
uygulamalarını konumlandıran Kasap, tasarımıyla 
İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi 11 farklı 
dilde yayın yapan 27 tasarım blogu ve haber 
sitesinde haber oldu.

Furkan Kasap’ın geçen yılın ağustos sonunda 
tasarladığı Apple MacBook Pro Touch 2018 
konsepti, web siteleri tarafından okurlarına 
“akılalmaz bir Mac klavye” gibi ilgi çekici başlıklarla 
duyuruldu.

Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
tasarım merakının ilkokulda iki boyutlu araba 
çizerek başladığını ve ortaokulda da photoshop’u 
kullandığını ifade ederek, yaptığı çizimleri dijitale 
aktarmaya başlamasının ardından 3 boyutlu 
animasyon programlarını öğrendiğini anlattı.

Kasap, “Otomobil tasarımcısı olmak istiyordum.  
Lise sonda endüstriyel tasarım bölümünü okumam 
gerektiğini keşfettim. Daha sonra da Mimar Sinan 
Üniversitesi’nin yetenek sınavlarına hazırlandım. 
O dönemde aynı zamanda çalıştığım için ilk 2 yıl 
olmadı, üçüncü yıl okula girdim.” şeklinde konuştu.

“Şu an çok küçük bir touch bar var”

Apple’ın MacBook Pro’larda uygulamaya başladığı 
touch bar’ları daha özgün hale getirmek için bir 
çalışma yaptığını anlatan Kasap, şunları kaydetti:

“Yeni özellikler eklesem nasıl olur diye düşündüm. 
Mesela, şu an çok küçük bir touch bar var. Sadece 
ses açma kapama ya da kapatma gibi şeyler 
yapılabiliyor. Bunu daha iyi hale, daha büyük bir 
hale nasıl getirebilirim diye düşündüm. Bilgisayarda 
çalışırken telefonla da ilgilenmemiz gerekebiliyor. 
Hem bilgisayarla hem telefonla uğraşmamak için 
klavyelerin üzerinden, dokunmatik klavyenin 
üzerinden nasıl telefondaki uygulamalara 
erişebileceğimizi düşündüm.

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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Genç tasarımcı Kasap, MacBook Pro 2018 Touch konseptini 2 günlük bir çalışmanın ardından 
tamamladığını, çalışmayı önce kendi sosyal medya hesabından paylaştığını, ardından da yakın 
arkadaşlarına “Bunu Apple yapmış, sizce nasıl olmuş?” diye sorarak tepkilerini ölçtüğünü söyledi.

Kasap, tasarım konseptinin yakın çevresinden “tam not” almasının ardından bunu, dünyaca ünlü teknoloji 
tasarım blogu Yanko Design’a gönderdiğini, blogun da bunu takipçileriyle paylaştığını anlattı.

Yanko Design paylaşımının ardından Forbes, Digital Trends, The Next Web ve Yahoo Finance gibi küresel 
internet haber sitelerinde haber olduğunu aktaran Kasap, tasarımın 11 farklı dilde yayın yapan 27 tasarım 
blogu ve haber sitesinde yer aldığını aktardı. 

Klavyede yazarken ekrandan projemizi kapatmadan, klavyenin üstünden Instagram gibi sosyal medya 
hesaplarımızı kullanabilmeyi öngördüm.”  

Arkadaşlarına “Apple yapmış gibi” iletti, beğenip beğenmediklerini sordu
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AMERİKA ve RUSYA’NIN TÜRKİYE’YE SİLAH 
SATIŞLARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Türkiye son günlerde Rusya’dan alacağı S-400 füze savunma sistemleri ile 
Amerika’dan alacağı Patriot hava ve füze savunma sistemleri ve de Suriye’deki 
son gelişmeler ile dünya gündeminde en çok yer alan ülkelerden birisi olmuştur.
Türkiye hangi silahları  alıyor ve ne kadar para ödüyor diye haber kaynaklarını 
araştırdığımızda karşımıza çıkan durum şudur;

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh’in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye’nin 
Rusya’dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar 
karşılığında satın aldığını açıklamıştır.

Böylece; Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacaktır.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze 
savunma sistemlerinin Türkiye’ye satışına onay vermiştir.

Böylece; Türkiye yıllardan beri peşinde koştuğu ve bir türlü  alamadığı  bu 
sistemleri Amerika’dan şimdi alabilecektir.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI)  2011 yılı 
dünya silah ticareti tablosuna göre; son 200 yıllık dünya tarihi içinde dünyaya en 
çok silah satan ülke isimleri içinde  Almanya, Fransa, İngiltere ile beraber ABD 
ve Rusya yer almıştır.  SIPRI’nin en son açıkladığı rapora göre ise dünyanın şu 
andaki en büyük silah ihracatçıları  olarak ABD ve Rusya  ilk iki sırayı almıştır. 
ABD’nin küresel silah ticaretindeki payı % 33, Rusya’nın silah satış pazarındaki 
payı ise %23 olmuştur.

Bugün dünyada en çok silah alan ülkelerin başında Asya’da ve Ortadoğu’da 
bulunan İslam ülkeleri gelmektedir.   ABD’nin ürettiği silahların yaklaşık yarısı 
Ortadoğu’da bulunan ülkelerce alınırken, Rusya Orta Asya ülkelerinde hakimdir.

Böylece Türkiye; S-400’ler için Rusya’ya 2.5 milyar dolar, Patriotlar için 
Amerika’ya 3,5 milyar dolar toplam 6 milyar dolar ödeyerek bu süreci devam 
ettirecektir.

Bugün tarih ilminin bizleri aydınlatabildiği kadarı ile büyük devletlerin  şu 
anda büyük sorunların yaşandığı Ortadoğu ve Asya topraklarına  sahip olan 
Osmanlı Devleti  topraklarını I. Dünya Savaşı sonrası kendi aralarında anlaşarak 
paylaşmak için  önceden  İstanbul(1915), Londra(1915), Syces-Picot (1916), St.De 
Maurienne (1917)  gizli anlaşmalarını yaptıkları bilinmektedir.

Amerika’da çıkar gruplarının etkisine hem iç hem de dış politikadaki karar 
alma süreçlerinde şahit olmaktayız. Bu çıkar grupların en önemlisi Amerika’da 
yaşayan Yahudi cemaatidir.  Amerikan Yahudilerinin derin tarihi ve dini idealleri 
sonucu yeniden ortaya çıkardıkları ‘’Büyük Ortadoğu Planı’’ kod adlı hareket 
Amerika’nın bu bölgedeki dış politikasının bugün temelini oluşturmaktadır. Bu 
planın şu andaki safhası sorunsuz büyük bir İsrail devleti kurulmasıdır.   Bu 
safhanın gerçekleşmesi için şimdiki ayakta  Suriye ve İran’ın bulunduğu ve 
arkasından ise sıranın Türkiye’de bulunacağı araştırmacılar tarafından devamlı 
belirtilmektedir.

Araştırmacı - Yazar
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XV. yüzyıldan  beri büyük güç olma şansına ve kabiliyetine sahip birkaç devlet veya millet sayılabilir. 
Bunlar, Anglo-Sakson  dünyası içinde Anglikan İngiltere,  Latin dünyasında Katolik Fransa, Slav 
dünyasında Ortodoks  Rusya, Germen dünyasında Protestan Almanya,  Yahudiler tarafından gizlice 
yönetilen Amerika ve  geçmişte İslam dünyasında  Osmanlı Devleti.

Günümüz için kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim (   Mâide-51)  bizlere bazı ip uçları sunuyor.

‘’Ey inananlar! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır.’’

Böylece; kutsal kitabımızda bize iletildiği gibi Yahudiler tarafından gizlice yönetilen Amerika ile Ortodoks 
Hıristiyanların tarihi lideri Rusya birbirlerini dost edinmiş olabilir.

Ayrıca tarih ilminin bizlere verdiği bir ders vardır.

Devletler arasındaki ilişkilerin temelinde karşılıklı menfaat  vardır.

Yani bugün Amerika’nın Büyük Ortadoğu Planı içinde yer alan Suriye’deki oluşum ile  Rusya’nın   
bölgedeki diğer  hedefleri  ortak menfaat ilişkileri doğurmuş olabilir.

Türkiye’nin daha şimdiden Rusya’ya 2,5 milyar dolar, Amerika’ya 3,5 milyar dolar toplam 6 milyar dolar 
silah alımı için para harcaması acaba buna bir örnek   olabilir mi ?

Acaba ilerideki aşamalarda  Amerika ve Rusya, daha ne kadar Türkiye’den ve etrafındaki bu 
coğrafyadaki diğer ülkelerden kazanacak?

Sonuç olarak;  bu coğrafyada huzur ve emniyetin daimi olarak tesisi için  Türkiye-İran-Irak-Suriye 
dörtlüsü, kendi aralarında tam bir anlaşma sağlayıp, Rusya ve Amerikan ilişkilerini buna göre tanzim 
etmelidir.

En azından artık biz Türkiye olarak; bölgedeki milli sınırlarımızı korumak için bu iki devlet ile olan 
ilişkilerimizi yeniden değerlendirmeli artık kararlı, akıllı ve ülkemizin çıkarlarına uygun  adımlar atmalıyız.
Aksi takdirde bu coğrafyada; Amerika’nın artık açığa çıkmış Büyük Ortadoğu Planı ve Rusya’nın  halen 
tespit edilememiş  gizli planları engellenemez.
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Antik Dönem de Evlilik

Antik Dönem de Evlilik  Zamanla, çeşitli 
medeniyetler kurulmaya başlayınca, 
kadın ve erkek ilişkileri de her dönemin 
geleneklerine göre çeşitlilik gösterdi. 
 
Sümerler de Evlilik

Sümerli genç kızların tapınaklara 
adanmaları âdetti. Kızlar buralarda 
tanrının temsilcileriyle beraber 
yaşarlardı. Sümer kanunlarında ana ile 
babanın çocukları üzerinde eşit hakları 
vardı. Kocalarını aldatan kadınlar ölüm 
cezasına çarptırılırlardı. Çocuk sahibi 
olamayan kadını boşamak da erkeğin 
hakkıydı. 
 
Babil de Evlilik

Babil de erkekler deneme mahiyetinde 
olmak üzere kadınla yaşayabiliyorlardı. 
Kanuni evlenmeyi ise tamamen anne ile 
babanın hazırlaması adetti. Evlenecek 
çağda kızı olan babalar, yılın belli 
bir gününde, kızlarını alıp şehirlerin 
büyük alanlarına getirirlerdi. Evlenmek 
isteyen erkekler de bu alanlarda 
toplanır, kendi zevklerine göre bir kız 
seçmeye çalışırlardı. Evlenecek kızların 
tanıtılmasını bir memur üzerine alır, 
kızların hepsini açık artırmayla satardı. 
Bundan sonra da evlenmenin kanuni 
tarafına geçilirdi. 
 
Mısır da Evlilik

Mısır da firavunlar kız kardeşleriyle 
evlenmeyi âdet edinmişlerdi. Böylece, 
tahta geçeceklerin tam manasıyla 
firavun kanından olması sağlanıyordu. 
Zamanla, kız kardeşle evlenme usulü 
halk arasına da yayıldı. Eski Mısır 
da boşanmalar çok azdı. Kadınların 
hâkimiyeti çok fazlaydı. 
 
Çinliler de Evlilik

Çin de evlilik aşkla pek ilgili değildi. Çin 
de evliliği anne ve babalar kararlaştırır, 
hazırlığı onlar yapardı. Yaşı geçip 

de evlenmeyen erkeğe iyi gözle 
bakılmazdı.  
 

Yunan da Evlilik

İlk Çağlarda evlilik bir nevi alışveriş 
sayılıyordu. Kızın babası ona çeyiz 
verirdi, fakat damat da kaynatasına 
değerli hediyeler vermek zorundaydı. 
Yunanlılar, aşkın evlilikten sonra 
geldiğine inanmışlardı. Antik Yunan da 
evlilik iyi işleyen bir müesseseydi. 
 
Sparta da Evlilik

Eski Yunanistan da Spartalı kocalar, 
karılarını yüksek mevkideki kimselere 
kiralayabiliyorlardı. Evlilik doğrudan 
doğruya ana babanın ön ayak olmasıyla 
gerçekleşirdi. Yalnız, evlenme çağları 
geçip de evlenemeyen kadın ve 
erkeklerin bir an önce kendilerine eş 
bulabilmelerini sağlamak için ayrı bir 
usul de vardı. Evlenmek isteyen kadın 
ve erkekler karanlık, büyük bir odada 
buluşurlar, erkekler, kadınların yüzlerini 
hiç görmeden, eşlerini seçerlerdi. 
Spartalılar, karı kocaların birbirlerini hiç 
aldatmadıklarını ileri sürer, bununla 
övünürlerdi.  
 
Gelinlik ve Duvak Asurlular da nikâh 
tanıklar önünde kadının başını 
örtmesiyle tescil edilirdi. Kuzey Avrupa 
ülkelerinde yalnızca kaçırılan gelinler 
yüzlerini örterdi. M.ö IV. yüzyılda 
Yunanlılar ve Romalılar da yarı saydam 
peçeler moda oldu. 
 
XVI. Yüzyılda İngiltere ve Fransa’da 
beyaz gelinlikler yaygınlaşmaya başladı. 
Türkiye’de de gelinlik batı kökenlidir. 
Ama duvak ve gelin başına verilen 
önem çok eskidir. Köy düğünlerinde 
halen kullanılan kırmızı duvaklar işte o 
âdetin günümüze yansımasıdır.
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ERKEĞE NEGATİF AYRIMCILIK

Bir algı var; sapık dendiği zaman sadece erkekler akla gelir. 
Oysa; sokaklar sapık kadınlarla dolu. Bir erkek avret mahallini 
iyice belli edecek tarzda çok dar bir pantolon giyinse, sapık 
dersin, rezil dersin…

Ama sapık kadınların her hattını belli ederek giydiği 
taytlaryatak odası kıyafetleriyle dolaşmalar, utanılacak bir 
durum oluşturmuyor, öyle mi?

Haaa o çeşit giyinme kadınların özgür yaşam tarzı öyle 
mi? Peki erkeklere niye yok o çeşit özgürlükten. Kadın 
baştan aşağı avret olduğu halde, vücut hatlarını sergileme 
özgürlüğü oluyor da erkeğin  özgürlüğü neden olmuyor?

Kadınların avret yerlerini sergilemesi normal ama erkeğin 
avret yerlerini sergilemesi sapıklık öyle mi? Ya bedenini 
kokusunu şişeler dolusu parfüm sıkarak güzelleştiren 
kadın, erkeğin yanından ifii ifil geçerken beyinlere şehvet 
hormonları uyarısı verdirerek, ‘’bana bakma’’ diyerek, beni 
koklama da diyebilir mi?

Ben; helal olduğu halde göğüslerini, kıllı bacaklarını 
göstererek dolaşan bir erkeğe rastlamadım. Görsek sapıkkk 
deriz değil mi? Peki ben günlük yaşamda  sapık ablanın 
göğüslerini  görmek zorunda mıyım?

Çarşı pazarda sapık kadınların göğsünü, kalçasını, bacaklarını 
görmek zorunluluğu toplum istismarıdır. Yani sokaklarda 
sapık erkek yok, sapık kadın çok…
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Aykut TÜZÜN
Köşe Yazarı
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Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin 
ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı’nda bir 
araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, 
özellikle 2018’de sık sık yaptıkları görüşmelerden sonra 
2019’da da bu ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmenin 
memnuniyeti içinde olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve 
kültürel ilişkilerde çok farklı bir gelişme yaşandığını 
anlatan Erdoğan, bunun bölgesel güvenliği de çok olumlu 
istikamette etkilediğini vurguladı.

Bu dayanışmanın bölgenin barışına da çok ciddi bir katkıda 
bulunduğunu kaydeden Erdoğan, “Astana süreciyle 
başlatmış olduğumuz üçlü zirveler gerek Soçi, gerek 
Ankara, gerek Tahran bunlarda gerçekten dünyanın ilgisini 

çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte 
bu sürecin devamının ben çok faydalı olacağına ayrıca 
inanıyorum.” diye konuştu.

Özellikle turizmdeki gelişmelerin iki ülke halkı arasında 
çok çok önemli kaynaşmaları sağladığını aktaran Erdoğan, 
“Aynı şekilde ticari ilişkilerimizdeki gelişme sizlerin de ifade 
ettiği gibi sürekli bir artış trendinde. Tabii sizinle aramızda 
büyük bir hedef koyduk, malum 100 milyar dolar ticaret 
hacmine ulaşmak.” dedi. 

Öte yandan Erdoğan, Kerç Boğazı’ndaki gemi kazasında 
hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Buradaki hassasiyeti 
sebebiyle Putin’e teşekkür eden Erdoğan, Rusça “Spasibo” 
dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptığı açıklamada, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelere ilişkin, “Sık 
sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Değerli dostum 
Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya 
gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. Yetkililer ellerinden 
geleni yapmasına rağmen Kerç’te bir facia yaşandı, hayatını 
kaybedenler için başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından basına kapalı devam eden 
görüşme, 1 saat 50 dakika sürdü. Baş başa görüşmeden 
sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Putin, 
heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı 
düzenleyecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdlib’te terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı şekilde ortak devam edecektir.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda baş başa ve heyetler 
arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Putin’e sıcak ve samimi misafirperverliği için teşekkür 
etti.

Ziyaretin, Kerç Boğazı’nda yaşanan elim kaza sonrasında gerçekleştiğini belirten Erdoğan, pazartesi meydana gelen 
kazada aralarında 4 Türk vatandaşının da bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının 
devam ettiğini söyledi. Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kazadan yaralı kurtulanlara acil şifa dileğinde bulunan Erdoğan, hayatını kaybeden diğer ülke vatandaşları için de taziye 
dileklerini bildirdi.

Rus makamlarının, olayın ilk anından itibaren gereken tüm çabayı sergilediğini dile getiren Erdoğan, “Zorlu hava 
şartlarına rağmen arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm Rus yetkililere, başta değerli dostum Putin olmak üzere, 
şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Türkiye ile Rusya arasında ekonomi, ticaret, sanayi, enerji ve kültür alanlarında çok yoğun bir iş birliğine sahip olduklarını 
aktaran Erdoğan, son dönemlerde turizmin bu işin başını çektiğini kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bilhassa iki lider olarak Sayın Putin ve şahsımın gayretleriyle mevcut iş birliğimiz gün geçtikçe güçlenmektedir. Ekonomi 
alanında olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Ticaret hacmindeki artış eğilimi devam ediyor. Bu da az önce Sayın 
Başkanın ifade ettiği gibi, 26 milyar doları ticaret hacmimiz bulmuş durumda. İkili iş birliğimizin nişanesi konumundaki 
Akkuyu nükleer güç santrali ile Türk Akım projeleri emin adımlarla ilerliyor. 2019 yılı bu noktada çok özel bir yıl olacaktır. 
Bu sene Türkiye’de ve Rusya’da karşılıklı olarak kültür ve turizm yılı etkinliklerini gerçekleştireceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Münbiç ve Fırat’ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel 
beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye’de olması.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib’te terör örgütlerine karşı 
mücadelemiz ortak devam edecek

Kalın, “Türkiye’nin Suriye’de olsun, Irak’ta olsun diğer 
bölgelerde olsun terör tehditlerine karşı kararlılıkla 
mücadeleye bundan sonra da devam edeceğini özellikle 
vurguladılar.” diye konuştu. 

Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin Rusya’ya gittiğini 
anımsatan Kalın, “Özellikle güvenli bölge, İdlib ve diğer 
konuları ele almak üzere Rus tarafıyla da bu temaslarımız 
yoğun bir şekilde devam ediyor, önümüzdeki günlerde de 
devam edecek.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dün katıldığı bir programda “14 
Şubat’ta Soçi’de yapılacak zirveye katılacağını” ifade ettiğini 
hatırlatan Kalın, “Bu zirvede de bildiğiniz gibi o mekanizma 
daha önce kurulmuştu, özellikle Suriye, İdlib ve Astana 
sürecini etraflı bir şekilde ele alacağız. Burada tabii güvenli 
bölge meselesi de önem arz ediyor. Bunu hem Amerikalılar 
ile hem Ruslar ile hem diğer paydaşlarla yani İranlılar ile 
ve diğer paydaşlarımızla da konuşmaya devam ediyoruz.” 
bilgisini aktardı.
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TRUMP! SDK EŞ BAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞ…
Dostumuz, müttefikimiz denen şu 
saldırgan Amerika Birleşik Devlet 
Başkanı Donald Trump tarafından Suriye 
Demokratik Konseyi eş başkanı İlham 
Ahmed’i Washington’a davet edilmiş ve 
ayaküstü görüşmüş. ABD başkanı kısa 
süreli bu görüşmede “Kürtleri seviyorum. 
Merak etmeyin güvende olacaksınız.” 
dediği öne sürülüyor… Kürtleri için güvenli 
bölge kuracağını “ tekrar yinelemiş… Yani 
güvenli bölge Türkiye’nin sınır güvenliği 
için değilmiş…

Terör örgütü elebaşlarıyla yeni mi 
görüştüler? Bu yeni bir haber midir? 
Oyunlarının biri bitiyor diğer oyunları 
başlıyor… Eskiden saklı gizli yaptıklarını 
şimdi bağıra bağıra yapıyorlar… Onların 
Kürtleri falan düşündüğü ve sevdiği 
yok. Kendi hain emelleri ve çıkarları için 
etnik kökeni farklı gurupları kışkırtarak 
insanları birbirine kırdırıyorlar… Bunlarda 
yetmiyormuş gibi bazı ülkelerin iç 
işlerine kadar karışma ukalalığında bile 
bulunuyorlar…

Mesela; daha geçen haftalarda ABD, 
Venezuela’da ki muhalefeti ve orduyu 
kışkırtarak demokratik olarak seçilmiş 
olan Maduro’yu devirmek için darbe 
planı yaptı. Halkı sokaklara döktü… Juan 
Guaido’yu ülkenin “geçici devlet başkanı” 
olarak tanıdığını bile açıkladı… BMGK’na 
“Guaido’yu tanı” çağrısı yaptı.Maduro’da, 
ABD ile ticari ilişkileri sürdüreceğini, 
diplomatik ilişkileri sonlandırdığını 
açıkladı…

Bu durum karşısında; Türkiye, Meksika, 
Rusya, Küba, Çin, Bolivya gibi ülkeler 
Maduro yönetimine desteklerini 
açıklarken, Almanya, İngiltere, Kanada, 
Fransa, İspanya ve AB “Maduro erken seçim 
kararı almazsa” Guaido’yu devlet başkanı 
olarak tanıyacaklarını açıklamışlardı…

Sanki kendi ülkelerinde her şey güllük 
gülistanlık gibi, başka ülkelerin iç işlerine 
burunlarını sokmak için sırtlan sürüsü gibi 
hemen bir araya geldiler…

Hele şu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’a ne demeli… Günlerdir kendi 
ülkesinde ki sarı yelekli olaylar bir türlü 

son bulmuyor… “Macron istifa” diyen sarı 
yeleklilerin eylemini görmüyor. Kendisi 
istifa etmiyor, seçime de gitmiyor… 

Ama demokratik yollarla seçilmiş 
Venezuela’da 8 gün içinde seçim ilanı 
yapılmazsa Ulusal Meclis Başkanı Juan 
Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak 
tanıyacaklarını Macron sosyal medya 
hesabından açıklamıştı…

Fransa’da ki olaylar gibi olayları ne 
AB ülkeleri ne de ABD hiçbir zaman 
görmemiştir. O ülkelere küstahlıkta 
yapmamışlardır… İşte bu ülkelerin gerçek 
yüzleri budur… İki yüzlü riyakarlar…Kendi 
dertlerine bakacaklarına başka ülkelerin 
dertlerine deva olma yarışına girmişler…

Terör örgütü elebaşlarını ülkelerine davet 
etmeleri şaşılacak bir durum falan değil… 
Trump’ın pkk-pyd terör örgütü elebaşına 
“Kürtleri seviyorum” gibi sempatizan 
sözleri, Kürt düşmanlığını gizleme 
amacından başka bir şey değildir… 
ABD hiçbir zaman Kürtlerin dostu falan 
olmamıştır…

ABD’nin ülkelerle dostluğu yoktur. Onun 
kendi çıkarları vardır. Orada ki amacına 
ulaşmak için bugün Kürtlerin desteğine 
yarın başka birinin desteğine ihtiyacı 
olduğunda onun dostluk görüntüsü 
falan da kalmaz. Daha geçenler de Trump 
“Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederiz” 
demedi mi?

Bence; bu terör örgütü SDG’nin siyasi 
kanadı Suriye Demokratik Konseyi eş 
başkanı İlham Ahmed’in Washington’a 
davet edilme olayı, ABD’nin Venezuela’ya 
yaptığı darbe olayında Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti Başkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, demokratik yoldan 
seçilmiş yönetimin yanında olduğuna dair 
yaptığı açıklamaların intikamını almak için 
yapılmıştır… 

ABD her ne kadar “ölmedim ayaktayım” 
görüntüsü vermeye çalışsa da; yaptıkları 
her şeyde rezil rüsva olarak kaybetmiştir… 
Terör örgütlerine destek vererek, 
onlardan medet umarak daha da çok 
kaybedecektir…

İç
im
izd

en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde 
çalışan ebeler, anne adaylarının rahat doğum 
süreci geçirmelerine katkıda bulunmak için 
doğumhane duvarlarına egzersiz hareketlerini 
çizdi.

Balkanların sağlık üssü olarak adlandırılan 
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nin 
doğumhanesinde çalışan sağlık çalışanları, 
hamilelere kendilerini iyi hissetmeleri için hem 
fiziksel hem de psikolojik destekler sunuyor.

“Bebek dostu” hastane unvanı bulunan hastane, 
anne adaylarına yönelik yaptığı çalışmalarla da 
“anne dostu” hastane olma yolunda ilerliyor.

Sosyal hastanecilik anlayışıyla çalışan, eline 
fırça ve boyayı alan ebeler, hamile egzersizlerini 
doğumhane duvarlarına resmetti.

“Sosyal hastanecilik uygulamaları artacak”

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, 
doğumhanede yaptığı açıklamada, ebelerin, sosyal 
hastanecilik uygulamalarını bir örneğini hayata 
geçirdiğini söyledi.

Ebelerin tamamen kendi emeğiyle bu çalışmayı 
ortaya koyduğunu anlatan Kalkan, şöyle konuştu:

“Doğum servisimizin daha yumuşak ve pastel 
renklerle bezenmesini sağlamışlardır. Bu çalışmalar 
ışığında anne adaylarının kendilerini rahat 
hissetmelerini, kendi doğal ortamlarında gibi 
davranmalarını, psikolojik ve sosyal açıdan rahatlık 
hissederek doğum süreçlerini tamamlamalarını 
arzu ediyoruz. Sosyal hastanecilik uygulamalarının 
artan örneklerini sunmaya devam edeceğiz. 
Hastanemiz bebek dostu unvanı olan ve anne 
dostu unvanı hak almayı kazanmış bir hastanedir.”

Ebeler hamile egzersizlerini doğumhane 
duvarına resmetti
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Kanser tedavisinde zerdeçallı ilaç çalışması
Zerdeçaldan elde edilen “curcumin” molekülü ile kanser tedavisinde başarılı sonuçlar elde eden KTO Karatay 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Demiray, geliştirdiği formülasyonuna ilaç ruhsatı almak için çalışma 
başlattı.

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mutlu Demiray, kanser tedavisinde 
başarılı sonuçlar aldığı zerdeçalı, ilaç formülasyonu 
haline getirmek için çalışma başlattı.

Demiray, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki 
Teknopark’ta Ar-Ge ve inovasyon alanında çalışma 
yürütüyor. Zencefilgiller familyasından sarı 
çiçekli, büyük yapraklı otsu bitki zerdeçalı, kanser 
tedavisinde kullanan Demiray, kullandığı yöntem 
ve formülasyonuna patent aldı.

Prof. Dr. Mutlu Demiray, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, yerli ve milli ilaç çalışmalarını 
sürdürdüklerini söyledi.

Doğal geleneksel moleküllerin insanlığın hizmetine 
sunulmasına öncülük edebileceğini aktaran 
Demiray, bu konuda büyük ilaç firmaları ile rekabet 
etmenin zorluğuna dikkati çekti.

Demiray, geleneksel ve doğal moleküllerin modern 
yöntemlerle etki mekanizmaları açıklanarak, 

insanlığın hizmetine sunulmasının önemli 
olduğunu dile getirerek, şunları belirtti:

“Burada da zerdeçalın özünde bulunan ‘curcumin’ 
adı verilen molekülün, kanser tedavisinde 
işe yaradığı binlerce çalışma ile gösterildi. 
Yaklaşık 6 yıldır biz de çalışıyoruz. Dünyadaki ilk 
yayınlardan birini yaptık. Bir hastanın zerdeçal ile 
iyileşebileceğini gösterdik. Daha fazla hastamız da 
var, bunların da yayınlarını hazırlıyoruz. Bu alanda 
zerdeçalın, nano formülasyonlarla tümöre spesifik 
etkileyeceği şekilde dizaynlara öncülük edebiliriz. 
Bunlar da büyük ilaç firmalarının ürettiği ilaçlar 
kadar etkili olacaktır. Etkinliklerinde kesinlikle bir 
azalma olacağına inanmıyorum. Onun için bu 
konuda öncülük edebiliriz. Ülkemizde bunları ileri 
seviyelere taşıyabilecek bilgi, görgü var.”

Kanserdeki proteinlerin önemine değinen Demiray, 
bunların bir türlü tedavi edilemediğinin hayvan 
deneylerinde de ortaya çıktığını anlattı.
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Kendimi Duyamıyorum

Zihnim o kadar gürültülü ki, 
ruhumu duyamıyorum...

Kendimi keşfetmem için 
kendimi dinlemem gerekiyor. 
İçimdeki ben, hayallerimdeki 
ben ve görünen ben aynı kişi 
değiliz. Tüm mecburiyetleri 
yaşamaktan isteklerime sıra 
gelmiyor. Bir girdaba kapılmış 
gidiyorum sanki.

‘Hayır’ diyen iç sesim avaz avaz 
bağırırken ‘evet’ diyen fısıltımın 
sözünü dinliyorum. Cesur 
yanımın değil korkak yanımın 
bu kadar sözünün geçmesi 
neden? Bu kadar mı güçsüzüm? 
...

Kendimi karşıma alıp 
sormadım ne zamandır sen 
ne istiyorsun diye. Neyim var 
neyim yok konuşmalıyım. 
Derdim nedir, dermanım 
nedir bilmeliyim. Üstünü 
örttüğüm ne varsa çıkarmalıyım 
gün yüzüne. Tozlanmış 
hislerimi havalandırmalıyım. 
Kendimi dinlemeliyim ama 
duyamıyorum.

Kendime yabancı olmuşum. 
Arama mesafeler koymuşum. 
Öyle uzun zaman olmuş ki 
kendimi dinlemeyeli, iç sesimi 
unutmuşum. Sahi ben ne 
diyorum duyamıyorum...

Kendimle gurbeti yaşayıp, 
sılayı unutur olmuşum. 
Objektife gülümseyen ben 
miyim emin değilim. İçimdeki 
başkasını yaşamaktan neden 
korkuyorum...

Başkalarının düşünceleri 
zihnimde ev sahibi olurken, 
kendi düşündüklerim neden 
hep misafir.. Bana en yakın 
duygulara o kadar uzağım ki.

Beni duyan olmadığından 
şikayet ederken, acaba ben 
kendimi dinliyor muyum? Hayır 
!... Ve geçen bir ömrün ardından 
bakakalıyorum öylece. Kendime 
sağır olmuş, duyamıyorum...

İç
im
izd

en

Gülsemin KONCA
simgedergi@gmail.com



59OCAK 2019 - YENİ SAYI: 6

BİLGİ



60 OCAK  2019 - YENİ SAYI: 6

POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Dağlarda zamanında 15 
bin kişi vardı, şimdi 700 kişi kaldı
İçişleri Bakanı Soylu, “Şimdi 
kaç tane kaldı biliyor musunuz 
onlardan dağlarda? Zamanında 15 
bin kişi vardı, şimdi 700 kişi kaldı.” 
dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
İstinye Çarşı Pazar’daki esnafı 
dükkanlarında ziyaret etti, onların 
sorunlarını dinledi, çocuklara 
da oyuncak verdi, Kuyubaşı 
Camisi’nde öğle namazını kıldı. 

AK Parti Keçiören Belediye Başkan 
adayı Turgut Altınok ile Keçiören 
Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da 
kendisine eşlik ettiği ziyaretinde 
Soylu, namaz sonrası bir taksi 
durağına gitti, burada taksicilerle 
çay içerek, sohbet etti.

Daha sonra Fatih Lisesi yakınındaki 
AK Parti Keçiören seçim ofisi 
açılışına katılan Soylu, burada 
vatandaşlara hitabında, “Bizim arka 
planımız yok, bizim Kandil’den, 
bizim başkalarında hesabımız yok, 
bizim Allah ve milletle hesabımız 
var.” ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı 
döneminde 30 kez Hakkari’ye 
gittiğini belirterek, oradaki 
insanlara “yanındayız” mesajı 
verdiklerini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile dün akşam 
yaptığı telefon görüşmesinde, 
“Keçiören, Cumhur İttifakı’nı 
buradan güçlü bir şekilde çıkarsın, 
onlardan destek istiyoruz.” mesajını 
da ileten Soylu,

Türkiye’nin sıkıntısını ve derdini çektiği uzun bir yoldan geçtiğini 
vurguladı.

Soylu, Türkiye’nin geçmiş dönemlerde yaşadığı sıkıntıları 
hatırlatarak, “Nasıl mücadele ettiğimizi sizler biliyorsunuz. Bugün 
üzerimize niçin geliyorlar? Çünkü ‘yapmamız gereken bir tek şey 
var, bunları sandıkta mağlup edebilmek.’ Ellerinden gelen her şeyi 
yapıyorlar.” diye konuştu.

Türkiye’nin milli bir marka olmasının istenmediğini vurgulayan 
Soylu, “Onlar üzerimize geldikçe bizim evlatlarımız, Türk 
mühendislerimiz ay yıldızlı amblemi insansız hava aracının üzerine 
de vurdu, Atak helikopterine de vurdu.” dedi.

“Çocuklarımızı zehirleyenleri yok etmezsek namerdiz”

Soylu, kendisinin bir konuda eleştirildiğine değinerek, şöyle 
devam etti: “İçimiz neyse dışımız o. ‘Uyuşturucu satıcılarını görünce 
ayağını kırın’ demişiz, onun için bize kızıyorlar. Kötü mü söylemişiz? 
Yok ya, gelecekler çocuklarımızı okullarında zehirleyecekler, biz de 
onların gözünün içine bakacağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük 
eroin yakalamalarını yapıyoruz.
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Buradan sizin önünüzde söz veriyorum, namusumuz üzerine söz veriyorum; eğer bu çocuklarımızı zehirleyenleri 
yok etmezsek namerdiz. Hiç endişe etmeyin.”

Emniyetin de bu anlamda kapasitesini artırdıklarını kaydeden Soylu, “O FETÖ varya, devletin içini boşaltmış, 
milletimizi her haliyle çevrelemeye çalışıyordu. Şimdi sayımız az, çoğalıyoruz yavaş yavaş, ama bilesiniz evlatlarımız 
daha kahramanca mücadele ediyorlar.” değerlendirmesini yaptı.

“Zamanında 15 bin kişi vardı, şimdi 700 kişi kaldı”

Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu’da gecenin birine, ikisine kadar bir anne, baba ve evladının rahat bir şekilde 
dolaşabilmesine imkan sağladıklarını anlattı.

“Paralar PKK’ya gitmiyor, millete hizmete gidiyor.” diyen Soylu, şöyle devam etti:

“Ağrı’dan Diyarbakır’a, Tunceli’den Hakkari’ye kadar onların o dağa yardım eden belediyelerini alıp, bizim 
kaymakamlara verdiğimiz andan itibaren bilesiniz ki orada her yer cennet oldu. Milletin parasını sömürdüler, 
milletin parasını alıp oradan dağlara, askerimize, polisimize silahlarla kurşun atmaya sevk ettiler. Şimdi kaç tane 
kaldı biliyor musunuz onlardan dağlarda? Zamanında 15 bin kişi vardı, şimdi 700 kişi kaldı. Hiç merak etmeyin 
biz buradayız. Şu anda İkiyaka Dağları’ndan Tendürek dağlarına kadar bizim evlatlarımız üç, dört metre karda bu 
millete müjdeli haberi vermek için orada sarf ediyorlar.”

“Hemen gereğini yapacağız”

Soylu, Doğu ve Güneydoğu’da huzur ve sükunun hakim olduğunu ama birilerinin ortalığı karıştırmak istediğine 
dikkati çekerek, şunları söyledi:

“İki gün önce Mardin’de 300-500 kişiyle aday tanıtım toplantısı yaptılar. Orada hala kafalar eski kafa. Gerilla marşı 
söylediler, bir de birkaç tane ağıza alınmayacak cümle söylediler. Hemen gereğini yapacağız, ister milletvekili 
olsun, ister kim olursa olsun. Bu millete söz söyleyene gereğini yerine getireceğizini biliyorum. Terörist cenazelerine 
gidiyorlardı. Sanki kahramanlık yapmış da, bir şey olmuş birilerinin cenazelerine milletvekilleri gidiyordu. Hadi 
gitsin de görelim şimdi.”

Son bir buçuk ayda terörle mücadele, iş birliği, özellikle FETÖ ve PKK konusu için yaklaşık 7-8 ülkeye gittiğine 
değinen Soylu, “Dünyanın neresine gidersek gidelim, oradan Türkiye bir dev gözükmektedir.” dedi.

“O Murat Karayılan pisliği...”

Terörle mücadelenin sadece teröristi yok etmekle olmadığını vurgulayan Soylu, “Oradaki 13-14 yaşındaki çocukları, 
analarının dizlerinin dibinden o çocukları alıp dağa götürdüler. Beni bağışlayın, o Murat Karayılan pisliği, o alçaklar, 
o namussuzlar, 14-15 yaşındaki çocukları taciz edip, tecavüz ediyor, annelerinin babalarının yanına bir kez daha 
dönmesinler diye. 2018 yılında 190, 2017 yılında 170 terörist anne ve babalarının iknası sonucu geldiler, adalete 
teslim oldular ve cezalarına razı geldiler. Oradan kurtuldular. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin de Doğu ve Güneydoğu’ya yaptığı ziyaretlerini ve 
yatırımlarını anlatan Soylu, Ankara’nın Özhaseki ile altın 5 yılını yaşayacağını ifade etti.

Bakan Soylu, tamamlamasının ardından Osmanlı Kapalı Halk Pazarı’nı ziyaret etti.
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‘Gizemli yapı’yı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde bir inşaat kazısıyla tesadüfen keşfedilen, binlerce yıllık geçmişi ve gizemiyle 
ziyaretçilerini etkilemeye devam eden yer altı şehri, geçen yıl 15 bin 500 kişiyi ağırladı.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde tesadüfen bulunan ve kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan yer altı 
şehrini geçen yıl 15 bin 500 kişi ziyaret etti.

Aydıntepe ilçesinde inşaat kazısı sırasında tesadüfen gün ışığına çıkarılan Aydıntepe Yer Altı Şehri, 
yüzeyden 2 - 2,5 metre derinde, hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan, ana kayaya oyulmuş galeriler, 
odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekanlardan oluşuyor.

Odalar, yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki galerilere, galeriler de her iki yana 
genişleyen salonlara açılıyor. Uzunluğu 1 kilometreyi aşan galerilerin tavanında gözetleme ya da 
havalandırma amaçlı olduğu düşünülen konik biçimde delikler yer alıyor.

Aydıntepe kent merkezinde evlerin, iş yerlerinin, cadde ve sokakların altındaki yer altı şehri, Bayburt’un en 
önemli kültürel ve tarihi değeri olarak dikkati çekerken binlerce yıllık gizemiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Bayburt’un tarihi alandaki en önemli simge yapılarından birinin Aydıntepe’deki yer altı şehri olduğuna 
dikkati çeken Akın, 2018 yılında 15 bin 500 kişinin Aydıntepe Yeraltı Şehri’nin bu güzelliğini görme şansı 
elde ettiğini belirtti.

Akın, harika bir dokusu olan yer aldı şehrinin binlerce yıllık geçmişi olduğunu ifade ederek, “O eserin 
oluşması için kayanın nasıl oyulduğu, insan emeğiyle bu yapının nasıl yapıldığı bugün insanımızı hayretler 
içerisinde bırakacak güzellikte. O yüzden ben bütün vatandaşlarımızı Aydıntepe Yer Altı Şehri’ni görmeye 
davet ediyorum.” dedi.
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Hatay’da tarihi Sarımiye Cami yeniden ibadete açıldı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, dünyanın aydınlatılan ilk caddesinde bulunan tarihi Sarımiye Cami, 
onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi’nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye 
Cami’nin Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen onarım çalışması, yaklaşık 2 ayda tamamlandı.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran yaptığı açıklamada, caminin, en son 300 yıl önce onarım 
gördüğünü söyledi.

Genel Müdürlüğün, tarihi dokusuna zarar vermeden caminin onarımını gerçekleştirdiğini anlatan 
Yıldıran, “Caminin tuvaletlerinde, kullanım alanlarında, minaresinde, minare korkuluklarında, 
çatısında, pencerelerinde ve yıpranan bazı yerlerinde onarım çalışması yaptık. Halıları değiştirdik. Çevre 
düzenlemesini de yaparak camiyi tekrar ibadete açtık.” ifadelerini kullandı.

Caminin Antakya’da turistler tarafından sıkça ziyaret edilen yerlerden olduğunu belirten Yıldıran, şunları 
kaydetti:

“Tarihi camimiz, bir tarafında Katolik kilisesinin, hemen karşısında Musevi havrasının bulunmasıyla, 
Hatay’ın birlikte yaşama kültürünün en güzel sergilendiği mekanlardan biridir. Vakfın hayratı olan caminin 
tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve korumamızı devam ettiriyoruz.”
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