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Bizim hizmetimiz olaðanüstü çabanýn 

yanýrsýra daha þeffaf bir iþ deneyimi ve 

mükemmel bir karýþýmý temsil eder.

kaliteli hizmetle fark yaratan bir þirket...
Geniþ faaliyet yelpazesinde 
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BAŞKANDAN

YAPARIZ BUNU…

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Ağlıyoruz şehitlerimize...
Ağlıyoruz çünkü ölmesin Mehmetler.
Gitmesin canlar.
Ağlamasın analar.

Bu yüzden birlik ve beraberlik 
zamanı... Çünkü. 
Ne Rusya’dan. 
Ne ABD’den.
Ne AB’den dost olmaz.

Tarih göstermiştir ki ülkeler arasında 
dostluktan önce menfaat söz 
konusudur ve Müslüman ülke 
olmamız da bunun başta gelen 
nedenlerinden biridir.

Buna rağmen Cumhurbaşkanımız 
Sayın Erdoğan tüm ülkelere karşı 
dirençli bir tutum sergileyip bize 
karşı orada faaliyet gösteren terörün 
önlenmesi, orada yaşanan dram 
ile sınırımızda biriken insanların 
ülkelerinde rahat bir yaşam sürmesi 
için gereğini yerine getirip, tüm 
ülkeleri bu desteğe çağırma 
görüşlerini sürdürmeye devam 
etmektedir.

Buna tüm ülkelerin uyması ve eğer 
düzeltmemiz gereken bir durum 
varsa bunu net bir şekilde ortaya 
koyup anlaşmanın sağlanması 
gerekir.

Çünkü...

Bu sadece bizim sorunumuz olmayıp tüm 
dünyanın sorunu ve kapıları göçmenlere 
karşı açmamızın verdiği tedirginlikte bunun 
teyididir. 

Savaş acıdır.
Üzüntüdür.

Yürek yakıp canda tedavisi mümkün olmayan 
yaradır, ölümdür! 

Bu yüzden siyasilerin puan edinme zamanı 
değil, birlik ve beraberlik içinde yekvücut olma 
zamanı.

Millet olarak yaparız bunu biz, yaparız.
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esed rejimi tarafından İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Hatay Valisi Doğan: İdlib’de hava saldırısında 
33 Mehmetçiğimiz şehit oldu

GÜNCEL

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esed rejimi tarafından İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına 
yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib’de TSK’ye yönelik hava saldırısına ilişkin 
açıklamada bulundu.

Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

“Esed rejim güçleri tarafından İdlib’de TSK mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 
Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın ve ağır yaralılarımızın 
olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava 
saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi 
bulunmamaktadır. Ben tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine başsağlığı 
diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam 
edeceğim. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.

Saldırı sonrası Ankara’da siyasi partiler olağanüstü toplanmaya başladı. Suriye’de verilen şehitlerden 
sonra Ankara’da acil toplantılar düzenlenmeye başladı. Siyasi parti liderleri saldırıyı kınama mesajları attı. 
İdlib’te neler olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
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GÜNCEL

İdlib’deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 
zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi.

İdlib’de 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz 
hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib’deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz 
hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 
1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat 
deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek 
vasıtalarıyla 200’den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı 
araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat 
deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib’deki operasyonu sevk ve idare eden Akar, “Ateşkesi sağlamak, göçü 
önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib’de bulunan birliklerimiz alçakça bir 
hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız 
yaralanmıştır.” diye konuştu. Şehitlere rahmet, kederli ailelerine, TSK’ya ve asil millete başsağlığı, yaralı 
personele acil şifa dileyen Akar, “Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da 
bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçikğe ve bölgedeki mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana 
kadar devam edecektir.” dedi.
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AKLI FİŞTİKLEME...

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Türkiye’de kaç milyon emekli 
var?
13 milyon.
Bizi kıskandığı söylenen AB 
ülkelerinde olduğu gibi bunların 
rahat bir yaşam sürme hakkı yok 
mu? Elbette var. 

Var da...

Bakıyoruz bunlar ay sonunu 
getiremeyip borç içinde yaşam 
savaşı verirken, aldıkları 3 kuruş 
maaş ile ikramiye kesintilerine 
göz dikildiği söyleniyor.

Söylenmesin.

Yazıktır.
Günahtır.
Can yakmadır bu.

Ne yapalım bütçede para 
yok denirse, o zaman kusura 
bakılmasın ve akılları fiştiklemek 
gibi olmasın ama ülke enerji, 
tarım ve turizm konusunda 
başka ülkelere bağımlı hale 
gelmesin, gelirse faturası ağır 
olur.

Birde Diyanet denen 
kurumumuzun bütçesi var, 
maşallah... İçişleri, Dışişleri, 
Tarım, Ticaret, Çevre, AB, 
Enerji, Kültür ve Turizm 
bakanlıkları gibi toplam 16 
bakanlığın bütçesinden daha 
fazla ve sanki Ankara’da otel 
yokmuş gibi eşleriyle birlikte 
Antalya’da 5 yıldızlı ultra lüks 

3 oteli tercih edip devletin 
kasasından milyonlarca lira 
harcanıyor!

Harcanmasın.
Ve.

Bu kurum.
Milletvekili.
Bakan.
Yardımcılar.
İki, üç, dört ve daha fazla ek 
maaş alan siyasi ve yardımcıları 
hangi partiden olursa olsun 
bu ek maaşlar kesilsin ve 
milletvekili ile bakan maaşları 
yüzde 50’ye indirilsin, görün o 
zaman bütçedeki rahatlığı. 

Ha bu da yetmez derseniz.

O zaman ne aklı fiştikleme, 
ne sicile cimri kaydı düşme, 
ne hamama gidene kurna 
beğenme misali gibi olmasın 
ama... 

Halk ağır vergiler altında 
ezilirken Meclis’e yapılması 
düşünülen 8’inci lokanta için 
bütçeden ayrılan 10 milyonun 
iptali... Suriyelilere ödemenin 
kesilmesi... Durumları iyi olup 
borcu silinen büyük şirket 
borçlarının faiziyle birlikte tahsil 
edilmesi sağlanırsa hem ülke, 
hem ekonomi, hem bütçe büyük 
ölçüde rahatlık sağlar.

Yeter ki istensin
İstenirse, yok yok...
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İdlib’de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı ve provokatif 
sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Ankara ve İzmir’de soruşturma başlatıldı.

İdlib’de Türk askerine yönelik provokatif 
sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib’de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı 
ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Suriye’nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu 
şehit edilen askerlere ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı 
olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, 
‘kanunlara uymamaya tahrik’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından re’sen soruşturma 
başlatıldığı” bildirildi.

İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise 27 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde 
gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine 
başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif 
amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımları yapanlar hakkında ‘halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘kanunlara uymamaya tahrik’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ 
suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır.”
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Vatandaşlar camilerde Suriye’nin 
İdlib kentinde rejim unsurlarının 
saldırısı sonucu şehit olan 33 asker 
için cuma namazının ardından 
dualar etti, sokakları, işyerlerini ve 
evlerini Türk bayraklarıyla süsledi.

İdlib’deki hava saldırında şehit düşen askerler 
için Eyüp Sultan Camisi’nde cuma namazı öncesi 
Fetih suresi okundu. Caminin avlusunda bulunan 
Eyüp Sultan Türbesi’nin başında bazı vatandaşlar 
şehitler için dua etti. Eyüpsultan Meydanı’ndaki 
bazı vatandaşların şehitlerin ruhuna Kur’an-ı 
Kerim okuduğu görüldü. Camiyi ziyarete gelen 
vatandaşlar, şeker ve lokum dağıttı.

Büyük Çamlıca Camisi’nde şehitler için Rumeli 
Türkleri Derneği tarafından dua merasimi 
düzenlendi. Merasimde İdlib’de şehit düşen 33 
asker ve Balkan Türkleri Yücel Şehitleri için dualar 
okundu. Cuma namazı öncesi düzenlenen dua 
merasimine çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatih Camisi’nde cuma namazı öncesi Fetih, Yasin 
ve Mülk sureleri okunup şehitler için dua edildi.

Sultanahmet Camisi’nde cuma namazına çok 
sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, şehit askerler 
için dualar etti.

Öte yandan tüm camilerde Diyanet İşleri 
Başkanlığınca hazırlanan “Hak uğrunda 
mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz” 
konulu cuma hutbesi okundu.

Sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye’nin İdlib 
kentinde Esed rejimi unsurlarınca hava saldırısı 
sonucu 33 askerin şehit edilmesini lanetledi.

Memur-Sen ve İHH İnsani Yardım Vakfınca cuma 
namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisi’nde 
yapılan basın açıklamasına STK’ler ve vatandaşlar 
katıldı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) emperyalizmin ve 
siyonizmin uşaklarına karşı...

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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...insanlık adına mücadele ettiğini ve mazlumların umudu olduğunu söyledi.

İdlib’de 33 Mehmetçiğin şehitlik mertebesine ulaştığını, milletçe devlet, bayrak ve vatan için her zaman 

mücadeleye hazır olunduğunu belirten Uslu, “Bizim görüş ayrılıklarımız olabilir ama vatan, millet, bayrak söz 

konusu olduğunda bütün görüş ayrılıkları biter, birlik ve beraberlik halinde bütün şer odaklarının karşısına çıkarız.” 

diye konuştu. 

İHH Ankara Şubesi Başkanı Mustafa Sinan, Türkiye’nin İdlib’de zalimlere karşı mücadele verdiğini vurgulayarak, 

Suriye’de bütün şer odaklarının Türkiye karşısında bir araya geldiğini, Rusya’nın Türkiye’nin dostu olmadığını, ABD 

ve Rusya’nın Müslüman karşıtlığında birleştiğini ifade etti. 

Suriye’deki katliamlardan Rusya, ABD ve İsrail’in sorumlu olduğunu anlatan Sinan, “Bugüne kadar dünyada ne 

kadar mazlum varsa bu vatanın evlatları olarak sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkacağız.” dedi.

Basın açıklamasının ardından şehit askerler için dua edildi.
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SOYKIRIMLAR YARGILANMALI
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Türklerin 
Ermenilere soykırım yaptığı benimsendi.
29 ülke soykırımı meclislerinde onayladı.
Almanya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Arjantin, 
Litvanya, Avusturya, Lübnan, Belçika, 
Lüksemburg, Bolivya, Paraguay, 
Brezilya, Polonya, Bulgaristan, Rusya, 
Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ermenistan, 
Suriye, Fransa, Şili, Hollanda, Uruguay, 
İsveç, Vatikan, İsviçre, Venezuela, İtalya, 
Yunanistan ve Kanada.

Ermeni soykırımını tanıyan iç meclisler 
de bulunuyor. 50 eyaleti bulunan 
Amerika Birleşik Devleti’nde 44 eyalet; 
Britanya’da da Galler, İskoçya ve Kuzey 
İrlanda; İspanya’da ise Bask ve Katalan 
özerk yönetimleri.
İran’da şah rejimi de Ermeni soykırımını 
tanımıştı. İran İslam Cumhuriyeti’nde 
ise gayri-resmi olarak ‘Ermeni soykırımı’ 
kabul ediliyor.

Ermeniler neredeyse dünyadaki her dilde 
yayın yapmışlar.
Türkiye bu konuda ne yapıyor?
Sürekli savunma oynayarak maç 
kazanılmaz/..
Türk-Ermeni ilişkilerinde batının 
Ermenileri  kışkırtmalarıyla kötü olayla 
yaşanmıştır ama programlı bir yok etme 
politikası hiç olmamıştır.
Ya diğer ülkelerin yaptığı soy kırımlar…
İşte onlardan bir kaçı.
1. İspanyollarin Yerlilere Uyguladığı 
Soykırım
1492 yılında Kristof Kolomb’un ayak 
bastığında nüfusu 8 milyon olan Arawaks 
yerlilerinin sayısı 22 yıl içerisinde 28 
bine indi. Güney ve Orta Amerika’da 
İspanyollar tarafından gerçekleştirilen bu 
katliamların rakamı en az 7 milyondur.
2. İngilizlerin Avustralyalı Yerlilere 
Uyguladığı Soykırım

İngiltere Krallığı 1788-1938 tarihleri 
arasında sömürge amacıyla gittikleri 
Avustralya’da yerleşik yerli halk: 
Aborjinleri sistematik olarak yok ettiler.
İngilizler aralarına salgın hastalık yaydığı 
bununla da yetinmeyip yemeklerine 
zehir katarak yok etmeye çalıştığı 750 bin 
siyah derili Aborjin’den geriye sadece 31 
bin kişi sağ kalabildi.
3-Avrupalı işgalcilerin, Kuzey Amerika’da 

Kızılderililere karşı yaptıkları soykırımlar 
sonucunda  bugün en az 50 milyon 
Kızılderili’nin olması gereken Kuzey 
Amerika bölgesinde sadece bir kaç yüz 
bin Kızılderili kalmıştır.
Katliamlardan başka gerek çiçek aşısı 
ile gerekse başka virüsler bulaştırılarak 
yok edilen Kızılderili sayısı o tarihlerde 
milyonları bulmaktadır.
4- Amerikalıların Irak’ta yaptıkları 
Soykırım

Felluce’de 1500 sivilin sokaklarda 
öldürülüp çürümeye terk edildi, 
cesetlerin köpekler tarafından yenilmeye 
başlandı ve 250 bin kişi bölgeden 
sürüldü. Bununla yetinmeyen ABD, Irak’a 
özgürlük getirme bahanesiyle, 100 binin 
üstünde sivil halkı, katletti. Fransız, İngiliz 
ve Almanlar başta olmak üzere bütün AB 
ülkelerinin Felluce soykırımı karşısında 
kayıtsız kalmışlardır. Birleşmiş Milletler 
de kendi soykırım tanımına giren insanlık 
suçlarına karşı ses çıkarmamıştır.
5- Rusların Orta Asya’da, Sibirya, 
Urallar’da, Kırım’da, Kafkaslarda, 
Azerbaycan’da, işgal dönemlerinde Doğu 
Türkistan’da, Türk-Rus savaşları sırasında 
Anadolu’da Türklere karşı uyguladıkları 
soykırımlarda da en az 10 milyon Türk 
hayatini kaybetmiştir.
6- Belçikalıların Kongolulara yaptığı 
soykırım

Kongo’nun nüfusu yirmi üç yıllık 
II.Leopold yönetimi sırasında üçte bire 
indi. Tahminlere göre 20-30 milyon olan 
nüfus hiç artmadığı gibi 8-9 milyona 
inmişti. Kral II.Leopold’un insanlık 
dışı uygulamaları uluslar arası alanda 
duyulmaya başlayınca büyük tepki çekti. 
Bütün bu tepkiler üzerine kral özel mülkü 
olan Özgür Kongo Devleti’nin yönetimini 
Belçika Devleti’ne devretmek zorunda 
kaldı.

Nazi Almanya’sının yaptığı Yahudi 
soykırımı bu alandaki en sistemli 
cinayetler zinciridir.
Yaklaşık  altı milyon Yahudi gaz 
odalarında, fırınlarda ve tıp 
araştırmalarında öldürülmüştür
Eğer soykırım  yargılanırsa Türkiye’nin 
payına hiçbir şey düşmez.İç

im
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en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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KÜLTÜR - SANAT

Konuk ülkenin Fransa, Onur Konuğu yazarların Jean Christophe Grange 
ve Gülten Dayıoğlu olduğu 14. Ankara Kitap Fuarı, 8 Mart’a kadar ziyaret 
edilebilecek.

Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin olduğu binden fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak 14. Ankara 
Kitap Fuarı açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliği ve Eylül Fuarcılık iş birliğiyle ATO Congresium’da düzenlenen 14. Ankara 
Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Konuk ülkenin Fransa, Onur Konuğu yazarların Jean Christophe Grange ve Gülten Dayıoğlu olduğu fuarın 
açılışında konuşan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, dün İdlib’deki saldırıda şehit olan 
asker ve gazileri anarak sözlerine başladı.

Kitap fuarlarının büyük ülkelerin gerçekleştirmesi gereken önemli organizasyonlar olduğunu vurgulayan ve bazı 
istatistikleri paylaşan Turşucu, şöyle konuştu:

“Sadece Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı ödünç verdiğimiz kitap sayısı bundan 6-7 sene önce 
3 milyon 600 binken, biz geçen seneyi 13 milyonla kapattık. 4 katından fazla. Üye sayımız 885 binlerdeyken 4 
milyonu bulduk. Bunlar yeterli bir gelişme değil ama önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.”

Fuarda 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu, binden fazla etkinlik 
yapılacak.

14. Ankara Kitap Fuarı açıldı
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KÜLTÜR SANAT

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan Mersin’in Tarsus ilçesinde yol 
çalışmasında tesadüfen bulunarak turizme 
kazandırılan Taşkuyu Mağarası, turistlerin 
ilgi odağı oldu.

Mersin’in Tarsus ilçesinde tesadüfen bulunarak 
turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası, UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne girme yolunda ilerliyor.

Neolitik dönemden bu yana kültürlerin buluşma 
noktası olan Tarsus’ta 2006 yılında Taşkuyu 
Mahallesi’nde belediye işçilerince yapılan yol 
çalışmalarında tesadüfen tespit edilen mağara, 
Tarsus Belediyesince koruma altına alındı.

Belediye ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2012 
yılında restorasyon çalışması başlattığı mağara, 
Adana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat 
Varlıklarını Koruma Komisyonunun kararıyla 
2014’te turizme kazandırıldı.

Etkileyici atmosferiyle görsel şölen sunuyor

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya 
başlayan mağara, etkileyici atmosferi ile 
ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Birbirini bağlayan galerilerin yer aldığı mağarada, 
sarkıt, dikit, sütun duvar, örtü ve perde damla taşlar, 
aykırı oluşumlar ve mağara incilerinin etkileyici 
örnekleri yer alıyor. ”Yedi Uyurlar Mağarası” olarak 
bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası’nın da hemen 
yakınlarında yer alan mağarada, putlara tapmayı 
reddederek dönemin hükümdarından kaçan 7 
gencin adını taşıyan galeriler de bulunuyor.

Son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline gelen 
mağara, dokuya zarar vermeyecek şekilde yapılan 
merdivenler, yürüyüş ve seyir platformları ile özel 
aydınlatmaların katkısıyla da fotoğraf tutkunlarının 
ilgisini çekiyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yaptığı 
açıklamada, mağaranın 2019 yılında 80 bin yerli ve 
yabancı turisti ağırladığını söyledi.

Mağaranın son yıllarda ziyaretçi sayısını katladığına 
işaret eden Bozdoğan, “Önümüzdeki süreçlerde 
turist sayısının en az 150 bine çıkmasını bekliyoruz. 
Mağaranın yapısı insanı büyülüyor. Bu kente gelen 
herkes bunu söylüyor. Bunu da turizm açısından 
çok iyi bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. 
Bunu sadece belediye olarak değil, kurumlarla 
işbirliği halinde yapıyoruz.” dedi.

Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
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İÇİMİZDEN

SİYASİ AYAKDA MI VAR?
Ya şu firavun belasından bir türlü 
kurtulamadık. Kurtulacağız gibi de 
gözükmüyor. Türkiye Cumhuriyeti 
Devletine, bu çete sızarken bunu 
engelleyecek mekanizmalar neredeydi? 
Gözleri kör müydü? “Yılanın başı 
küçükken ezilmesi gerekmez miydi? 
Bunun sorumluları o zamanlar bu 
belayı göremeyenler ile gördüğü halde 
herhangi bir işlem yapmayanlardır…

Milliyetçi Hareket Partisin lideri ikide 
birde “Çaycıyı çorbacıyı bırakın! Fetö 
denen şarlatanın siyasi ayağı nerededir?” 
diye soruyor. Bu millet “İktidar ortağı 
siyasi ayağı sorguluyor, siyasi ayak ortaya 
çıkacak” diye umutlanıyor ama sonuç 
ne oluyor? Hiç bir şey olmuyor. Kemal 
Kılıçdaroğlu’da “Siyasi ayağı şu gün 
açıklayacağım, bugün açıklayacağım” 
diye açıklama yapıyor ama o gün bir 
türlü gelmiyor ve gelmeyecekte. Dünün 
firavun sevicileri bugün firavunun 
baş düşmanı olmuşlar ve ekranlarda 
günlerce aynı cümleleri tekrar edip 
duruyorlar. Sonuç alınamayan bu kısır 
konuşmalardan artık bıkkınlık geldi.

Bu firavun çetesinin devlete verdiği 
zararın telafisi mümkün müdür? Başta 
Türk ordusu olmak üzere devletin 
kurumları tarumar edildi. Bu ülkenin 
Genel Kurmay Başkanı bile silahlı terör 
örgütü kurmaktan yıllarca hapis yattı. 
Birçok onurlu Türk askeri ceza evinde 
öldü, kimisi onuruna yediremeyerek 
intihar etti. Siyasi ayak tartışmasının 
yapıldığı bir ortamda, bu belanın 
mağduriyet yaşattığı İlker Başbuğ’un 
açıklaması niye bu kadar tepki aldı? 
Kendisini tabi iki savunacak.
Zarar gören sadece Başbuğ ‘muydu? 
O firavunla mücadele eden, ona 
bulaşmamış, kıyısından kenarından 
geçmemiş birçok insan mağdur edildi 
ve hala mağduriyetleri devam ediyor. 
Siyasi ayağın konuşulduğu bir ortamda 
Başbuğ’un yaptığı açıklamaya hala 
itibarsızlaştırışı bir şekilde “Arkadaşlarımız 
yarın suç duyurusunda bulunacaklar. 
Bu iş boru göstermeye benzemez” gibi 
açıklamalara şaşırmamak elde değil.

Aslında, bu çeteyle mücadele 
edilmek isteniyorsa her öneri titizlikle 
incelenmelidir. Milletin iradesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. 
Ama TBMM’den çıkan bütün yasalar 
doğrudur, faydalıdır ya da zararlıdır 
diye bir şeyde söz konusu değildir. 
En genel anlamda toplum düzenini 
sağlamak için yasalar yapılır. Bu yasaların 
hepsi gerçekten amacına ulaşmış 
olsa o yasaların bazıları daha sonra 
değiştirilmez. Bazı yasalar toplum 
düzenine katkı sağlamadığı için 
sonradan değiştirilmiyor mu? Kanunların 
aykırı olamayacağı Anayasanın bile 
değiştirilmesi sürekli konu  edilirken, 
kendi mağduriyetinin geçmişte çıkartılan 
yasaya bağlı olduğunu açıklayan 
Başbuğ’a cevap böyle olmamalıydı. Bu 
ülkede Genel Kurmay Başkanlığı yapmış 
bir komutanın söylediği sözler ciddiye 
alınıp “Acaba geçmişte bir yanlışlık 
mı yapılmış? İnceleyelim araştıralım, 
soruşturalım” denmeliydi.

Başbuğ’un önerisi, belki de bu fravun 
çetesinin kökünün tamamen Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin en ücra 
köşelerinden sökülüp atılmasına vesile 
olacaktır. Bu siyasi ayak meselesini ikide 
birde gündeme taşıyan Bahçeli’nin 
açıklamaları ne olacak? Başbuğ’un 
açıklamalarının dikkate alınmasını mı 
ya da iktidarın yaptığı açıklamaları 
destekleyici bir şekilde hakkında 
suç duyurusunda bulunulmasını mı 
söyleyecektir? Bahçeli’nin yapacağı bu 
açıklama ile ikide birde” SİYASİ AYAK 
NEREDE?” tartışmasına da son nokta 
konulmuş olacaktır. Bu milletin aklıyla bu 
kadar alay edilmez. Firavun sevicilerine, 
Bank Asya’dan para alanlara, Türk 
ordusu cezaevlerine atılırken şakşakçılık 
yapanlara hiçbir işlem yapılmadığını, 
kıyısından kenarından geçmeyen 
liyakatli birçok kişinin de mağdur 
edildiğini bu millet görüyor ve biliyor. 
Bu nedenle, Türk Milleti İlker Başbuğ 
gibi ülkeye hizmet etmiş komutanların 
arkasındadır.İç

im
izd

en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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DİNİ

Adıyaman’da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami’de program düzenlendi.  İl Müftülüğünce 
gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve 
tüm İslam alemi için dua edildi. 

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, vaazında Regaip Kandili’nin önemine değinerek, üç ayların başladığını ve dua 
etmenin önemli olduğunu söyledi. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla çeşitli programlar 
düzenlendi.  Kandil dolayısıyla vatandaşlarca ikramlarda bulunuldu.

Ankara’da vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla camileri doldurdu. Başkentliler, akşam ezanından sonra 
başta Hacı Bayram Camisi olmak üzere kent genelindeki camilere gelerek namaz kıldı, Kur’an-ı Kerim 
okudu, dua etti. Hacı Bayram Camisi’nin dolması nedeniyle cemaatin bir kısmı soğuk hava ve rüzgara 
rağmen namazını cami avlusuna serilen hasırların üzerinde kıldı.

Cami avlusunda yer alan Hacı Bayram Veli türbesinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.  Birçok ailenin 
çocuklarıyla camiye geldiği görülürken, bazı vatandaşlar da cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.

Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’ni doldurdu. Türk-
İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye ile Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere kentteki birçok 
camiye akın eden vatandaşlar, dua edip, namaz kıldı. 

Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Batı Trakya’dan Edirne’ye gelen soydaşlar da Selimiye Camisi’nin manevi 
atmosferinde avuç açtı.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi
İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan “üç 
ayların” habercisi Regaip Kandili, vatandaşların doldurduğu camilerde düzenlenen 
programlarla idrak edildi.



16 ŞUBAT  2020 - YENİ SAYI: 19

İÇİMİZDEN

YÖK’e ÇAĞRI
      Son yıllarda bazı üniversite öğretim 
üyeleri, üniversitenin olmazsa olmazı,  
akademik özgür-lüğü istismar edip bilim 
dışı konuşmalar yapıyorlar. Bunların başında 
da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
gelmektedir. 

      Akademik unvanı olan ve üniversitede 
çalışan bir kişinin, bilimsellik vasfı olmayan 
konuş-malar yapması, yazılar yazması 
suçtur.  Bir profesör bilimsellik vasfı olmayan 
konuşma yapa-maz, ben istediğim gibi 
konuşurum diyemez. Böyle bir durumda 
ilgili rektörler derhal soruş-turma açmalı, 
üniversite senatosu müdahale etmelidir. 
Suç sabitse bunların akademik unvan-ları 
alınmalı, üniversite ile ilişkileri kesilmelidir.
      
    Ankara Üniversitesi SBF öğretim 
üyelerinden Prof. Bahri Savcı (1914-1997), 
bakın bu konuda ne diyor:  “İlim hürriyeti, 
serbest düşünce olan, bilimsel olan, 
bilimsellik vasfına layık olan hürriyet, 
düşüncenin serbestliğidir. Bilimsellik vasfına 
layık değilse bir düşünce, ona, üniversite 
içindeki bir organ öncelikle müdahale 
edebilir ve bu, bilim hürriyetine aykırılık 
teşkil etmez” Savcı’nın 1967’de söylediği bu 
sözler, üniversitelerin özgür ve özerk olduğu 
yıllarda söylenmiştir. O tarihlerde öğretim 
üyeleri bilimsellik taşıyan konuşmalar 
yapıyorlardı. Son yıllarda böyle mi? Burada 
yazmaya gerek yok; hepimiz biliyoruz 
ki, hemen her gün bir profesör bilim dışı 
ve toplumu bölücü konuşmalar yapıyor. 
Bunlara müdahale edilmediği gibi, daha çok 
konuş deniyor. 

     Burada yapılması gereken şudur: 
Bilim dışı konuşan/yazan akademisyen 
için kadrosunun olduğu üniversitenin 
rektörünün görevi, konuyu üniversite 
senatosuna sunmaktır. Senato o kişi 
hakkında soruşturma açar. Yapılması 
gereken budur. Bu işlemlerin yapılması 
Bahri Savcı Hoca’nın dediği gibi ‘bilim 
hürriyeti’ ne aykırı değildir. Bilimsellik vasfı 
olmayan düşünce ve görüş  bilim insanınca 
söylenemez. 

      Son yıllarda akademik sanlı çok sayıda 
kişi, işin dozunu da kaçırarak insanları 
ayrıştırıcı, toplumsal barışı bozucu 
konuşmalar yapıyor. Bu sözlerin çoğu 
da YÖK Yasası’nda belirtilen ana ilkelere 
aykırıdır (m.5/a). Bu maddeye göre öğretim 

üyeleri öğrencilerini evrensel kültür içinde, 
milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici 
ruh ve irade gücü kazanmış öğrenci yetiş-
tirmekle görevlidir. Bilimsel düşünceye 
aykırı açıklamalar, milli birliği ve beraberliği 
kuv-vetlendirici değil, tam tersine ayrıştırıcı 
olmaktadır. Yine, bu tür sözler m. 4’te yazılı 
“Özgür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş 
dünya görüşüne sahip” öğrenci yetiştirme 
amacına da aykırıdır (m.4.a.5). Yasadaki 
belirtilen amaç ve ana ilkelere aykırı olan bu 
tür açıklamalar suçtur. Suç varsa cezası da 
olmalıdır.

     Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
son zamanlarda, akademik özgürlüğe 
ters dü-şen sürekli konuşma yapıyor ve 
tavır sergiliyor. Bunların pek çoğunun 
bilimsellik vasfı olmadığı gibi, milli birliği 
bozucu olmaktadır. Başkan, bir üniversite 
kadrosunda olduğuna ve akademik unvan 
taşıdığına göre, bilimsellik vasfı olmayan 
sözleriyle açıkça suç işlemektedir.  Öyleyse, 
bu zat hakkında, kadrosunun olduğu 
üniversite senatosu ve doğrudan YÖK 
Başka-nı tarafından soruşturma açılmalıdır. 
Dr. Erbaş şayet üniversiten çıkarma cezası 
aldığında, DİB’ında imam kadrosuna atanır 
ve yeniden başkan atanırsa, bilimsel vasfı 
olmayan konuş-malar yapabilir. O zaman 
bile toplumu ayrıştırıcı, kin ve nefret üretici 
söz söyleyemez. Yetki insana sorumluluk 
verir. 

     YÖK Başkanı’nı ve ilgili üniversite 
rektörlerini göreve çağırıyorum. Bilim dışı, 
ayrıştırıcı ve bilimsel düşünce gücünü yok 
edici görüş açıklayan akademik üyeler 
için soruşturma açılmalıdır. Toplumun 
göz bebeği olan bu bilim kurumlarını 
yıpratmaya, küçük düşürmeye hakkımız 
yoktur. Bu tür yaptırımlar yapılmazsa, son 
yıllarda sıklıkla söylenen ‘üniversiteler 
çöktü’ sözü daha da yaygınlaşacak ve 
üniversiteler medreseye dönecektir. Bu 
duruma geldiğimizi, son yıllarda Türkiye’de 
akıl dışı, laiklik karşıtı bir yığın olay olurken, 
üniver-sitelerden bir tepki/görüş çıkmaması 
doğrulamaktadır. 

       Üniversitenin geçmiş yıllarında 
gördüğümüz, duyduğumuz  ‘gür ses’ artık 
çıkmıyor. Türkiye’nin böyle seslere çok 
büyük gereksinmesi var. 

Bekliyoruz. 

İç
im
izd

en

Prof. Dr.  M. Tahir 
Hatipoğlu

Yazar
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GÜNDEM

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağış numaralarının yer aldığı 
gönderi, sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar arasında yer aldı.

Vakfın, Twitter hesabında, TSKGV bağış numaralarının yer aldığı 
“#BağışYaz1987yeGönder” etiketli gönderi, en çok yapılan paylaşımlar arasında öne 
çıktı. Twitter’da Trend Topic (TT) listesine giren “#BağışYaz1987yeGönder” etiketli 
twit, saat 21.30 itibarıyla 5 bini aştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait banka hesaplarına ve tüm GSM 
operatörlerinden “BAĞIŞ” yazıp 1987’ye gönderilen her kısa mesajla (SMS) 
bağışta bulunulabiliyor.

Mehmetçiğe yardım için sosyal medyada 
yoğun paylaşım
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bağış numaralarının yer aldığı 
“#BağışYaz1987yeGönder” etiketli paylaşımlar, Twitter’da Trend Topic oldu.



18 ŞUBAT  2020 - YENİ SAYI: 19

İÇİMİZDEN

CHP lideri ve avenesi, uzun bir süredir Suriyeli mültecileri siyasi malzeme yapmış 
durumda.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 
Suriyelilerle ilgili partisinin tavrının çok net olduğunu..
Hepsinin ülkesine gönderilmesini istediklerini söylemişti.
Özellikle genel seçimler öncesinde bayağı seçim malzemesi yapılan Suriyeli 
mülteciler konusu şimdilerde, yani yerel seçimlerin ardından da yeniden propaganda 
malzemesi olmaya devam ediyor.
CHP’de Suriyeli mültecilere yönelik bir ‘alerji’ var.
Bunda da başı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çekiyor.
Her fırsatta “Suriyelileri geri göndereceğiz” ifadesini kullanıyor.
31 Mart yerel seçimlerinden sonra ise, Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, 
Suriyelilere yapılan yardımları kesti.
İzmir Kemalpaşa Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Rıdvan Karakayalı da “Suriyelileri 
buradan kovacağız, Suriye’ye barış geldi, ne işleri var burada” çıkışı yapmıştı.
Türkiye sınır kapılarını açtı.

Birileri de harekete geçti.
“Hani ensar-muhacir politikanıza ne oldu?” diyorlar.
“Bu bir insanlık ayıbıdır, utanın” diyorlar.
Bunu söyleyenler 2011’den bu yana Türkiye’nin misafir ettiği Suriyelilere nefret 
kusanlar.
Ama şimdi hepsi “Suriyeli savunucusu” oluverdi.
Oysa gerçek, onların aksettirdiği gibi kesinlikle değil.
Türkiye 2015’de AB ile bir anlaşma yaptı.
Türkiye o anlaşma gereği, Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli olsun ya da başka bir ülke 
vatandaşı olsun, tüm göçmenlerin geçişini engellemekle mesuldü.
Buna da 5 yıl boyunca harfiyen uydu.
Ama AB, anlaşmanın kendi tarafındaki yükümlülüklerin hiç birini yerine getirmedi.
Ne 6 milyar Euro’yu verdi, ne müzakereler için yeni fasıllar açtı ne de vize muafiyetini 
uyguladı.
Gelinen noktada Türkiye “madem siz uymuyorsunuz benden bu kadar” diyerek, 
kapıları açtı.
Kaldı ki sınır kapılarına gidenler Türkiye’de kalmak isteyen Suriyeliler değil.
Yani Suriyelileri zorla göndermek gibi bir durum asla yok.
Bu ülkede yüz binlerce göçmen Avrupa hayali kuruyor.
Türkiye’de düzen kuranların dışında Avrupa ülkelerinde akrabaları olan, o ülkelere 
gitme arzusu taşıyan göçmenlerden bahsediyoruz.
İşte onların önündeki engel kaldırılmış oldu sadece.
Gitmek isteyene “kapı orada” deniliyor, kalmak isteyeni ise zorla gönderen yok.
Ama bu gerçeği ısrarla göz ardı edenler var.
Türkiye’nin bu hamleyle bir insanlık trajedisi başlattığını söylüyorlar, “hani Suriyeliler 
kardeşinizdi” diyorlar.
Tek kelimeyle “yuh” demek lazım.
İnsanlık trajedisini ortaya çıkaranlar o insanları sınır kapısında gaz bombalarıyla 
püskürtmeye çalışan Yunanistan’dır.
Yunanistan sınırda bekleyen kalabalığa saldırıyor, onları ölüme terk ediyor.
Oysa o insanlar, “biz Avrupa’ya gitmek istiyoruz” diye bas bas bağırıyorlar.
Dertleri Türkiye’de kalmak değil.
Zaten sınır kapısı açıldı diye hepsi büyük sevinçle koştura koştura Edirne’ye gittiler.
Ama Yunanistan, kapılarını kapattı, sınırına gelenlere saldırdı.
Yunanistan ilk durak.
Oraya varabilseler, diğer ülke sınırlarında benzerini yaşayacaklar.

Bunun örneğini 2015’te aylarca gördük.
Bu gerçekleri hiçe sayıp, hala “Suriyelileri göndermeye utanmıyor musunuz” diyen 
kim varsa, aynaya bakıp önce kendinden utansın

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

SURİYELİLERE NEFRET KUSANLAR, “SURİYELİ SAVUNUCUSU “ OLUVERDİ
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı 
oturma eylemi sürüyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinden oğlu Şükrü için gelen anne Saadet Kartal ile aynı ilden oğlu Ramazan için 
gelen anne Bedriye Topaloğlu da oturma eylemine dahil oldu. 

Anne Saadet Kartal, yaptığı açıklamada, oğlunun üniversite eğitimi gördüğü sırada kandırılıp dağa 
götürüldüğünü, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Kartal, “Oğlum evli 2 çocuğu var. Oğlumu istiyorum gelsin. Çocuklar, babasını bekliyor. Seninkiler sen 
sağken yetim kalmasınlar. Gel oğlum.” dedi. 

Oğlunun hasretinden uyumadığını belirten Kartal, “Evladım gelinceye kadar buradayım, hiçbir yere 
ayrılmıyorum. Oğlumu HDP’den istiyorum. HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle de getirsin.” diye konuştu.

Kartal, oğlu Şükrü’nün evin en büyüğü olduğunu ve ailenin geçimini sağladığını dile getirdi. Oğlu 
Ramazan için gelen anne Bedriye Topaloğlu da oğlunun 9 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü 
belirtti.

Eşinin kanser, kendisinin de şeker hastası olduğunu ifade eden Topaloğlu, şunları kaydetti: “Evlat acısı çok 
zordur. Allah rızası için çocuğumu gönderin. Benim oğlumu kandırdılar, evladım o yolun yolcusu değildi. 
İnşaatçıydı, fakirdik, çocuklarımı pamuğa götürüyordum, bu nedenle okutamadım. Oğlumu HDP’den 
istiyorum. Çünkü HDP’den başka kim kandırır bu çocukları? Bir tek onlar kandırıyor.”

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı 
binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.
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Yabancı yatırımcıdan 2 milyar 771 milyon 250 bin 
dolarlık katkı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Vatandaşlık işlemi yapılan ve devam edenlerle birlikte 
yabancı yatırımcının Türkiye’ye 2 milyar 771 milyon 250 bin dolar katkısı söz konusu. Bu 
konuda beklentimizi aştık.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, eskiden, ehliyet, kimlik ve pasaportlarda randevu sürelerinin 
90 günü bulduğunu, işlemin yapılmasının ardından da vatandaşa 20-25 günde ulaştığını söyledi.

Pasaportun verilmesinin Emniyet Genel Müdürlüğünden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 
geçtiğini hatırlatan Soylu, ehliyet, kimlik ve pasaportların tek elden yapılmasının vatandaşları mutlu ettiğini dile 
getirdi.

Bakan Soylu, “Şu ana kadar 54 milyon 500 bin kimlik kartı, 10 milyon sürücü belgesi ve 4 milyon çipli yeni 
pasaport verdik.” bilgisini verdi.

Ehliyet, kimlik ve pasaportlarda randevunun aynı güne bile alındığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

“Oraya gidince de yaklaşık 8 dakika bir işlem söz konusu. Randevu günüyle 5 gün içerisinde vatandaşlarımızın 
eline ulaştığını söyleyebilirim. Bazı yerlerde ufak tefek aksaklıklar olabiliyor. Ancak bazen randevu günüyle 2 
günde de gelebiliyor. Bu muazzam bir hizmet. Ayrıca nüfus müdürlüklerimizin konseptini değiştiriyoruz. Turuncu 
bir konsepte giriyoruz. Ankara’da sadece nüfus, ehliyet ve pasaporta yönelik özel bir yer yaptık. Başka hiçbir nüfus 
işlemi yapmıyor. İstanbul’da Zeytinburnu’nda mükemmel bir merkez hazırlıyoruz. Vatandaşımız gidecek rahatlıkla 
bir bankada aldığı hizmetin modernitesinde oturacak bu hizmeti alacak.”



21ŞUBAT 2020 - YENİ SAYI: 19

EKONOMİ

OYAK 18 yıl sonra akaryakıt sektörüne geri dönüyor

OYAK, Güzel Enerji ve M Oil’i satın alma işlemine ilişkin yasal süreçlerin tamamlanmasının 
ardından 2002’de faaliyetlerini sonlandırdığı akaryakıt sektöründe yeniden bir oyuncu 
haline gelecek.

Türkiye’deki en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i satın alarak 
akaryakıt dağıtım sektöründe 18 yıl aradan sonra yeniden faaliyet göstermeye başlayacak.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, OYAK’ın satın 
alacağı iki şirketin 2019 sonu itibarıyla sektör satışlarındaki payı yüzde 5,8 ve toplam satış miktarı da 1 milyon 749 
bin 705 ton oldu.

OYAK’ın geçen yılın sonunda Güzel Enerji ve M Oil’i satın almak üzere Demirören Holding ile gerçekleştirdiği 
görüşmeler sonrasında taraflar şirketlerin satışı konusunda anlaştı. OYAK, söz konusu şirketleri devralmak üzere 
Rekabet Kuruluna başvuru yaptı.

Akaryakıt sektöründe 1990’da Elf markasıyla faaliyet gösteren SELYAK’a ortak olarak giren OYAK’ın buradaki payı 
yüzde 32 seviyesindeyken, Fransız Elf şirketinin payı yüzde 68 seviyesinde bulunuyordu. Şirketlerin ortaklığı Elf’in 
TOTAL ile birleşmesine kadar 12 yıl devam etti. Bu birleşme ile OYAK, 2002’de akaryakıt sektöründen çekildi.

OYAK, Demirören Holding’den Güzel Enerji ve M Oil’i satın almasıyla 18 yıl aradan sonra akaryakıt sektörüne geri 
dönmüş olacak.

OYAK’ın enerji sektöründe faaliyet gösterdiği Erdemir Enerji, OYAK Enerji, Ayas Enerji ve İSKEN şirketlerine, Güzel 
Enerji ve M Oil de eklenecek.

Güzel Enerji 2019’da toplam 1 milyon 366 bin ton akaryakıt satışıyla yüzde 4,57 pazar payına sahip oldu. Şirket, 
Petrol Ofisi, OPET, Shell&Turcas ve BP’den sonra akaryakıt sektöründe en büyük paya sahip beşinci sırada yer aldı.
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SİZ HİÇ ŞEHİT OLDUNUZ MU?
Bayrak ve vatan uğruna canlarını feda ediyorlar.
Arkalarında gözü yaşlı analar-babalar eşler ve çocuklar bırakarak.
Kiminin adı Hasan.. Kimin adı Ali.. Kimin adı Mehmet.. Kimi Hüseyin..
Ne fark ederken zaten aslında hepsinin tek bir adı var ŞEHİT..
Tek bir unvanları var MEHMETÇİK.
Tek bir mekanları var o da CENNET.
Allah hepsinden razı olsun .
Eğer bugün nefes alıyor bu topraklar üzerinde yaşıyorsak tek bir sebebi var o da 
şehitlerimizdir..
Bu durumu anlayan var anlamayan da.
Kavrayan var kavramayan ..
Çok önemli değil zaten..
Kalbinde zerre kadar merhamet ve vicdan olmayanların anlamasını beklememek gerek.
Daha İdlib şehitlerimiz  toprağa verilmeden sosyal medya üzerinden sırıtan-eğlence 
fotoğraflarını yayınlayan alçaklardan ne beklenir ki?
Kalpsiz kahpeler..
Utanması-arlanması olmayan şerefsizler.
Elbet tarih sizi yazıyor..
Elbet sizi de unutmayacağız.
Kimse kusura bakmasın herşeyi anlarım ama şehitlere saygısı olmayanları asla ama asla 
kabul edemem.
Tarafını vatandan-bayraktan-ezandan yana değil de terörden ve egemen güçlerden 
koyan kim varsa alayının canı cehenneme
Bu ülkenin sınırları kırtasiyeden  alınan kırmızı kalemle çizilmedi.
Her karışında şehitlerimizin ve atalarımızın kanı var.
Kurtuluş savaşımızın kahramanı büyük önder Atatürk ve onun silah arkadaşlarını 
saygıyla-rahmetle ve özlemle anıyoruz..
PKK terörü ile mücadele noktasında şehit olanları,15 Temmuz hain darbe direnişine karşı 
mücadele verirken şehit düşen asker-polis ve vatandaşlarımızı unutanların kalbi dursun.
Çok söze gerek yok aslında.
Şehit cenazelerine bakın.
Evladını son yolculuğuna uğurlayan anne ve babaların gözlerine bakın.
Fidan gibi koçların arkasından gözyaşı döken eşlere bakın.
Babalarına sarılmaya doymayan yavrulara bakın.
Bakın-bakın sıkılmadan iyi bakın.
O yüzlerde gördüğünüz şey vatan.
O gözler bayrak.
O beden onur-şeref ve haysiyet..
Şimdi bir de gidin aynaya bakın..
Aynada gördüğünüz ile yüzleşin.
Be ne kadar vatanımı seviyorum.
Seviyorsam ne yapıyorum.
Ne kadar bedel ödüyorum..
Gelin hep beraber bu yüzleşmeyi yapalım.
Gelin bu vatanı kurda-kuşa yem etmeyelim.
Gelin hep beraber şehitlerimize sahip çıkalım.
Emanetlerine sımsıkı sarılalım.İç

im
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en

Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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Türkiye ve Kazakistan arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 28. yıl dönümü kutlanıyor.

Bağımsızlığını 16 Aralık 1991 tarihinde ilan Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke olan Türkiye, bu ülkeyle 2 Mart 
1992’de diplomatik ilişki kurdu.

Türkiye’nin Kazakistan’da görev yapan ilk Büyükelçisi Argun Özpay, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’e 21 Nisan 1992’de güven mektubunu sundu. Bu aynı zamanda bağımsız 
Kazakistan tarihindeki ilk yabancı diplomatik misyon olarak kayıtlara geçti.

Nazarbayev’in Ekim 1992’de Türkiye’ye ilk resmi ziyareti çerçevesinde Kazakistan’ın Ankara 
Büyükelçiliğinin açılışı yapıldı. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel de aynı yıl Kazakistan’a Türkiye’den 
bu ülkeye başbakan düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Nisan 1993’te Kazakistan’a cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi 
ziyareti yaptı. Nazarbayev’in Ekim 2009’da Türkiye’ye yaptığı resmi ziyareti sırasında Kazakistan ile Türkiye 
arasında “Stratejik Ortaklık Anlaşması” imzalandı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mayıs 
2012’de Kazakistan’a resmi ziyareti çerçevesinde “Yeni Sinerji-Ortak Ekonomik Programı Eylem Planı” 
imzalandı. Nazarbayev’in Ekim 2012’de Türkiye’ye resmi ziyareti sırasında Kazakistan ile Türkiye arasında 
“Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi”nin ilk toplantısı düzenlendi.

1992’de 30 milyon dolarla başlayan ikili ticaret hacmi, 2019 sonu itibarıyla 100 kat artarak 3 milyar 100 
milyon dolar düzeyine ulaştı..

Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 28. yıl dönümü
Bağımsızlığını 1991 sonunda ilan ettikten sonra Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye 
olurken, 1992’de diplomatik ilişki kuruldu.
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Türkiye’nin önemli mobilya üretim merkezlerinden, 2 bin imalatçının faaliyet gösterdiği Bursa’nın İnegöl ilçesinde 
firmalar mağazalardan gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, 2018-2019 yıllarında iç pazarda 
istedikleri satışları yapamadıklarını söyledi.

Ayhan, 2020’nin ilk iş gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan mobilyadaki yüzde 
10’luk KDV indiriminin yansımalarından mutluluk duyduklarını anlattı.

İnegöl’de 800’ün üzerinde mobilya mağazası bulunduğunu belirten Ayhan, şöyle devam etti:

“İlçemizde özellikle hafta sonları mobilya mağazalarında yoğunluk yaşanıyor. Mağazaların önünde araba konulacak 
yer olmuyor. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra yurt dışından bile gelenleri görüyoruz. İnegöl’de bireysel mobilya 
mağazalarının yanı sıra mobilya üzerine kurulu 3 alışveriş merkezi var. Vatandaşlar bu alışveriş merkezlerini gezerek 
daha çok çeşidi bir arada bulabiliyor. İnegöl bir mobilya merkezi haline geldi.”

Ayhan, İnegöl’de her keseye uygun mobilya çeşidinin satışa sunulduğunu dile getirdi.

Evindeki mobilyaları yenilemek için bekleyenlerin de KDV indiriminden sonra ürünlere ilgi gösterdiğini anlatan 
Ayhan, “Özellikle kredi faizlerinin düşmesiyle yeni ev alanların da mobilyalarını yenileyeceğini düşünüyoruz. Geçen 
yılın aynı dönemine göre gözle görülür bir hareketlilik var. Daha fazla kalabalık müşteri gruplarını görüyoruz.” dedi.

Özcan Ayhan, mart ayında alışverişlerin daha hızlanmasını beklediklerini ifade etti..

KDV indirimi mobilya sektörüne ‘can suyu’ oldu
Mobilya sektöründe KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesinin ardından geçen 2 aylık 
süreçte satışlarda ciddi artışlar kaydedildi.
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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, 

Konteyner kentte yaşam başladı
Depremin yaşandığı Elazığ’da kimi çadırda kalan kimi yakınlarının yanına sığınan 
depremzedelerin, Doğukent ve Kırklar mahallelerinde geçici olarak barınmaları için 
kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşme süreci devam ediyor.

Elazığ’da depremzedelerin geçici barınmaları için kurulum çalışmaları süren konteyner kentte yaşam 
başladı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak’ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması 
için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.   

Bu kapsamda depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için 
Elazığ’ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice’nin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 
806 konteyner kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Doğukent Mahallesi’nde 900, Kırklar Mahallesi’nde de bazıları iki katlı 456 konteynerin kurulumu 
tamamlandı.

Daha önce kimi çadırda, yurtta kalan kimi yakınlarının yanına sığınan depremzedeler, alt yapısı ve 
çocuklar için park alanları bulunan, sıcak bir ortamda güvenle yaşamlarını sürdürecekleri konteynerlere 
yerleşiyor.

Geçici barınma olanağı buldukları konteynerlerde yaşayan depremzedeler eşyaları ile AFAD tarafından 
kendilerine bırakılan kolilerdeki gıdaları yerleştiriyor, temizlik yapıyor, çocuklar ise kurulan parkta oyun 
oynuyor.

Doğukent Mahallesi’nde konteynere yerleşen Saadet Bayaral yaptığı açıklamada, büyük bir felaket 
yaşadıklarını, etkisini hala hissettiklerini söyledi.
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Depremin yaşandığı andan bu yana devletin uzattığı yardım eli ile yaralarını sarmaya başladıklarını 
belirten Bayaral, “Devlet yurdunda kalıyordum, şimdi konteynere geçtik. Allah devletimize zeval 
vermesin, çok şükür başımızı sokacak bir evimiz olsun, sıcak suyumuz olsun her konuda destek ve 
yardımları oldu. Evim ağır hasar gördü, yıkıldı. Evim olana kadar buradayım. Çok şükür, iyiyiz, çocuklarımla 
çok rahatım, sıcak bir yuvam var.” dedi.

“Devletimize gönülden teşekkür ediyoruz”

Sonay Elekçi de depremde ağır hasar gören evlerinin yıkıldığını, 5 çocuğu ile devletin kendilerine 
sağladığı imkan sayesinde konteynere yerleştiğini belirtti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine destek sunan herkese şükran 
duyduklarını aktaran Elekçi, “Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun, sahip çıktılar, bizleri 
konteynere yerleştirdiler. Yatak, yemek, her şeyimizi veriyorlar. Isıtıcı, tüp, sığınacak yer verdiler, daha 
devletimizden ne isteyebiliriz? Allah devletimize zeval vermesin, eksikliğini göstermesin. Rabbim 
bugünleri bir daha yaşatmasın. Devletimize gönülden teşekkürler ediyoruz.” diye konuştu.

“Devlet felaketin izlerini silmeye çalışıyor”

Kırklar Mahallesi’nde konteynere yerleşen Cuma Tekocak da Elazığ halkı olarak sıkıntıyı günler 
yaşadıklarını söyledi.

Tekocak, “Devlet yardımlarla yaşanan felaketin izlerini silmeye çalışıyor. Devletimiz Elazığ’da, Allah razı 
olsun. Konteynerlerimiz güzel, çadırdan çok iyi. Şimdi bize verilen konteynerlerde kalacağız. İkinci kat 
çıktı bize. Konteyneri gezdik, çok güzel.” dedi.
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AMERİKA ve İSRAİL İLİŞKİLERİ
   İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kurulan yeni dünya düzeninde  Amerika’yı  yöneten güçleri bilmeden 
Amerika ve İsrail ilişkilerini  anlamak mümkün değildir. 
   Amerika, gerek iç siyasetindeki kurumsal yapısı, gerekse dış politika yapısındaki karar alma süreci 
bakımından diğer devletlerden farklıdır. Özellikle Kongre ve Başkan üzerinde çıkar gruplarının karar alma 
süreçlerindeki etkisi çok fazladır. Faaliyetlerini lobiler aracılığıyla yasal zeminde sürdüren bu çıkar grupları 
herhangi bir etnik, siyasi veya dini kimliğe sahip olabilir. Bu sistemle birlikte farklı kesimlerin ABD siyasal 
sistemi içinde yer alması hedeflenmiştir. 
   Amerika’da çıkar gruplarının etkisine,  hem iç hem de dış politikadaki karar alma süreçlerinde şahit 
olunmaktadır. Bu çıkar grupların en önemlisi Amerika’da yaşayan Yahudi cemaatidir.
   Dünyadaki ilk 500 büyük şirketten 244’ü Amerikan şirketidir. (Financial Times, 27 Ocak 1999). Bu şirketler 
sermayeleri ile Amerika’yı gizlice yönetmektedirler. Bu şirketlerinin sahipleri araştırıldığında ise karşımıza 
büyük çoğunlukla İsrail oğullarından Yahudiler ya da Museviler çıkmaktadır.
    İsrail’in kurulduğu 1948 yılından bu yana Amerika  İsrail’e ekonomik katkıda bulunmaktadır.  Bugün 
İsrail’in en büyük destekçileri olarak da Amerika’da yaşayan Amerikan Yahudileri tanımlanmaktadır. 
Amerika’daki Yahudi lobileri ve örgütleri arasında ilk akla gelenler American Israel Publıc Affairs Commitee 
(AIPAC), American Jewish Committee ve American Jewish Congress’dir.  Bu Yahudi lobilerinin Amerika’daki  
hedeflerini bulmak için bu örgütlerden yalnızca birisi olan AIPAC’ı incelemek yeterli olacaktır.
    Günümüzde Amerika’daki Yahudi cemaatinin çıkarlarını en iyi sağlayan kurum, 1951’de kurulan American 
Israel Publıc Affairs Commitee (AIPAC)’tır. Bu komite Amerik’nın İsrail ile alakalı politikalarında etki sahibi 
olmak adına Kongre ve yürütme mercii üzerinde lobi çalışmaları yürütmektedir. Kuruluş amacını ‘’Karar 
alıcıları Birleşik Devletler ve İsrail’i birleştiren bağlar konusunda eğitmek ve Yahudi devletinin güvende ve 
güçlü olmasına yardım etmenin Amerika için ne kadar önemli olduğunu yaymak’’ olarak tanımlayan AIPAC, 
ülkedeki her iki parti ile de ortak çalışmalar yapmaktadır. ( Smith, 1989, ss.215-229 ; Umerova,  2006, ss.79-
80)
     Amerika’daki bütün Yahudi örgütlerinin liderleri en az ayda bir defa toplanarak genel bir durum 
değerlendirmesi yapmaktadır. ’’Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations’’        ( 
Amerikan Büyük Yahudi Örgütleri Başkanlar Konferansı ) olarak bilinen ve 1948’den beri faaliyet gösteren 
bu mekanizma, şemsiye örgüt olarak kabul edilmektedir. Daha çok kamuoyuna yönelik çalışmalar yapan 
bu örgüt İsral’i ilgilendiren önemli karar ve yasa tasarılarının görüşülmesi esnasında üyelerini harekete 
geçirmektedir. Başkanlar Konferansında Yahudi örgütler arasındaki görüş ayrılıkları ve varsa çatışmalar 
giderilmektedir. (  Keller, 1981, s.1523)  
      Bu Yahudi örgütlerinin Amerika yönetimlerinin karar alma süreçleri üzerindeki etkilerine somut örnekler 
olarak aşağıdaki  olaylar verilebilir.
      İsrail Devletinin kuruluşu 14 Mayıs 1948’de Tel-Aviv’de toplanan Yahudi Milli Konseyinin yayımladığı bir 
deklarasyonla ilan edilmiştir. Yeni devlet,  tam on dakika sonra Amerika Başkanı Truman tarafından fiilen 
tanınmıştır.(Risler:  (Çev.Nihal ÖNOL),  1974, s.66  ve Armaoğlu:  1989,s.17 ) 
      Amerika Başkanı Donald Trump,  6 Aralık 2017 günü İsrail’i tanıyan tüm ülkelerin büyükelçileri Tel Aviv’de 
bulunurken Kudüs ile ilgili;   ‘’Ben artık zamanı geldiğine inanıyorum. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma 
vakti artık gelmiştir. Büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı veriyorum.’’ açıklamasını yapmıştır. Bu açıklama ile 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan tarihteki ilk ülke Amerika olmuştur.                       (  Yeniçağ Gazetesi, 
7 Aralık 2017)  
     Ve tarihler 28 Ocak 2020 yi gösterdiğinde Amerika Başkanı Donald Trump , İsrail Başbakanı Bünyamin 
Netanyahu ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, ‘’Yüzyılın Anlaşması’’ olarak adlandırdığı  
tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştır. Bu plana göre kısaca Kudüs İsrail’in başkenti 
kabul ediliyor, Filistinli mültecilere dönüş hakkı tanınmıyor ve denizde İsrail’in egemenliği kabul ediliyor. . 
İsrail Başbakanı Netanyahu ise aynı toplantıda Kudüs’ün İsrail’in başkenti olması konusunda ABD’den onay 
aldıklarını açıklamıştır.(Hürriyet Gazetesi, 29 Ocak 2020)
      Amerika’nın bir önceki başkanı Barack Obama da  ‘’Hepimiz İsrail yanlısıyız’’ diyerek bu açıklamaya paralel 
görüşlere  geçmiş  zamanlarda  ortak olmuştur.        ( Haber Türk Gazetesi, 31 Ağustos 2015 )
    Kısaca; İsrail’in kurulduğu 1948 yılından günümüze Amerika devamlı İsrail’in yanında olmuştur. 
Amerika’nın bugün duyurusunu yaptığı  ‘’Yüzyılın Anlaşması’’  aslında   yıllardan beri Amerika’daki Yahudilerin 
ve İsrail’in gizli hedefi olan Büyük Ortadoğu Projesidir. Büyük Ortadoğu Projesinin asıl hedefi ise   Ortadoğu’da  
büyük İsrail  Devleti’nin kurulmasıdır. 
   İsrail’in hedefini bulmak için çok büyük ilmi çalışmalar yapmaya gerek yoktur. Görmesini bilen akıl sahipleri 
için her şey çok açıktır. Akıl gözleri ile İsrail’in bayrağına ve kutsal kitap Tevrat’a bir bakmamız bu hedefi 
bizlere gösterir.
  Bugünkü İsrâil bayrağı  beyaz zemin üzerinde  üstte ve altta iki mavi çizgi ve bu çizgilerin ortasında altı köşeli 
mavi Siyon yıldızından oluşur  Bayraktaki her imin dînî – tarihî kökenlere dayanan anlamı vardır  

  Beyaz  dünyadır  yeryüzüdür  Bayrağın ortasındaki altı köşeli yıldız ise Siyon yıldızıdır  Filistin’in başkenti 
Kudüs’te bulunan Siyon Dağı’nda yeniden kurulmak istenen Tanrı Krallığı’nı simgeler  Bu yıldızın bulunduğu 
alan  Yahudîler’in vatanı olan Arz-ı Mevud  yani Tanrı tarafından kendilerine vaat edilmiş topraklardır     Arz-ı 
Mevud’un hudutları  Tevrat’ta  Nil ile Fırat nehirleri arasındaki coğrafya olarak gösterilmiştir.   ( Tevrat  Tekvin  
Bâb 15 ) 
  Arz-ı Mevud’un yani  Yahudî vatanının sınırlarını ise bayraktaki Siyon yıldızının altından ve üstünden geçen iki 
mavi çizgi belirlemektedir  Bu mavi çizgiler  Yahudî topraklarının sınırlarını işaret etmek içindir  Bu iki çizgi Nil 
ve Fırat nehirleridir  Kongo ( eski Zaire)  Uganda  Etiyopya ( Habeşistan )  Sudan ve Mısır topraklarında akan 
Nil Nehri ile Türkiye  Suriye ve Irak topraklarında akan Fırat Nehri’dir  
Özetle; Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesinin ve  İsrail’in Büyük İsrail Devletini  kurma hedeflerinin ortak 
gayesi  Nil ve Fırat nehirleri arasındaki  bölgeyi ele geçirmek veya kontrol etmektir.
 Artık;  Ortadoğu’da ve Türkiye’de    yaşananları  Amerika ile İsrail ilişkileri ve bu iki devletin ortak hedefi 
Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında değerlendirmek zamanı gelmiştir. Bizlere  ‘’Yüzyılın Anlaşması’’  olarak   
sunulan aslında bu projenin yeni bir adımıdır.
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Basın İlan Kurumundan basın derneklerine 
yardım
Basın İlan Kurumu, Türkiye genelindeki basın derneklerine şube müdürlükleri aracılığıyla 
yardımda bulunacak.

Basın İlan Kurumu, Türkiye genelindeki basın derneklerine şube müdürlükleri aracılığıyla yardımda 
bulunacak.

Basın İlan Kurumu açıklamasına göre, söz konusu maddi destekten faydalanmak isteyen basın 
derneklerinin 31 Mart 2020 tarihine kadar kurumun bulunduğu şube müdürlüklerine başvuru yapmaları 
gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen basın dernekleri için başvuru evrakları kurumun web sitesinde yer 
alıyor.

Yardım talep eden gazeteci derneğinin, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle, bulunduğu ilde ikamet eden basın 
kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyelerinin adı soyadı, TC kimlik 
numarası, basın kartı numarası ve ikamet bilgilerini içeren belgeleri, kurum başvuru dilekçesi ile birlikte 
teslim etmeleri gerekiyor.

Ayrıca üye kayıt defteri ile mutabakatı sağlanmak suretiyle yardım talep eden gazeteci derneğinin, 
bulunduğu yerdeki İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri 
tarafından onaylanmış olması şartı aranıyor.

Üye listesinin, listede isimleri bulunan şahısların 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle basın kartı sahibi ve basın 
kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyeler olduklarını tevsik ettirmek maksadıyla bu defa 
yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerden sorumlu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı İl Müdürlüğüne onaylatılmış olması da şartlar arasında yer alıyor.

Başvuru sahiplerinin yardıma hak kazanıp kazanmadıklarının tespiti sürecinde, Basın İlan Kurumu lüzum 
görülen hallerde gazeteci derneklerinden bilgi ve belge talep edebilecek.
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan iki kişiden birinin 
Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarında karantinaya alınan “Diamond Princess” adlı yolcu gemisindeki 15 
İsrailliden biri olduğu belirtildi. 

Söz konusu kişinin Japonya’da tedavi altına alındığı, taburcu edildikten sonra bugün İsrail’e döndüğü ifade edildi. 
Ülkesine döndükten sonra yapılan testlerin ardından bu kişinin Kovid-19 taşıdığının tespit edildiği kaydedildi.

Kovid-19’a rastlanan diğer İsraillinin ise kimliği açıklanmayan bir kadın olduğu ve virüsün kocasından bulaştığının 
düşünüldüğü ifade edildi.

Söz konusu kadının kocasının ise kısa süre önce İtalya’dan döndüğü ve dün Kovid-19 taşıdığının tespit edilmesi 
üzerine hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Bunlarla birlikte İsrail’de tespit edilen Kovid-19 vakası 5’e yükseldi.

Japonya’da 4 Şubat’ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan gemideki 15 İsrailliden 4’ü, yapılan tetkiklerde virüse 
rastlanması üzerine Tokyo’da tedavi altına alınmıştı.

Kovid-19 tespit edilmeyen 11 İsrailli ise gemiden ayrılmalarına izin verilmesinin ardından 21 Şubat’ta özel uçakla 
ülkelerine getirilmişti.

Söz konusu kişiler, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinde bulunan bir tıp merkezinde karantinaya alınmış, 
yapılan testler sonucu 2’sinde virüse rastlanmıştı.

İsrail’de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanlığı, 2 İsraillide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.
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İşgal altındaki Batı Şeria’da yasadışı Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen protestolara İsrail askerlerinin 
müdahalesi sonucu, şu ana kadar toplam 268 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Nablus’a bağlı Beyta beldesindeki gösterilere İsrail askerlerinin 
müdahalesi sonucu çeşitli şekillerde yaralanan 191 Filistinliye tıbbi hizmet verildi.

Gösteriye müdahale sırasında 16 yaşında bir çocuk ise gerçek mermiyle sırtından yaralandı.

Kefr Kaddum’daki gösteriler sırasında bir kısmı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtilen Filistinlilerden 
yaralananların sayısının 40 olduğu kaydedildi.

Halil kenti yakınlarındaki el-Fevvar kampındaki gösteriye müdahalede, İsrail askerleri ikisi plastik mermiyle olmak 
üzere toplam 37 Filistinliyi yaraladı.

Ayrıca, Ramallah ve el-Bire kentlerinin kuzey girişlerinde düzenlenen gösterilere de İsrail askerleri tarafından göz 
yaşartıcı gazla müdahale edildi. Buradaki olaylardaki yaralanmalara ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da toplam 
268 Filistinli yaralandı
Batı Şeria’da yasadışı Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen protestolara İsrail askerlerinin 
müdahalesi sonucu, şu ana kadar toplam 268 Filistinli yaralandı.
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan fabrikada üretilen antibakteriyel tulumlar, koronavirüs (Kovid-19) 
salgınıyla mücadele eden Çin’e satılıyor.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu hazır giyim firması Şen Tekstil, yaklaşık 2 hafta önce Çin’den gelen 
talep üzerine bu alandaki üretimini durdurup, antibakteriyel tulum üretmeye başladı.

Üretim kapasitesi ve çalışan sayısının artırıldığı fabrikada üretilen tulumlar, tek kullanımlık ve hava geçirmeme 
özelliğine sahip.

İşletme sahibi Şener Şen yaptığı açıklamada, kadın giyim üzerine üretim yaptıklarını ancak gelen talep sonrası 
antibakteriyel tulum üretimine yöneldiklerini söyledi.

Aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için fabrika çalışanlarının gece gündüz tulum ürettiğini belirten Şen, “Üretime 
başladıktan sonra milyon adetlerde siparişler geldi. Günlük 5 bin adet üretiyoruz. Gelen siparişler sınırsız. 
Ürettiğimiz ürünler günlük olarak kargo uçağıyla gidiyor.” dedi.

Kapasitelerini daha da artıracaklarını dile getiren Şen, “Ürünümüz astar, su geçirmez bir ürün, hava da geçirmiyor. 
Giyildiğinde vücutta hiç açık yer bırakmıyor.” diye konuştu..

Amasya’da üretilen antibakteriyel tulumlar
Çin’e gönderiliyor
Amasya’nın Merzifon ilçesinde kurulu hazır giyim firması, Çin’den gelen taleple antibakteriyel 
tulum üretimine yöneldi.
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ABD’nin Suriye Politikası (12)
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları bir yıla yakındır. ABD’nin Suriye 
politikalarını ve Orta Doğu’da yapacağı uygulayacağı stratejisini tüm 
incelikleriyle siz okuyucularıma tarafsız çıplak bir gözle anlatmaya 
çalıştım.

Bu yazılarımda komple teorilerine girmeden dünyanın en büyük 
emperyal gücü olan ABD’nin Orta Doğu’da ve dünyadaki emellerini 
projelerini anlatmaya çalıştım. Bir yazımda ise ABD’nin istihbarat örgütü 
olan CIA’nin ülkesinin büyük emelleri ve çıkarları için yapamayacağı ve 
yapacağı projeleri anlatmaya çalışacağım.

Ülkemizde bireysel anlamda ve kurumsal anlamda birçok ABD ajanı kol 
gezmektedir. Bunlar hep bilinen ve hayatımıza giren önemli projelerdir. 
2016 Fetö kalkışmasını finanse eden ABD, ülkemizin yumuşak karnını 
çok iyi irdeleyen ve inceleyen ajanları tarafından din sarmalına ülkenin 
tüm kurumlarını istila ederek başımıza Fetö Terör Örgütünü eğit-donat 
yöntemiyle ülkemizin tüm eğitim kurumları başta olmak üzere adalet, 
istihbarat, emniyet, siyaset, dış politikası, ekonomik tüm varlıklarını eline 
alarak ülke yönetimini, bir şeriat ve din devletine dönüştürdüler.

Yönetime ülkemize sahip olmak için ordumuzun tüm lojistik istihbarat 
ve tüm kuvvet kademelerine sahip oldular. Ve ülkenin yumuşak karnı 
olan din, inanç, Allah, Peygamber laflarını işleyerek tüm ülkemizin 
kılcal damarlarına girmeyi başardılar. Dokayısıyla Türkiye tarihinde 
yaşamadığımız kalkışma ve ülkemizi emperyal güçlere teslim etmek için 
ordunun hava kara deniz kuvvetlerini kullanarak TBMM’sini bombaladılar. 
Eğer yurtsever Atatürkçü Subay, Astsubay, Sivil toplum örgütleri sokağa 
dökülmeseydi, bu Fetö terör örgütü ülkenin yönetimine el koyup bu 
Cumhuriyet değerlerimizle birlikte Türkiye devletinin kuruluş ve kurtuluş 
felsefesini bitireceklerdi.

 Emperyal güçler, Kurtuluş savaşında hezimete uğrayıp kaybettikleri 
savaşın rövanşını alacaklardı ama ülkemin aydın, yurtsever, kuvayi milli 
güçlerine mağlup oldular. Kazanan Türk ulusu ve özgürlük vatandaşları 
oldu. Yazımı daha fazla uzatmak istemiyorum gelecek yazımda Fetö terör 
örgütü nasıl gelişti, nasıl palazlandı, nasıl ülke yönetimine hakım oldu, 
tüm çıplak gözle anlatmaya çalışacağım. İyi okumalar.  

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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EKONOMİ

Petrol devlerinin karı yüzde 40 düştü

Dünyanın halka açık en büyük 12 petrol firmasının toplam net karı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40,4 
azalarak 63,9 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin 12 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, henüz yıllık bilançosunu açıklamayan 
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco dışında, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, 
Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus 
Rosneft ve Norveçli Equinor’un net kar ve gelirleri 2019’da bir önceki yıla göre önemli ölçüde azaldı.

Söz konusu şirketlerin geçen yılki toplam net karı bir önceki yıla göre yüzde 40,4 düşerek 63,9 milyar dolara 
geriledi. Bu firmalar 2018’de 107,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Ayrıca 12 petrol devinin 2018’de elde ettiği 1,41 trilyon dolarlık toplam geliri de geçen yıl yüzde 8,5 azalışla 1,29 
trilyon dolara düştü.

En yüksek kar ve gelir Shell’de
Petrol devleri arasında geçen yıl en fazla kar eden şirket 15,84 milyar dolarla Royal Dutch Shell oldu. Bu firmayı, 
14,34 milyar dolarla ExxonMobil ve 11,83 milyar dolarla Total izledi.

Shell, geçen yıl aynı zamanda 344,88 milyar dolarla toplam geliri en yüksek olarak kayıtlara geçti. Shell’i, 264,94 
milyar dolarlık gelirle ExxonMobil ve 176,25 milyar dolarlık gelirle Total takip etti.

Petrol şirketlerinin net kar ve gelirlerinin yıldan yıla azalmasında küresel piyasada düşüş gösteren ham petrol 
fiyatları etkili oldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,6 
düşüşle ortalama 64,37 dolara geriledi. 2018’de Brent petrolün varili ortalama 71,19 dolar olmuştu.

ABD’nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrol varil fiyatı da söz konusu dönemde 65,06 dolardan 57,02 dolara geriledi.

Dünyanın halka açık en büyük 12 petrol firmasının toplam karı geçen yıl bir önceki yıla göre 
yüzde 40,4 azalarak 63,9 milyar dolara geriledi.
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Gülsemin Konca

Yazar
simgedergi@gmail.com

Son Veda
Hz. Mevlana buyuruyor; “Biz vatandan ayrılmışız, bu yüzden yorgunuz, sınanmadayız.”

Mahrumluk, mahsunluktur gurbet. Bedenin gurbette olup, kalbinin vatanında atmasıdır. 
Her memleket türküsünde içinin sızlamasıdır gurbet. Herşeyin varken tam olamamaktır, 
bir yanının eksik olmasıdır gurbet. Havasına, suyuna, bir avuç toprağına özlem duyarak 
yaşamaktır gurbet. 

“İnsana imtihan olarak özlemek yeter. Bir şehri, bir sesi, bir nefesi” demiş Cahit Zarifoğlu. Ne 
de doğru söylemiş. Bitmeyen imtihandır gurbet. Eşikten ötesi gurbettir, biz eşiği geçeli çok 
oldu. Mesafesi uzun, yükü ağırdır gurbetin. Herşey herkes yabancı ama gökyüzü yabancı 
gelirmi insana? Gurbetteysen evet, o bile yabancıdır sana. Yarım yamalak yaşamaktır 
gurbet…

Evet yarım yaşamaktır gurbet, peki ya ölüm? Ve dahada acısı gurbette ölüm… Kimselerin 
içinde, kimsesizliktır ölüm… Ölüm karanlık ama gurbette ölüm zifiri karanlıktır.

Ölüm; yaşayanlar için bir mesajdır, ibrettir. Her ölümün de bir hikayesi vardır, her 
gurbettekinin ise bin ölüm hikayesi… Herkes birkez ölür, gurbettekiler ise her gün. 
Gurbette yaşanan her acı katmerlidir, ölüm ise en acısı.

Birgün bir uçak iner vatana, hep ayakta karşıladığı yakının bu kez yatarak gelir. Gülerek 
beklediğin misafirini bu kez ağlayarak beklersin. Hasretini çektiğin bir insan gibi değil, bir 
eşya gibi gelir… 

Gelmesini istemeden beklersin, mecbur olduğun için beklersin, umutla beklediğini 
umutsuzca beklersin. Görmek istediğin gibi değil, görmek istemediğin gibi beklersin. 
Sıcacık yüzünü değil, buz gibi yüzünü öpmek için beklersin. Tekrar gurbete değil, 
sonsuzluğa uğurlamak için beklersin. Ve sevdiğini değil, tahta tabutunu görürsün.

Tahtadan yapılmış bir uzun kutu, baş tarafı geniş ayak ucu dar. Çakanlar bilir ki bu boş 
tabutu, yarın kendileri dolduracaklar. Necip Fazıl’ın dizelerinde ki gibi tek tek, sırayla 
dolduruyoruz. Sevdiklerimizin kucağına teslim ediyorlar bizi bu tahta kundakta. 

Bir tabut düşün; içinde ben, benim içimde sevdiklerim. Hasretlik biriktirmişim yıllarca, 
yüreğim yangın yeri. Herkesi toplamışım özlemle içime. Bir beden ama binlerce bedenin 
hasretiyle dolu. Tabutumu karşılayanlar son kez sarılıyor bana. Son kez sevgisini haykırıyor, 
‘Daha çok erkendi’ diyor. ‘Sana ne biz doyduk ne de vatanın. Valizle uğurladık, tabutla aldık. 
Kesin dönüş yapacağım birgün diyordun. Böylemi dönecektin vatanına, bizlere tahta tabut 
içinde. Her ölüm erken, senin ölümün çok erken.’

Kimse kendi ölümüne ağıt yakamaz. Son ağıdımız olsun, son kez misafir edin beni evinizde, 
istemesemde son kez üzeyim sizi. Son vedam olsun size ve son isteğim; bana haklarınızı 
helal eder misiniz?..
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YAŞAM

İzmir’in Karabağlar ilçesinde öğrencilerinin 
sevgisinden aldığı güçle görevini aşkla yapan 
görme engelli Türkçe öğretmeni Ali Köse, görme 
engellilerin eğitimdeki sorunlarına da çözüm 
üretmek için çalışma yürütüyor.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe 
Öğretmenliği Bölümü’nden 2015 yılında mezun 
olan 28 yaşındaki Köse, tüm zorluklara rağmen 
çocukluk hayali öğretmenlik mesleğini kavuşmanın 
sevincini yaşadı.

İlk olarak Antakya Şehit Nizam Akdeniz 
Ortaokuluna atanan Köse, 2017’de ise İzmir’in 
Karabağlar ilçesindeki Seniha Mayda Ortaokulunda 
görevlendirildi.

Yaşama sevinci ve azmiyle öğrencileri başta olmak 
üzere birçok kişiye ışık olan Köse, öğretmenlik 
görevinin yanı sıra Eğitimde Görme Engelliler 
Derneğinin İzmir temsilciliğini yapıyor.

Sabahları evinden bastonu yardımıyla okula gelen 

Ali öğretmen, öğrencilerini geleceğe hazırlamak 
için özveriyle çalışıyor.

Yaşama sevinci ve azmiyle çevresindekilerin 
takdirini toplayan Ali Köse yaklaşık 5 yıldır 
öğretmenlik yaptığını, bunun yanı sıra sivil toplum 
çalışmalarına öncülük ettiğini söyledi.

“Okulda zorluk çekmiyorum, engelimin farkına bile 
varmıyorum aksine öğrencilerle bunu avantaja 
çeviriyoruz.” diyen genç öğretmen şöyle devam etti:

“Öğrenciler ister istemez farkında oluyor 
bazı şeylerin, engelliye nasıl davranacaklarını 
öğreniyorlar. Hiçbir zaman ‘Engelliye böyle 
davranın.’ gibi bir şey demedim. Onlar benimle 
birlikte oldukları için zamanla alışıyorlar ve nasıl 
davranacaklarını, ne şekilde konuşacaklarını 
kavrıyorlar. Öğretmenlik benim hayalimdeki meslek 
onun için severek görevimi yapıyorum. Gidip 
gelirken hiçbir zorluk yaşamıyorum. Bastonum 
benim bir numaralı yardımcım. Eve yürüyerek gidip 
geliyorum.”.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Görme engelli Ali öğretmen öğrencilerinin 
dünyasını aydınlatıyor

İzmir’de doğuştan görme engelli Türkçe öğretmeni Ali Köse, mesleğe ve öğrencilerine 
olan sevgisiyle bir yandan mesleğini en iyi şekilde yapmaya gayret ederken diğer yandan 
da görme engellilerin eğitimdeki sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor.
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GÜNCEL

İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Ortaokulu 8. 
sınıf öğrencisi Mustafa Mert Cevahir, kardeşinin 
ilaçlarının bozulmaması için yaptığı güneş enerjili 
seyyar buzdolabı ile 4. Uluslararası Türk Dünyası 
Bilim ve Kültür Şenliği Buluş ve Proje Yarışması’nda 
finale kalmayı başardı.

Cevahir, geçen yıl ailesiyle yaz tatilindeyken 
kardeşinin soğuk tutulması gereken ilaçlarının 
sıcak havada bozulmasından yola çıkarak güneş 
enerjisiyle çalışan seyyar buzdolabı projesini 
geliştirdi.

Okuldaki öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 
kendi güneş paneli bulunan, ısı kontrollü ve 
bataryalı buzdolabı yapan Cevahir, bu çalışmasıyla 
başvurduğu Uluslararası Türk Dünyası 4. Bilim 
Kültür Şenliği Buluş ve Proje Yarışması’nda 3 bin 
proje arasından finale kaldı.

Beylerbeyi’ndeki okulunda projeyi anlatan Mustafa 
Mert Cevahir, kardeşinin ilaçlarının sıcaktan 
bozulmasına üzüldüğünü ve bu projeyi hayata 
geçirmeye karar verdiğini belirtti. Cevahir, “Ailemle 
tatile gitmiştik. Kardeşimin rahatsızlığı vardı. 
İlaçlarının soğuk tutulması gerekiyordu. Sıcaktan 
ilaçları bozuldu. Bu ilaçları tekrar temin etmek 
zor olmuştu. Projemi evde tasarladım, okulda 
öğretmenlerimin desteği ile gerçekleştirdim.” dedi.

Günümüzde daha çok temiz enerjiye ihtiyaç 
duyulduğunu dile getiren Cevahir, “Temiz 
enerjili olması için solar panel, hafif olması için 
strafor gövde kullandım. Solar panelden elde 
edilen enerjiyle bataryamızı dolduruyoruz. 
Buradan sıcaklık kontrol rölesine gelen akım ile 
soğutmayı yapan peltier maddeye akım geliyor. 
Isı kontrol ünitesi sayesinde hedeflenen sıcaklığa 
ulaşıldığında soğutma duruyor.” diye konuştu.. 

Kardeşinin ilaçları bozulmasın diye güneş 
enerjisiyle çalışan seyyar buzdolabı yaptı
Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Mustafa Mert Cevahir, hazırladığı projeyle 4. Uluslararası Türk 
Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Buluş ve Proje Yarışması’nda finale kaldı.
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Üzüntünüzü hangi cümleler ile 
hafifletirim bilmiyorum ama gün 
gerçekleri duyma günü! Aslında 
üzüntünün başlangıcı Aziz Yıldırım’a 
dayanıyor! Galatasaray’ın Avrupa kupaları 
sonrası, camiada yarattığı aşırı kompleksi 
sizlere aşıladı. O başarıları ‘‘tesadüf’’ 
diyerek küçümsedi. Bu hareketler, 
gelinen kötü günlerin ilk sinyalleriydi.

Sonra 2000 yılından itibaren bir başarı 
hikayesi uyduruldu. Galatasaray 
Kadıköy’de galip gelemeyince, taraftarlar 
nezdinde bir hava yaratıldı. ‘’Burası 
Kadıköy buradan çıkış yok!’’ sloganı 
çıkarıldı piyasaya. Ardından 6-0 gibi 
bir skor alındı ezeli rekabette. Bunları 
bayram gibi kutlattılar! Kimse de 
arkadaşlar biz ne yapıyoruz demedi…
Yıllar boyunca bu böyle devam etti. 
Psikolojileri öylesine bozdular ki 
‘’Galatasaray’ı yenelim, şampiyon 
olmasak da olur’’ diyen taraftarlar türedi! 
Ülkenin en büyük ikinci camiasının 
bu duruma düşmesi, kimseyi rahatsız 
etmedi! Kongreden bir kişi çıkıp ‘’biz 
şampiyonluklar yaşamalıyız, kupalar 
kazanmalıyız. Galatasaray’ı yensek ne 
olur yenmesek ne olur’’ diyen bir kişi 
duymadım…

Şampiyonlukta geride kalınca ve 
dördüncü yıldızı Galatasaray takınca, 
bizim 28 şampiyonluğumuz var diye 
uydurdular. Sizler bizi kandırmayın 
diyeceğinize, profillerinize hedef29 
yazdınız, armanızın üstüne beş yıldız 
yapıp paylaşımlar yaptınız. Aziz Yıldırım’a 
20 sene sabrettiniz. Tribüne oynadığı her 
hareketine çanak tuttunuz. En sonunda 
Ali Koç çıktı meydana, yanında sosyal 
medyadaki şakşakçılarıyla! Vizyondur, 
Türk futbolu için şanstır diyenlerin peşine 
takıldınız bu sefer…

Ali Koç ilk senesinde Comolli isminde 
bir futbol adamını getirdi. Şakşakçılar 
Övgülerle arşa çıkardı. 150 kişilik oyuncu 
havuzu dediler en başta. Sonra yaptıkları 
transferlerin hepsi fiyasko çıktı, ilk senesi 
deyip geçiştirdiniz. Aykut Kocaman 
gitti Philip Cocu teknik direktör oldu, 

yine övgüler tavan. Birkaç maç sonra 
gönderildi yerine Erwin Koeman kondu, 
Galatasaray beraberliği ile yine bir övgü 
silsilesi, birkaç maç sonra da Ersun Yanal 
tezahüratı. Geldi efsaneniz(!) sosyal 
medyada Fatih Terim ile kıyasa kalkıştınız. 
Gelince ikinci yarının lideri olacağız dedi, 
sezon sonuna doğru ancak küme düşme 
hattından kurtardı takımı. Bu benim 
takımım değil dedi, tepki vermediniz…

Sonra kendi kadrosunu kurdu efsane(!) 
hoca. Sezon başı ‘’biz şampiyon olacağız, 
diğerleri sıralamayı belirlesin’’ dedi. 
Fenomen diye geçinenler, yine sosyal 
medyada hava yaratma amaçlı verdi 
gazı tabiri caizse. Bahsettiğim kişiler 
her transferi aşırı mübalağalarla aşıladı 
sizlere, peşlerine takıldınız! Onları 
kendinize kanaat önderi yaptınız. Ne 
derlerse desinler desteklediniz…
Geçen sezon Galatasaray derbisinde 
Jailson olay çıkarınca, kulüp TV 
ekranında alaycı ifadelerle ‘’Jailson’u 
yakalayamadılar’’ diye gülüştüler, 
yakışmadı demediniz. Galatasaray’ın 
hakemden canı yanınca, ‘’hakem de 
insandır hata yapabilir’’ diye bildiri 
yayınladılar, desteklediniz. Önceki 
Kadıköy derbisinde Ali Palabıyık 
katletti maçı, haksızlık oldu demediniz! 
Ersun Yanal’ın ‘’onları şampiyonluktan 
ettik’’ sözüyle eğlendiniz. İşin sonunu 
düşünemediniz! Ali Koç Zorlu Center 
noktasında TFF ve MHK ile gizli gizli 
buluştu, etik değil demediniz! Ali Koç 
önceki başkan gibi rakiplere sataştı, 
biz kendimize bakalım demediniz! Ve 
gelinen nokta…

Vizyon getirdi dediğiniz başkan 
protokolden atlayıp taraftar kovaladı. 
Efsane dediğiniz teknik direktörünüz, 
tam 20 yıldır övündüğünüz yenilmezlik 
serinizi bitirdi! Rakibiniz ile alay etmek 
için kullandığınız Jailson, bu derbide 
rakibini yakalayamadı ve üçüncü golü 
yedirdi. Yaptırdığı penaltı cabası. Kadıköy 
mağlubiyeti son tokattı. Daha yazarım 
da sayfama sığmaz. Bu dizeler sonrası 
soruyorum; hala uyumaya devam mı?

İÇİMİZDEN
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SAĞLIK

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 837’ye 
yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 47 
kişi hayatını kaybetti, 427 kişide Kovid-19 vakası saptandı. 

Söz konusu son can kayıplarının 45’i virüsün en yoğun görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, 
başkent Pekin’de ve Hınan eyaletinde birer kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 
bin 837’ye, Kovid-19 vakası sayısı da 79 bin 251’e çıktı.

Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 1418’e, gözetim altına alınanların sayısı 58 bin 233’e gerilerken, taburcu 
edilen kişilerin sayısı da 39 bin 2’ye yükseldi.

Çin ana karası dışında saptanan Kovid-19 vaka sayısı Hong Kong’da 94, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 
10 olarak aktarıldı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
“acil durum” ilan etmişti.

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 837’ye çıktı.
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SAĞLIK

İtalya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 21’e çıktı

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. 

Borrelli, Kovid-19 salgınında dün 17 olarak açıklanan ölü sayısının 21’e çıktığını belirtti.

Ülkedeki koronavirüs bulaşan kişi sayısının da toplamda 821’i bulduğunu ifade eden Angelo Borrelli, şu 
ana kadar 46 hastanın sağlığına kavuştuğunu, 64 kişinin ise halen yoğun bakımda tedavi gördüğünü 
aktardı.

Almanya’da yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan hasta sayısı 53’e yükseldi. Robert Koch 
Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, virüs vakaları Bayern, Baden-Württem berg, Kuzey Ren Vestfalya, 
Hessen ve Hamburg eyaletlerinde görüldü.

Mönchengladbach’ta Elisabeth Hastanesinde çalışan bir doktorun enfekte olduğu kaydedildi. Vakaların 
yoğun olarak görüldüğü Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Heinsberg bölgesi başta olmak üzere virüs 
şüphesiyle en az bin kişinin de karantinada olduğu bildirildi.

Federal Sağlık Bakanlığı ise çeşitli hastanelerde tedavi gören 14 hastanın sağlığına kavuştuğunu duyurdu. 
Basında yer alan haberlerde, yetkililerce Heinsberg’de güvenli bölge oluşturulmasının planlandığı 
belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan, Kovid-19 vakalarının Avusturya’da 6’ya, Romanya’da 3’e ve Danimarka’da 2’ye çıktığı 
bildirildi.

İtalya Ekonomi Bakanı Gualtieri: Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisi olacak
İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, yeni tip koronavirüsün hızla yayılmasının bu yıl ülkesinin 
ekonomik büyümesine “açıkça” olumsuz etki yapacağını belirterek, “Ama bunun ne kadar olacağına 
yönelik tahminde bulunmak için henüz erken. Bu hem virüsün gidişatına hem de onu yenmek için 
alacağımız önlemlerin başarısına bağlı.” diye konuştu.

İtalya’da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi.
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TENGRİ
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Zafer ALTINKESER
Yazar

simgedergi@gmail.com

Tengri (Eski Türkçe): Gök (Tanrısı). 
Eski Türkçe kaynaklarında; Gök anlamına 
geliyor. Bu cümle bilinmeyen bir zamandan 
beri bugünkü anlamı ile Tanrı biçiminde 
kullanılıyor.

Tengri, kişiselleştirilmeyen Gök Tanrısı, ya da 
Gök’ün Tanrısal Yüce Tini (Ruhu).
Tenger (Moğolca): Gök
Tenger Etseg (Moğolca): Gök Baba. Gök 
Tanrısının Moğollardaki İsmi.
Tengri (Çin Kayıtlarına Göre): Gök (Tanrısı). 
Bu cümlenin en eski kanıtları eski Çin 
edebiyatındaki; Hsiung-nu (M.Ö. 1766-400) 
halkını anlatan yazılarda bulunmuştur.
Tengri, Acunda (Dünyada) dengenin 
yaratıcısı ve koruyucusudur. İklimlerin doğal 
süreçleri, iklim değişimi onun tarafından 
sağlanır. Tengrici toplumların mitolojilerinde 
ve kamlarının dualarında insanlara benzer 
kişiselleştirilmiş bir şekilde tarif edilir; Ama 
Tengri kişiselleştirilmez; Sadece zamansız 
ve sonsuz mavi Gök olarak anılır (Kök-Mavi, 
Tengri-Gökyüzü); Daha sonraları mavi 
renginden dolayı Gökyüzü’ne de (Kök/Gök) 
denilmiştir.

Cengiz Han; Tarihte Moğolistan’ın 
birleştiricisi. Cengiz Han, gücünü Tengri’den 
bir vekilliğe dayandırıyordu ve bütün 
fermanlarını Sonsuz Gök’ün Dileği sözleriyle 
başlatırdı. 

Eski Türklerin inancı, Gök Tanrı - Kök Tengri 
inancıdır. Kök Tengri/Gök Tanrı deyimi Ulu 
Tanrı, Yüce Tanrı anlamlarına gelir. Söz 
konusu olan tek bir yaratıcı Tanrı ve bu tek 
Tanrı’ya yapılan saygı dolu bir sesleniştir. 
Eski Türklerin kendi öz inançları, tek 
tanrıcılığa dayanır. Tarihin hiçbir döneminde 
Türklerin öz dininde birden çok Tanrı 
olmamıştır. Bugüne değin yapılan arkeolojik 
araştırmalar da bunu desteklemektedir. Eski 
Türklerden kalan arkeolojik buluntularda 
Tanrı Yontularına ve Putlara rastlanmamıştır. 
Eski Türklerde manevi gücün biricik kaynağı 
Tanrı’dır. Eski Türkler, tüm evreni içeren tek 
ve Ulu yaratıcı Gök Tanrı’nın Yontusunu 
hiçbir zaman yapmamışlardır. Eski Türk 
düşüncesinde Tanrı tektir ve birden çok 
Tanrı olduğu düşünülemez.
İbn-i Fadlan’a Göre; İbn-i Fadlan 10. 
yüzyılda Oğuz Türklerini; Halifenin Elçisi 
sıfatıyla ziyaret eder. Daha o zaman 
Türkler Müslüman değildi. İbn-i Fadlan’ın 
anlattığına göre, o çağlarda Türkler 
haksızlığa uğradıklarında ya da bir zorlukla 

karşılaştıklarında başlarını yukarı kaldırıp 
Bir Tengri derlerdi. İlginçtir ki aynı gelenek 
bugün de sürmektedir. Bugün de Türkler 
haksızlığa uğradıklarında benzer biçimde, 
Yukarıda Allah Var derler.
 Ebu Dülef’e Göre; (10. Yüzyıl) da yaşayan 
Oğuzlarda da Putun olmadığını anlatır. 13. 
yüzyıl Uygur Türkleri de Tanrı’nın, insan ya 
da başka herhangi bir varlık biçiminde tasvir 
edilemeyeceğini söylemektedir. Bunlardan 
dolayı, Eski ve Milli Türk inancında Putçuluk 
yer almamıştır. Putları korumaya yönelik 
Tapınaklar da yapılmamıştır.

GÖK TANRI
Gök Tanrı öncelikle tektir, eşi ve benzeri 
yoktur. Yaratıcıdır; Bilinen ve bilinmeyen 
her şeyi o yaratmıştır. Savaşlarda Tanrı’nın 
iradesi ile zafere ulaşılır. Buyurur; İradesine 
uymayanları cezalandırır. İnsanlara Kut ve 
Ulug (Kısmet) bağışlar. Layık olmayanlardan 
geri alır. Canlılara yaşam verir. Ölüm onun 
iradesine bağlıdır. Varlıklara yaşam verdiği 
gibi, dilediğinde de onu geri alır. Türkler 
arasında yayılan Şamanlık Türklerin Gök 
Tanrı inancına dokunamamıştır. Zaten 
Şamanlık, Eski Türklerin dini değildir. 
Eski Türklerde Şamanizmin bir din inancı 
olarak yer almamıştır. Gök Tanrı inancının 
esasları, eski Çin ve başka kayıtlarda olsun, 
Orhun Yazıtları olsun diğer Eski Türkçe 
belgelerde az çok belirlenmiştir. Büyük 
Hun İmparatorluğu Kağanı Oğuz Han 
(Mete), M.Ö. 176 yılında Çin İmparatoruna 
göndermiş olduğu mektubunda kendisini 
tahta Gök Tanrı’nın çıkardığını, zaferlerini 
Gök Tanrı’nın yardımıyla kazandığını 
belirtmektedir. Büyük Hun İmparatorluğu 
Kağanlarından olan Künçin (M.Ö. 160-
126), M.Ö. 133’te Çin İmparatorunun 
Ma-i’de kendisine hazırladığı tuzaktan 
kurtulunca Tanrı Takdir Buyurduğu İçin 
Kendini Koruyabildiğini söylemiş, bir başka 
başarısının ardından da Başarısının Tanrı’nın 
İşi olduğunu belirtmiştir. 328 yılında 
başka bir Türk Hükümdarı kazandığı zafer 
üzerine kollarını göğe kaldırarak Ey Gök 
Tanrı, sana şükürler olsun diyerek Tanrı’ya 
şükretmiştir. Batı Avar Kağanı da, Bizans 
ile yaptığı bir antlaşmada Gök Tanrı adına 
and içmiştir. Göktürklerin savaştan önce 
zafer için Tanrı’ya dua ettiklerini belirten Çin 
kaynaklarına göre, Tardu Kağan 590 yılında 
bir savaştan önce atından inerek Tanrı’ya 
yakarmıştır...
Devamı simgedergi.com.tr’de



43ŞUBAT 2020 - YENİ SAYI: 19

İÇİMİZDEN

BÜYÜKŞEHIR YASASI
Büyükşehir yasası ile gelecek 
güzellikleri beklerken güzellikler 
adına hiçbir güzelliğin gelmediğini 
tam aksine çirkinlikleride beraberinde 
getiren ucube bir yasa ile karşılaştık. 
Çok katlı merkeziyetçi bir yapının terk 
edileceği ve yerelleşme adına önemli 
adımlar atılacağını sanmıştık. Oysa 
Ankara merkezli yapı kısmen devam 
etmesine rağmen büyükşehir katı 
merkeziyetçi bir yapı oluşturuldu.

İlçe belediyelerin elleri kolları 
bağlandı. Bürokratik yapılar çoğaldı 
dolayısıyla personel sayısı arttırıldı 
giderler çoğalmaya başladı. 
Yetmiyormuş gibi ahbab-çavuş 
ilişkileri ile personel yığılması sonucu 
belediyeler işçi ücretlerini ödemekte 
zor durumlara bile düştüler. Hizmetler 
büyükşehirlere ve ilçe belediyelerine 
paylaştırıldı. Kimilerine göre bir 
başkanlık sistemi görümünde bana 
göre de yarı başkanlık sistemi gibi bir 
yapı oluşturuldu. Tıpkı Fransa’daki 
gibi yetkileri başkan ile başbakan 
arasında paylaştırılması gibi bir yapı 
oluştu.

İlçe belediyelerinin hizmet alanları 
daraltıldı ve 150 km uzaklıktaki bir 
ilçenin birçok hizmeti büyükşehir’e 
devredildi. Maliyetler hem personel 
giderleri açısından hem mesafelerin 
uzaklığı açısından önemli ekonomik 
kayıpların oluşması sağlandı. 
Hizmet verilemez ve yaşanabilir 
kentlerin oluşması için hiçbir 
ilerleme kaydedilemez konuma 
gelindi. Sadece ilçe belediyeleri 
değil Büyükşehirlerde maddi sıkıntı 
içine itildi. Büyükşehir veya bütün 
şehir yasası uygulamaya konulduğu 
andan itibaren aksayan yönleri su 
yüzüne çıkmış ve bu aksaklıkları 
milletvekillerimizle paylaşmıştık.

Birçok tv  programında konuyu enine 
boyuna tartışmamıza rağmen bu 
konu nedense hiç gündeme gelmedi. 
Yani anlayacağınız “saldım çayıra 
mevlam kayıra“ her zaman olduğu 
gibi mantık aynı mantık devam etti ve 
ediyor.

Belediyeler zam üstüne zam yapıyor 
sadece suya ve hizmetlere yaptıkları 
zamların yanında doğalgaz faturaları, 
elektrik faturaları can yakar duruma 
geldiğini kimse görmezden gelemez, 
gelmemeli.
Bazı illerin büyükşehir statüsüne 
gelmeleri için yapılan yasal 
değişiklikler tekrar gözden geçirilmeli 
ve gereken yasal düzenlemeler 
ivedilikle yapılmalıdır.  Yerelleşmek 
demek demokratikleşmek demekse o 
zaman yerelleşmeyide yamalı bohça 
halinen kurtarıp gerçek anlamda 
yerelleşmeyi gerçekleştirmemiz 
gerekmektedir. Yoksa bu 
ucube yasalar sonucunda hem 
belediyelerimiz hemde insanımız 
bu plandan dolayı büyük zararlar 
görecektir.

Manisamızda hâlâ bir imar planın 
bile hazırlanmaması ve sen ben 
kavgalarının devam etmesinin 
nedeni yapılan yanlış yasal 
düzenlemelerdir. Sıkıntılar hat 
safhaya gelmeden gereken yapısal 
dönüşüm yapılmalıdır. Şehrin rantı 
birkaç kişiye değil şehirde kalmasının 
kıstasları aranmalıdır. Tarıma elverişli 
alanların imara açılması ve oradaki 
tarla sahiplerine rant sağlanması hem 
tarım arazilerinin katledilmesi hem 
de o tarla sahiplerine şehrin rantının 
peşkeş çekilmesi anlamını taşıdığını 
unutmamak gerekmektedir.

Bir verimsiz toprağa imar izni, verilir 
ve oranın değeri artarsa bunda 
en büyük payı almaı gereken 
belediyelerdir. Ve bu rant şehrin rantı 
olduğunu unutmamamız gerektiğinin 
altını kalın çizgilerle çizmemiz 
gerekmektedir. İnsanlar şehirlere 
gelmesinin nedeni önce ekonomik 
durumlarını düzeltmek ve daha sonra 
çocukların okutma ve de yaşadığı 
şehre uyum sağlamak adına gerekli 
kültürel gelişmesini sağlayacak 
argümanlar duyduğu ihtiyaçların 
karşılanması için şehirdedir. O 
nedenle tekrar etmekte yarar var diye 
düşünüyorum. Bir an önce gerekli 
yasal düzenlemeler yapılarak bu 
aksayan yönler ortadan kaldırılmalıdır.
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İsmail AYDIN
Gazeteci - Yazar

simgedergi@gmail.com
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COĞRAFYA KADER(Mİ) 
1400’lü yılların müslüman filozofu İbn-i 
Haldun ünlü eseri MUKADDİME’de 
“Coğrafya insanın kaderidir” demiş.
El hak doğru. Öyle ya altıyüz senedir 
kimse itiraz etmemiş, eleştirmemiş,İbn-i 
Haldun yanılıyor dememiş,benim gibi 
yarım akıllı ,beş yaşında “baba”demeyi 
öğrenen onuda yanlışlıkla halasına 
baba diyen estirik birimi itiraz edecek. 
Uzatmadan,eğip bükmeden ,kıvırmadan 
itirazım var arkadaş.Ortadoğuluyum 
diye ölümü yüceltip güzel yaşamayı 
aşağılamam mı gerek,ortadoğuluyum 
diye imanı yüceltip aklı aşağılamam, 
dini yüceltip bilime kayıtsız 
kalmam,üniversiteleriyle değilde 
camileriyle gurur duymam,imamları 
yüceltip filozofları aşağılamam mı  gerek. 
Bunların hiç biri benim ortadoğulu 
olupda yüzyıllardır süren kan,gözyaşı 
ve kargaşanın sebebi değildir de tek 
sebebi “ortadoğulu”olmam mı kaderim.
Çağdaş ideolojiler,bilim uzmanları 
ve ulus-devletler henüz insanlığın 
geleceğine dair geçerli bir görüş 
geliştiremedi.Böyle bir görüş insanlığın 
dini geleneklerinin derin kuyusundan 
çekip çıkarabilirmi?Belkide cevap öteden 
beri Kur an da, Kitabı Mukaddes yada 
Vedalar’ın sayfalarında duruyordu.

Kutsal metinler orta çağda bir amaca 
hizmet etmiş olabilir ama yapayzeka, 
biyomühendislik,küresel ısınma ve siber 
savaş çağında bize nasıl yol gösterebilirki.
İslam dünyasının hemen tamamında dini 
görüşler siyaseti şekillendiriyor,pekçok 
yerde dini husumetler çatışmaları 
tetikliyor.Böyle bir toplumsal anlayış 
ortadoğuda olmuş uzakdoğuda olmuş 
yakındoğuda olmuş sonuç farklı olmaz.
Bu coğrafyada TEKNİK SORUNLARI-
SİYASİ SORUNLARI-KİMLİK SORUNLARI 
çözmeden huzur,kalkınma,refah olmaz.
Hacı hocaların esas meselesi,en başından 
beri,ne yağmur yağdırmak,neşifa vermek 
ne kehanet nede büyüydü .Ezelden 

beri yaptıkları tek şey yorumlamak....
İmam dediğimiz,yağmur duası etmeyi 
ve kuraklığı sona erdirmeyi bilen kişi 
değildir.İmam yağmur duasının niye işe 
yaramadığını ve dualarımızı duymuyor 
gibi görünsede neden Allah’a inanmayı 
sürdürmemiz gerektiğini açıklayabilen 
kişidir....S iyasi sorunlar ise daha 
girift .Dini liderlerin vergiden ,yaşam 
şekline, giyimden yemek içmeye ,çevre 
yasalarından küresel ısınmaya hatta 
bilimsel kuramlara pek çok konuda 
kamuoyunu etkilediği bir gerçek.Fakat 
bunların çözümleri Mukaddes Kitap da, 
Kuran ‘da ,Vedalar ‘da değil  SANCAR 
‘larda,Friedman ‘larda,prof N.Görür’lerde 
yani çağdaş bilim insanlarında....Kimlik 
sorunları ise dahada karmaşık.Nasıl 
olurda ikimilyar nüfusu yakın islam 
dünyasında;müezzinin sesi günde 
beşvakit pazaryerlerinin,ofislerin 
,fabrikaların gürültüsünü bastırıp, 
müslümanları dünyevi uğraşların 
harala gürelesini bir kenara bırakıp ilahi 
hakikatle bağlantı kurmaya çağırıyor 
bunu içselleştiriyor ama müezzinin 
çağrısı bitince kaldığı yerden kimlik 
kavgaları devam ediyor.

Akıllara ziyan.Kısaca ortadoğuda 
sorun coğrafya değil,kendine göre din 
yaratmaya çalışan, birtakım uydurma 
geleneklerle dünyayı bir dolu çirkinliğe 
boğup,insanların kaba ve acımasız 
davranmasına sebeb olanlardır.Hiç 
şüphesiz milli ve dini aşırılıkları reddedip 
çok daha evrensel bir görüş benimseyen 
din adamları da var.Ancak maalesef 
bu tür din adamları pek bir siyasi varlık 
gösteremiyorlar bugünlerde.İşte o 
zaman , aşağı tükürsen sakal yukarı 
tükürsen bıyık örneği sıkışıp kalan bir 
ortadoğu. Herşeye rağmen enseyi 
karartmayalım;gelecek günler aydınlık 
olacak ORTADOĞU da..

Saygılarımla....
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Gazeteci - Yazar
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102 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 71 yaşındaki Hilmi Arslan, 15 yıldır yatağa bağımlı olan 
102 yaşındaki annesine büyük fedakarlıkla bakıyor.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 71 yaşındaki Hilmi 
Arslan, 15 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası 
yatağa bağımlı kalan annesi Havva Arslan’a vefa 
örneği sergileyerek, kol kanat geriyor. 

Hilmi Arslan yaptığı açıklamada, maddi sıkıntılar 
yaşadıklarını ve komşularının yardımıyla 
geçimlerini sağladıklarını belirtti.

Anneye bakmanın sevabının büyük olduğunu 
dile getiren Arslan, 15 yıldır yaptığı bakımlarda 
en ufak sıkıntı çekmediğini ifade etti.

Arslan, annesinin acı çekmesini istemediğini 
anlatarak, “Yemeğini, içmesini, ne istiyorsa yerine 
getiriyorum. 71 yaşındayım ve anneme seve seve 
bakıyorum. Anneyi nasıl atarsınız? Gece gündüz 
annemin başındayım, ne isterse yapıyorum. 

İsteyip de yapamadığım zaman vicdan azabı 
çekerim.” diye konuştu.

Annesini bakımevine vermek istemediğini 
belirten Arslan, “Anne bu, nasıl vereyim? Benim 
elim ayağım tutuyor, onun için ölene kadar 
bakacağım.” dedi.

Arslan, annesinden aldığı duanın kendisine 
yettiğini kaydetti.

Mahalle Muhtarı Halil Kılıçarslan da Arslan’ın 
yaptığının bir vefa örneği olduğunu söyledi.

Kılıçarslan, annesinin yemek, bulaşık, çamaşır 
ve diğer ihtiyaçlarını Arslan’ın tek başına 
karşıladığını, onun yaptığını her evladın yerine 
getiremeyeceğini dile getirdi.
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‘Kelebek hastası’ Hamza bedenine yüklenen ağır 
yükü taşımaya çalışıyor
“Kelebek hastalığı” olarak bilinen genetik cilt rahatsızlığı bulunan 15 yaşındaki 
Hamza Özkan, yaşadığı zorluklara rağmen yaşama tutunmaya çalışıyor.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tek katlı evde annesi 
ve ağabeyiyle yaşayan Hamza Özkan, doğuştan 
gelen hastalığıyla mücadele ediyor. Kesin bir 
tedavisi olmayan hastalık, Hamza’nın cildinin bir 
kelebeğin kanatları gibi en küçük bir dokunuşta 
bile soyulmasına neden oluyor. Hamza, hastalığı 
nedeniyle dışarıya çıkamamanın ve istediklerini 
yapamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Hamza Özkan yaptığı açıklamada, hastalığı 
nedeniyle hiçbir şey yapamadığını, dışarı çıkıp 
oynayamadığını söyledi. Dışarı çıktığında 
terlediğini ve yaralarının kaşındığını 
belirten Hamza, haftada bir gün eve gelen 
öğretmeninden eğitim aldığını ifade etti. Özkan, 
maddi durumlarının iyi olmadığını dile getirerek 
“Sargı ve ilaç gibi ihtiyaçların karşılanmasını 
istiyorum. Bu ev çok kötü, yeni bir ev olmasını 
istiyorum.” dedi.

Anne Remziye Kara, şizofreni hastası eşinin yıllar 
önce evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden 
hiç haber alamadıklarını dile getirerek yaşamını 
iki oğluyla sürdürdüğünü söyledi. Oğlunun 
doğuştan kelebek hastası olduğunu dile getiren 
anne Kara, “Hamza’nın vücudunun her yeri yara 
içerisinde. Canının istediği hiçbir şeyi yapamıyor. 

Dışarıya çıkıp oynayamıyor.” dedi.

Oğlunun bakımının çok zor olduğunu anlatan 
Kara, şöyle devam etti:

“Çok acı çekiyor. Yaşadığı ortamın çok hijyenik 
olması gerekiyor. Enfeksiyon kaparsa hastalığı 
ölümcül olabiliyor. Yaralarına tek tek kremlerini 
sürüyorum, sargılarını sarıyorum. İki günde bir 
açıyorum sargılarını tekrar sarıyorum. Vücudunun 
her yeri yara içerisinde, kan ve iltihap akıyor, 
derisinde baloncuklar oluyor. Balonların içini 
enjektörle çekiyorum. Çekmezsem daha da 
büyüyor. Evimiz çok rutubetli, bu Hamza’yı kötü 
etkiliyor. Toz olmaması için sobasız, doğal gazlı ve 
rutubetsiz ev lazım ama durumum müsait değil.” 
dedi.
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NBA’deki ‘Türk derbisi’ni Cedi’nin takımı 
kazandı
Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın, Furkan Korkmaz’ın 14 sayılık katkı yaptığı 
Philadelphia 76ers’ı 108-94 yendiği karşılaşmada 5 sayı attı.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncular 
Cedi Osman ile Furkan Korkmaz’ın karşı karşıya 
geldiği maçta Cleveland Cavaliers, Philadelphia 
76ers’ı 108-94 yendi.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Cedi’nin forma 
giydiği Cavaliers, seyircisi önünde Furkan’ın takımı 
76ers ile oynadığı mücadeleyi kazanarak son 5 
maçta 4. galibiyetini aldı.

Cavaliers’ta Collin Sexton 28 sayıyla sahanın en 
skoreri olurken, Tristan Thompson 14 sayı, 13 
ribaunt, Larry Nance de 13 sayı, 15 ribauntla 
“double double” yaptı. Cedi ise 5 sayı, 3 ribauntluk 
katkıda bulundu.

76ers cephesinde Shake Milton 20, Furkan 
14 ve Alec Burks 13 sayı kaydetti. Omzundan 
sakatlanarak ilk çeyrekte sahayı terk etmek 
zorunda kalan Joel Embiid, 3 sayıda kaldı.

Doncic, Mavericks’in kulüp rekorunu egale etti
Teksas eyaleti takımları arasındaki karşılaşmada 
Dallas Mavericks, konuk olduğu San Antonio 

Spurs’ü 109-103 mağlup etti.

Mavericks’in Sloven oyun kurucusu Luka Doncic, 
26 sayı, 14 asist, 10 ribauntla bu sezon 13, 
kariyerinde 21. kez “triple double”a imza attı.

20 yaşındaki basketbolcu böylece 21 “triple 
double” ile Mavericks’in kulüp rekorunun sahibi 
Jason Kidd’i yakaladı. Kidd bu sayıya 500, Doncic 
ise 119 maçta ulaştı.

Spurs’te DeMar DeRozan’ın 27 sayı, 9 asist, 8 
ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar:
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 108-94
Charlotte Hornets-New York Knicks: 107-101
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 110-106
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 120-130
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 126-129
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 140-112
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 103-109
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 92-102
Utah Jazz-Boston Celtics: 103-114
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 
turunda deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın 
rövanşında konuk ettiği Portekiz’in Sporting 
Lizbon takımını uzatma devreleri sonunda 4-1 
yenerek, tur atladı.

Portekiz’de oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden 
turuncu-lacivertli ekip, Başakşehir Fatih Terim 
Stadı’nda konuk ettiği Sporting Lizbon’u Martin 
Skrtel, Danijel Aleksic ve Edin Visca (2)’nın 
golleriyle mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi’nde 
adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Medipol Başakşehir’den tarihi başarı

Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi 
olan turuncu-lacivertli ekip, Sporting Lizbon’u 
eleyerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde 
son 16 takım arasına kaldı.

Roma, Borussia Mönchengladbach ve 
Wolfsberger’in olduğu gruptan çıkan ve Sporting 
Lizbon ile eşleşen Medipol Başakşehir, Portekiz 
ekibini de elemeyi başardı. 

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 
Mart’ta, rövanşları ise 19 Mart’ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 
Nisan ve 7 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa 
Ligi’nin final maçı ise 27 Mayıs’ta Polonya’nın 
Gdansk kentinde oynanacak.

Okan Buruk’un hamleleri
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 
Sporting Lizbon’un 68. dakikada bulduğu golden 
sonra oyuncu değişikliklerine gitti.

İlk değişikliğini 77. dakikada yapan Buruk, 
Azubuike’nin yerine Berkay Özcan’ı oyuna sürdü. 
85. dakikada Elia’nın yerine Fredrik Gulbrandsen’i 
oyuna alan Okan Buruk, üçüncü değişikliğini 89. 
dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine Robinho’yu 
sahaya sürerek gerçekleştirdi.

Buruk, 119. dakikada penaltıdan turu getiren 
golü atan Visca’nın yerine de 120. dakikada 120 
Ponck’u aldı.

Medipol Başakşehir zoru başardı, UEFA Avrupa 
Ligi’nde son 16 takım arasına kaldı
Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz 
temsilcisi Sporting Lizbon’u uzatmalara giden mücadelede 4-1 yendi ve adını son 16 
turuna yazdırdı.
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TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜNDE YARDIMSEVERLİK 
ÖRNEĞİ SEBİLLER VE ÇEŞMELER
Yüce Rab yarattığı insanlar, hayvanlar 
ve bitkiler faydalansın diye onların 
hayatlarına suda vermiştir. Kuranımız 
Bakara Suresi 99.Ayette: “Gökten su 
indiren O’dur. Onunla her çeşit bitkiyi 
çıkardık. Ondan bir yeşillik çıkardık, 
ondan da birbiri üzerine binmiş 
taneler, hurmaların tomurcuğundan 
sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin 
ve narı da çıkardık.” denilmekte, 
Taha Suresi 53.Ayette ise: “… gökten 
bir su indiren O’dur. İşte biz o su ile 
türlü bitkilerden çiftler çıkardık” diye 
belirtilmekte, Kaf Suresi 9. Ayette de: 
“Bir de gökten mübarek bir su indirip 
onunla bağlar, bahçeler ve biçilecek 
taneler bitirmekteyiz.” diye ifade 
edilmektedir. İnsanoğlu kendisine 
nimet olarak gökten su indiren 
Yüce Allah’a, her an ve her zaman 
şükretmelidir.

Kuranımız Enam Suresi 160. Ayetinde 
de: “Kim (Allah huzuruna) iyilikle 
gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. 
Kimde kötülükle gelirse o sadece 
getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. 
Onlar haksızlığa uğratılmazlar” diye 
belirtilmektedir. Dinimizin bu emri 
uyarınca insanlar, Yüce Rab katında 
sevap kazanmak ve rahmet bulmak 
için çeşitli şekillerde hayır yapmak 
için hayrat yaptırmaktadırlar. Hayrat 
ise, sevap kazanmak için yapılan 
iyilik dolu işlerdir. Çeşme ve sebil 
yaptırmakta bunlardan biridir. Bazıları 
da, mezarları başına kuşlar su içsin 
diye bir su oluğu, su kabı yaptırırlar. 
Bu kaplardan su içen her kuşun 
duası ve sevabı, ahrette kendisine 
rahmet olarak gelsin diye düşünürler. 
Hz. Peygamberimiz: ““Her canlıya 
yapılan iyilik için mükafat vardır” diye 
söylemiştir.

Özellikle yaz günlerinde bütün 
canlıların suya ihtiyacı vardır. Çünkü 
su hayattır ve canlıya hayat verir. Su 
ihtiyacı olan insanları, hayvanları ve 
bitkileri, ağaçları düşünüp, duyarlı 
olmalıyız. Kuranımız Mürselat Suresi 
27. Ayetinde: “Kendilerine içecekleri 
tatlı suları bahşetmesini, insanlara 
verdiği nimetler arasında sayar” diye 
buyrulmaktadır. Bu nedenle insanlar 
için ve bütün canlılar için su Yüce 
Rabbın bize sunduğu bir nimettir. 

Hz. Peygamberimize biri geldi ve 
sordu : “Ey Allah’ın Resulü! Annem 
öldü onun adına sadaka verebilir 
miyim” diye sordu. O’da “Evet” dedi. 
Adam tekrar sordu: “Hangi sadaka 
daha hayırlı ve değerlidir” deyince, 
Hz. Peygamberimizde: “İnsan ve 
hayvanların su ihtiyaçlarına cevap 
vermektir” diye cevapladı. 

Suyun hayatın temeli olarak nimet 
sayılması,  Yüce Allah ve Peygamber 
Efendimiz tarafından söylenmesi, 
insanlar tarafından görev ve 
sorumluluk olarak üzerine almışlar, 
çeşmeler ve sebiller yapmak için yarış 
içinde olmuşlardır.
  
Bu nedenle dinimiz de ve örf ve 
adetlerimizde, suyun kutsal bir nimet 
olduğu bilinmektedir. Ferahlatıcı, 
teskin edici ve huzur verici bir 
özelliği vardır. Eskiden beri söylenen, 
atalarımızdan gelen güzel bir duada: 
“Su gibi aziz ol” derler. Küçükler veya 
bir kişi...

Devamı simgedergi.com.tr’de.İç
im
izd

en

Necdet 
Bayraktaroğlu

Yazar
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Suriye Meselesi
Suriye’de ve tüm bölgede 
durum uçuruma doğru 
ilerliyor. 

Bölgesel bir savaş ve küresel 
süper güçlerin müdahale 
etmeleri olasılığı gittikçe 
artıyor. 

Suriye’de ki olayların tüm 
bölge ve belki de tüm dünya 
için cehennemin kapılarını 
açma ihtimali korku ve 
dehşete düşürüyor. 

Endişeye gerek yok! 

Suriye’de yıllardır bir diktanın 
zulmü altında vatandaş bile 
sayılmamış Kürtler sonunda 
haklarını geri alıyor. Buna 
ancak sevinilebilir. 

Muhtemel bir Kürt devletini 
savaş sebebi sayan Ankara, 
büyük müttefikinin Kuzey 
Irak’ta oluşturduğu yapıya 
itiraz etmedi. 

Sanki Suriye topraklarında 
Iraklı Kürtlerin yani Barzani 
desteğiyle yeni bir oluşum 
içine girilmiyor. 

Türkiye’nin Suriye politikası bir 
Kürt devleti kurulmasına mı 
neden oluyor? 

Bunlar Türkiye’nin Suriye 
politikasının sonuçlarından 
değil, Suriye’nin içine düştüğü 
durumun ürettiği sorunlar! 

Suriye konusunda gelinen 
durum Türkiye’nin imkânlarını, 
gücünün sınırlarını, hayal 
ile gelecek tasavvurunun 
karıştırılmasının açıklayıcı bir 
gösterge oldu. 

Suriye’deki gelişmeler sürpriz 
değil. 

Orta Doğu’da haritalar 
değişirken Kürtlerin yeni 
pozisyon alacağı belliydi. 

Burada önemli olan PKK 
meselesiydi. 

Bu vesileyle şehitlerimize 
rahmet diliyorum. 

Milletimizin başı sağ olsun.

İç
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izd

en

Sayim YAĞAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Vakitlerden Ayrılık 
Vakitlerden ayrılık. Hüznün yaprakları dökülüyor.
Sevda ya bu! Yalnızlığın meskenine vuruyor aşığını.
Yüreğim yokluğunun kıskacında...şehrin en yalnız sokağında...
Sen diye avare, sen diye dilenci...
Vakitlerden ayrılık, mevsimlerden sonbahar.
Rüzgarın her uğultusunda duyuyorum.
Sensizliğin sesini.
Karanlığa kapılırken her taraf...
Ben gidiyorum seni soluyarak.
Bir an diyorum ki, kırılsa kaderin kalemi.
Aşk yağdırsa şimdi merhametin yağmurlarını.
İki dirhem derman olsa bu kuraklığıma.
Ama biliyorum sevgilim, vaktimiz ayrılık.
Sen yoksun, ben yokum.
Ayaklarımda kaçışı olmayan veda...
Sırtımda gülüşünün eksikliği var.
Adını zikreden dilimde umudun duası var.
Belki günlerden bir gün...
Diyarım yüreğin olur diye.
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KADINLAR NE KUTLUYOR
Bir kadınlar günü daha geldi.
Yine oynayıp  halay çekerek 8 Mart kutlamaları yapılacak.
Birdenbire aklıma  Pakistan’ın önemli gazetelerinden  The News’de  2008 yılında yayınlanan  “Müslüman 
dünyasındaki kadınlar” başlıklı makale geldi.
 “ Müslüman erkeklerin  kadınlara iyi muamele etmediği” görüşü savunulmuştu. 
Makalenin yazarı Dr. Faruk Salem.
Dünya Ekonomik Forumu’nca yayınlanan  “Küresel Cinsiyet Uçurumu” raporuna göre  kadınlara karşı  en 
çok suç işlenen ilk 10 ülke arasında Türkiye de bulunuyordu.
Kadınlara kötü davranan ilk 10 ülkeden 8’i ise Müslüman.
1- Yemen, 2- Çad, 3- Pakistan, 4- Nepal, 5-Suudi Arabistan, 6- Benin, 7- Fas,
8- TÜRKİYE , 9- Mısır, 10- Umman
8 Müslüman ülkenin yanında  % 80 i Hindu olan Nepal ve % 50 si yerel dinlere inan Benin yer alıyorlardı.
2008’den günümüze Türk kadınlarının durumunda değişiklik olmadı.
Döv ülen ve öldürülen kadın sayısı katlanarak artıyor.
Hep merak ederim 8 Mart’ta kadınlar neyi kutlarlar.
Ne olmuştu 8 Mart’ta?
8 Mart 1857 de ABD’de Newyork’da dokuma işçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalıştıkları 
tekstil fabrikasında grev yaparlar.
 Polis barikat kurar, işçilere saldırır. 
Fabrikada bu sırada çıkan yangında çoğu kadın 129 kişi hayatını, kilitli kapılar ardında hayatını kaybeder.
Clara Zetkin (Alman Sosyalist Partisinden) 53 sene sonra 27 ağustos 1910 yılında, Danimarka’nın 
Kopenhag kentinde yapılan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda bir öneri verir.  
Dünya Emekçi Kadınlar Günü önerisi oybirliğiyle kabul edilir.
International Women’s Day’in bir sonra ki kongre de, kutlanma tarihi 8 Mart ‘da olarak kesinleşir. 
Türkiye Cumhuriyeti 1921 yılında bu günü kutlamaya başlar ve 1984 den beri her yıl kutlanır.
Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış 
uluslararası bir anma  günüdür.
 İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal 
başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.
Bu, kadın hakları hareketinde odak noktasıdır. Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909’da New York’ta 
bir “Kadınlar Günü” düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir 
“Kadınlar Günü” düzenlenmesini önerdi.
 1917’de Sovyet Rusya’da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra, 8 Mart orada ulusal bayram oldu.
 Daha sonra gün, 1975’te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilene kadar ağırlıklı olarak sosyalist 
hareket ve ülkeler tarafından kutlandı.
 Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir, bazı ülkelerde büyük ölçüde görmezden 
gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür, diğerlerinde ise kadınlığı kutlayan bir gündür.
Yanarak ölen  129 kadının anılması gereken gün için bu kutlama çabaları nedendir?
Ne yazık ki kadınlar bunu sorgulamıyor.
Kadınlar gününü anarken  yapılacak en güzel iş, kadınlı erkekli aynanın karşısına geçerek  ciddi bir 
sorgulamaya başlamaktır.
Nereden nerelere gelindi? Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınlar nasıl giyiniyorlardı?
Hatta son Halife Abdülmecit’in kızlarıyla çektirdiği resme bakmakta yarar vardır.
Son 10 yılda kadın cinayetlerinin ve kadına uygulanan şiddetin rekor düzeye ulaşmasının nedenleri de 
merak edilmeli.
Kadınlar gününü anmak için önce bu günün anlamını bilmek gerekir.
8 Mart Kadınlar gününü halaylarla kutlamak ise çok büyük bir saygısızlık ve terbiyesizliktir.
Yanarak ölen kadınların canını acıtır..
Ve bu kadar cahillik kadınlara hiç yakışmaz.
21 Yüzyıldayız…
Biz kadınlar istersek bu yüzyılı kadınların yüzyılı yapabiliriz.
Sadece korkuyu içimizden söküp atmamız yeterli olacaktır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 100’ün 
üzerinde rejim unsuru öldürülürken, 300’e yakın araç imha edilmiştir.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 
İstanbul Milletvekilleriyle Buluşma Programı’na katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasında, “Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir.” 
ifadelerini kullanarak, “Ülkemizin Suriye’de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu 
üzüntüyle görüyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete 
geçmiştir. 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır.” şeklinde konuştu. 

“Yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz”
Erdoğan, “İdlib ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için kurgulanan, kışkırtılan bir 
konu olarak önümüze geldi.” ifadelerini kullandı.

“3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz” diyen Erdoğan, “Yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda 
değiliz.” dedi.

“Güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı 
teminat altına almak istiyoruz.” şeklinde konuştu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 2 bin 
100’ün üzerinde rejim unsuru öldürüldü
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“Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik”

“Biz oraya Esed’in davetlisi olarak gitmedik.” diyen Erdoğan, “Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye 
halkı “tamam bu iş bitti” demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Sayın Putin’e de söyledim. ‘Sizin orada ne işiniz var?’ Eğer siz üs kuracaksanız, yine kurun ama orada bizim 
önümüzden çekilin.” dedi.

“Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye’dir”

“Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye’dir. Suriye’de istediklerini alanlar, namluları hemen 
Türkiye’ye çevirecektir.” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

“Şu anda ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum: ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var?’ sorusu, 
aslında ‘Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı.’ önerisini bize tavsiye ediyorlar. 
Bunların yaptığı budur.”

Erdoğan: “Bugün Suriye’yi fiilen 3’e bölenlerin Türkiye’nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten 
öte bir durumdur.” dedi.

“Suriye’de eğitilmiş ve donatılmış terörist sayısı 40 bin ile 60 bin arasında”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “PKK’nın, 1984’te gerçekleştirdiği ilk eyleminden itibaren kendi topraklarımızda 7500’e 
yakın güvenlik görevlimiz ile 6800’e yakın sivil vatandaşımızı kaybettiğimizi unutmayalım. Bugün sadece Suriye’de 
eğitilmiş ve donatılmış terörist sayısı 40 bin ile 60 bin arasında ifade ediliyor.” dedi.

“Suriye’de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekiyor.” 
ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz.” 
şeklinde konuştu.

“Şu ana kadar 2 bin 100’ün üzerinde rejim unsuru öldürüldü”

Erdoğan, “Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 100’ün üzerinde rejim unsuru 
öldürülürken, 300’e yakın araç imha edilmiştir.” diyerek, şöyle konuştu:

“Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin olduğu depo, onlar da yine patlatılmıştır. İşin bu noktaya gelmesini asla 
arzu etmezdik. Ama madem ki kendileri bizi buna zorladılar sonuçlarına da katlanacaklar”

Erdoğan, Suriye’de tüm sınır hattı boyunca 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeyi bilfiil oluşturmak için 
çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“Dün gün boyu liderlerle görüşmelerimiz oldu, ana muhalefetin başı hariç”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün gün boyu liderlerle görüşmelerimiz oldu, ana muhalefetin başı hariç. O, arama 
lütfunda bulunmadı. Neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni ne arayım ya, dünya bizi arıyor, sen de bizi ararsın, 
biz de sana bütün detaylarıyla her şeyi veririz.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin önemli tarım alanlarından Adana’da 
başlatılan Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) 
kapsamında, yılın büyük kısmını tarla yakınlarında 
kurdukları çadırlarda geçiren işçilerin ana sınıfı 
seviyesindeki çocukları, okul öncesi eğitim 
imkanına kavuşturuldu.

Adana Valiliği tarafından Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesinde 
kurulan METİP Bürosu uzmanları, mevsimlik tarım 
işçilerinin yoğun olduğu çadır alanlarını tespit 
edip saha ziyaretlerinde bulundu.

Özellikle 3-6 yaş ana sınıfı seviyesindeki 
çocukların, aileleri tarlada çalışırken yaşam 
alanlarında kazalara uğrama riski dahil birçok 
mağduriyet yaşadığını belirleyen uzmanlar, onlara 
bakmak üzere çadırda bırakılan kız çocuklarının 
da bu nedenle ilköğretimden geri kaldığını tespit 
etti.

Bunun üzerine Vali Mahmut Demirtaş, çocukların 

bu mağduriyetten kurtulmasını sağlayacak ve 
kişisel gelişimlerini artıracak okul öncesi sınıf 
açılması talimatını verdi.

Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi ve Karataş 
ilçesi Tabaklar Mahallesi’ndeki çadır alanları 
civarında ilk etapta açılan iki ana sınıfında 40’tan 
fazla çocuk eğitim imkanına kavuştu, 25 kişilik 
yeni bir sınıf açılması için de çalışma başlatıldı.

METİP Koordinatörü Aysel Sevinç yaptığı 
açıklamada, çadırlarda kalan okul öncesi 
çocukların sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Çadır alanları yakınlarına yapılan sosyal hizmet 
binalarında ana sınıfı oluşturduklarını anlatan 
Sevinç, “Çadır alanlarında ilköğretim çağındaki 
çocuklar zorunlu eğitim nedeniyle taşımalı da olsa 
eğitim alıyor. Fakat 3-6 yaş arası çocukların bu 
alanlarda bakımı sorun. Anneler çalışmaya gidiyor. 
Biz de bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik 
proje kapsamında ana sınıfı organize ettik.” dedi.

Çadırda büyüyen çocuklar okul öncesi 
eğitime kavuşturuldu
Adana’da tarlada çalışan işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 
sürdürülen Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi kapsamında, çadırlarda mağduriyet 
yaşayan 3-6 yaş grubundaki çocuklar için ana sınıfları kuruldu.
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Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Almanya’da Müslüman nüfusun on yıllardır sindirilmesine ve ötekileştirilmesine bütün 
dünya şahit oldu. Önceleri ara ara gerçekleşen ve Müslümanların varlığına kasteden vahşi 
saldırılar, şimdi neredeyse vakayı adiye haline gelmiş gibi gözüküyor.

İkinci Dünya Savaşı’nda başta Yahudiler olmak üzere Romanları, sosyalist ve komünistleri, yaşlı ve 
bakıma muhtaç özürlüleri, kısaca milyonlarca insanı vahşice katleden Alman elitlerinin torunları, 
şimdilerde Müslümanları “sorunsallaştırıyor”. Almanya’da üç milyonu aşkın Müslüman nüfusun on 
yıllardır sindirilmesine ve ötekileştirilmesine bütün dünya şahit oldu. Önceleri ara ara gerçekleşen ve 
Müslümanların varlığına kasteden vahşi saldırılar, içinde bulunduğumuz zaman diliminde neredeyse 
vakayı adiye haline gelmiş gibi gözüküyor. Henüz Yahudilere yapılan örgütlü katliam gibi bir vaka söz 
konusu olmasa da, Batılı ülkelerde yaşayan sıradan bir Müslüman, benzer bir sonla karşılaşmayacağından 
artık emin olamıyor. Son dönemde özelde Almanya’da, genelde Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlar, 
günün birinde camilerinde taranarak öldürülebileceklerini, ev ve işyerlerinin her an molotof kokteylleriyle 
yakılabileceğini, sokakta yürürken öldüresiye dövülebileceklerini düşünür hale geldiler. Müslümanlar bu 
duruma bir çare arıyorlar.

Müslümanların İslamofobi karşısında çözüm arayışı

Almanya ve diğer Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlar, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra hedef 
haline getirilmelerinin önüne geçmek için, uzun süredir uygun bir strateji arıyorlar. Şu ana kadar 
Müslümanların ekseriyeti tarafından kabul gören herhangi bir stratejinin var olduğunu söylemek 
imkânsız. Almanya’nın Hanau kentinde meydana gelen İslamofobi motivasyonlu ırkçı terör saldırısının 
ardından, Müslümanların bu konudaki kafa karışıklığı açıkça görülmeye başlandı. Kimi Müslümanlar her 
ne olursa olsun yaşadıkları ülkenin elitleriyle iyi geçinmenin bir çözüm olabileceği görüşünü savunurken, 
kimileri henüz kısık da olsa seslerini yükseltmenin bir çare olabileceğini düşünüyor.
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Bu noktada bazı Müslümanlar, karşılaştıkları sorunları 
bertaraf edebilmek için, anavatanları olan ülkelerden 
müdahil olmalarını isterken diğerleri buna tamamen 
karşı çıkarak sorunu yaşadıkları ülkelerin elitleriyle 
uzlaşma yoluyla çözmeye odaklanıyor.

En son söylenmesi gerekeni en başta ifade edecek 
olursak, özelde Almanya’da, genelde Batılı ülkelerde 
yaşayan Müslümanların izlemesi gereken en 
temel strateji, kendilerine yaşatılan ikinci ve hatta 
üçüncü sınıf insan muamelesine itiraz etmek olmalı. 
Bilhassa Almanya örneğinde gözlemlediğimiz üzere, 
Müslümanlara yönelik ayrımcılıkların geçtiğimiz yüzyılın 
otuzlu yıllarında Yahudilere uygulanan “ötekileştirme” 
siyasetine benzemeye başladığını söylemek yanıltıcı 
olmaz. Bu minvalde tarihi olayları iyi irdelersek, şu 
andaki mevcut “ötekileştiren” söylem ve uygulamalara 
örgütlü bir itiraz yapılmadığı sürece, ileride örgütlü 
bir vahşetle karşı karşıya kalınabileceğini kavramamız 
mümkün olur.

Söz konusu örgütlü itiraz, aynı zamanda Türkiye 
kökenli bir Alman vatandaşının dile getirmiş olduğu 
“Geleceğimiz için tek şansımız Türkiye’nin güçlü 
olmasıdır!” yargısının da ete kemiğe bürünmesine 
temelden katkı sağlayacak bir tutum olacaktır. Yine 
bu stratejinin getirileri arasında sayabileceğimiz ve 
son yıllarda Avrupa Müslümanlarına, özellikle Türklere 
yönelik dillendirilen “Ülkenizin gündemini buraya 
taşımayın!” sahte argümanına da iyi bir cevap teşkil 
edecektir.

Zaten sosyal hayatın doğası da aslında Avrupalı 
Türklerin yaşadıkları ülkedeki sorunları öncelemelerini 
gerektirir. Bununla beraber, özellikle Türkiyeli 
Müslümanların ülkeleriyle olan derin bağları ve bir 
gün mutlaka anavatana geri dönüleceği şeklindeki 
anlayışları nedeniyle, bir türlü içinde bulunulan ülkeye 
ve sorunlarına odaklanılamadığı da bir gerçek. Bu 
durum hem belli bir zamana kadar hem de yaşanılan 
ülkeye özgü sorunlara ilgi duymama nedeniyle kısmen 
kabul edilebilirdi. Bununla birlikte, yaklaşık son yirmi 
senedir geri dönüş mitinin geçerliliğini yitirdiğinin 
anlaşıldığı ortada. Almanya’da Müslümanlara karşı 
yapısal kökenleri bulunan ötekileştirmenin boyutlarının 
kimliğin, kültürün sorgulanmasından, artık manevi ve 
hatta maddi varlığın sorgulanması aşamasına geçmiş 
olduğunun apaçık görüldüğü bu zaman diliminde, bu 
pasif tavır kabul edilemez.

Almanya’daki ve tabii diğer Batılı ülkelerdeki 
Müslümanlar, otuzlu ve kırklı yıllarda Yahudilerin başına 
gelenlerin kendi başlarına da gelmesini istemiyorlarsa, 
o dönem Yahudilerin sahip olmadığı en değerli şeyin, 
kendilerine sahip çıkacak bir devlet olduğunu bilmeliler. 
Bu ülke, hepimizin bildiği gibi Türkiye’den başkası değil. 
Bununla birlikte, uluslararası ilişkilerden bildiğimiz 
gibi, Türkiye’nin elinin güçlü olması ve dolayısıyla Batılı 
Müslümanlara destek olabilmesi için, Türkiye’ye başta 
Almanya olmak üzere Batılı ülkeler tarafından baskı 
uygulanmasını engellenmenin yolları aranmalı. Bu 
noktada Türkiye ev ödevini hakkıyla yerine getirerek 
güç biriktirmeye çalışıyor. Batıda yaşayan Müslümanlar 
da kendi yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları sorunları, 
kendilerine yönelik ayrımcılıkları gündeme getirmenin 
de ötesinde, toplumun diğer kesimleriyle eşit haklar 
talep etme yoluna girerek Batılı elitlere baskı yapmalılar. 
Müslümanların uygulamaları elzem olan bu görev 
vesilesiyle Batılı ülkeler enerji ve zamanlarını ülke 
içine teksif etmek zorunda kalacaklar ve dolayısıyla 
bu dışarıya/Türkiye’ye baskı yapacak yeterli enerji ve 
zamanı kendilerinde bulamayacaklardır.

Nitekim son saldırıda da bir kez daha gördük ki 
Almanya kendisine yönelik bir baskı aracı olarak 
kullanılacağını düşündüğü İslamofobi veya “Müslüman 
karşıtı ırkçılık” kavramına tahammül edememekte. Bu 
çerçevede, Alman elitleri, ülkelerindeki Müslümanları 
aktif şekilde koruyacak tedbirleri almaya bir türlü 
yanaşmadıkları gibi, söylem düzeyinde bile, saldırıları 
yabancı düşmanlığı ve ırkçılık kavramlarının altında 
tanımlamaya çalışarak saldırılanların kimliklerini 
görmezden gelmekte. Alman devleti nezdinde, 
Müslümanlara yapılan saldırılar, bir türlü Yahudilere 
yönelik saldırılar seviyesinde değerlendirilmeyi hak 
etmiyor.

Eğer Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlar kendi 
yaşamlarının değerini kendileri belirlemek istiyorlarsa, 
ülke halklarının hak ve ödevlerde mutlak eşitliğe 
sahip olmaları gerektiği talebiyle, güçlü bir duruş 
sergilemeliler. Bu talep Müslümanlardan gelmedikçe, 
elitler, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 
gerçekleştirdiği cinayetlerde ve dava sürecinde çok defa 
gördüğümüz gibi, göstermelik adımlarla Müslümanları 
yatıştırmaya çalışacak ve maalesef Hanau da Müslüman 
düşmanlığının artık Müslüman varlığını tehdit etme 
aşamasına ulaştığını gösteren son vaka olmayacak.
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Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve 
ırkçılığın yükselişi devam ediyor
2000’li yılların ilk çeyreğinde aşırı sağın yavaş yavaş yükselişine tanık olan Avrupa’da bugün 
ırkçı saldırılar epey artmış durumda.

3 Ekim 1990 tarihinde iki Almanya birleştikten hemen sonra Avrupa’da yeni rüzgârlar esmeye başlamıştı: 
Bir yandan yeni katılan Doğu Avrupa ülkeleriyle birleşen ve bütünleşen bir Avrupa, öte yandan 
“Avrupalı” kimliğini tartışmaya açan bir Avrupa… Soğuk Savaş’ın bitimiyle yeni bir döneme geçilmiş, 
yıllarca düşman olarak tanımlanan, ayrı bloklarda yer alan doğu ve batı Avrupa ülkeleri yine aynı 
mahallenin çocukları olmuştu. Yeniden birleşmenin felsefi temellerinin oluşturulabilmesi için, kimin 
Avrupalı olduğunu ve olabileceğini tayin etmek adına “ötekileri” belirlemek, tarif edebilmek önemliydi. 
Tartışmalarda her ne kadar Ulrich Beck, Edgar Grande gibi siyaset sosyologları farklı kültürlerin bir 
arada yaşamasından doğacak zenginliği, dolayısıyla kozmopolit toplumsal yapının Avrupa kimliğini 
tanımlaması gerektiğini savunsalar da, konuyla ilgili birçok görüş, esasen beyaz ırk ve Hıristiyan özelliklere 
dikkat çekmişti. Üstelik önemli siyasetçiler Avrupa’da İslam’ın yeri olmadığını, Avrupa’nın tarihsel açıdan 
Hıristiyan özelliklere sahip olduğunu iddia etmişti. Bu süreç esnasında, bilhassa Müslüman kökenli 
göçmenlere yönelik saldırılarda, 1990’lardan itibaren artış kaydedilmişti.

Birleşmeden kısa bir süre sonra, 23 Kasım 1992’de Almanya’nın Mölln kentinde Türk bir ailenin evi 
aşırı sağcılar tarafından kundaklandı; Aslan ailesinden 3 kişi yakılarak öldürüldü. 1993 yılında ise yine 
Almanya’ın Solingen şehrinde beş Türk’ün ölmesiyle sonuçlanan katliam Neonazilerin imzasını taşıyordu. 
Mölln ve Solingen faciaları, bugün çok daha sık ve güçlü görülen aşırı sağcı eylemlerin taşıdığı tehlikelerin 
belki de ilk önemli habercileriydi. O dönem Avrupa’daki kimlik tartışmalarının ve Yugoslavya’daki savaş 
nedeniyle Avrupa’ya yoğun göç akımlarının elbette saldırının gerçekleşmesinde tesiri olmuştu. Kurbanlar 
ise her iki olayda da Türk ve Müslüman ailelerdi. Fakat gerek Almanya gerekse Avrupa basınında Solingen 
faciası da Mölln katliamı gibi münferit bir hadise olarak ele alındı. Doğaldır ki bu hafife alma yaklaşımı 
neticesinde, aşırı sağcıların gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlar Almanya’da ve diğer ülkelerde yaşanmaya 
devam etti. Batı basını da nefret ve ırkçılık suçlarının çoğunu farklı sebeplere bağlamaya çalışarak ya da 
örtbas ederek bu tutuma destek verdi.
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90’lı yıllar boyunca uluslararası ilişkilerin kompozisyonunda yaşanan değişimler, kimlik tartışmalarının 
derinleşmesine yol açtı. Yugoslavya’da yaşanan iç savaş Avrupa’ya akın eden insanların sayısında artışa neden 
olurken, Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği’ne tam üye olması da göç akınını destekledi. 1990’lardan 
itibaren, 21. yüzyıla kadar devam eden kimlik tartışmaları eşliğinde, yeni yüzyılın başlangıcında, Avrupa’nın kendi 
kimliğini tanımlayabilmek için aradığı “ötekinin” özellikleri uzaklardan gelmiş, Avrupalı olanın kim olduğu net 
bir şekilde ortaya konmuştur. 11 Eylül 2001’de Amerika Birleşik Devletleri’nde İkiz Kuleler ve Pentagon’a yapılan 
saldırıların sorumluları “radikal dinci Müslüman teröristler”, Batı’nın yeni ötekisini tanımlamaktaki en önemli unsuru 
teşkil ediyordu. Avrupalı, beyaz ırktan ve Avrupa’nın tarihinde yer alan halklara ve Hıristiyan dinine mensuptu; 
Müslümanların ve İslam’ın Avrupa’da yeri olamazdı. 2000’li yılların ilk çeyreğinde aşırı sağın yavaş yavaş yükselişine 
tanık olan eski kıtada bugün ırkçı saldırılar epey artmış durumda. Özellikle Suriyeli göçmenlerin en çok bulunduğu 
ve 2019 yılında çok sayıda aşırı sağcı saldırı ve cinayetin işlendiği Almanya’da camilere, Müslümanların bulunduğu 
yerlere yapılan bu saldırılar ve özellikle Doğu Alman eyaletlerinde yükselen İslamofobi, ciddi bir güvenlik tehlikesi 
teşkil ediyor. Bu saldırılar karşısında her ne kadar Alman Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Heiko Maas 
ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer gibi siyasetçiler şiddeti ve ırkçılığı kınayan açıklamalar yapsa da Müslümanlar 
açısından yeterli önlemlerin alındığı söylenemez. Almanya’da birçok eyalet, camilere yapılan bomba ihbarlarına 
rağmen, cami ve ibadet yerlerinde önlemlerin artırılması fikrine sıcak bakmıyor; mevcutları yeterli görüyor ve yeni 
tedbirler alınmayacağını ifade ediyor.

Almanya’da yapılan araştırmalara göre, ülkede yaklaşık 24 bin aşırı sağcı bulunduğu ve bunların neredeyse 
yarısının şiddet yanlısı olduğu, ülkede gerçekleştirilen aşırı sağcı/ırkçı cinayetlerin temel hedefininse genellikle 
Müslümanlar ve onların bulundukları yerler olduğu görülmektedir. Almanya istatistiklerine göre her beş kişiden 
birinin Müslüman düşmanı olduğu dikkate alınırsa, aşırı sağın gittikçe güçlendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 
Üstelik bu teröristlere ve eylemlerine kimi zaman devlet görevlileri olan kişiler tarafından da çeşitli seviyelerde 
yardım edilmektedir. Bunun en somut kanıtı Almanya’da 2000-2007 yılları arasında Neonazi Nasyonal Sosyalist 
Yeraltı (NSU) isimli terörist örgütünün işlediği, sekizi Türk on kişinin yaşamını yitirdiği cinayetlerin araştırılmasında 
Alman makamlarının gösterdiği atalettir. Nitekim Haziran 2019’da görevine yeni atanan Alman Adalet Bakanı 
Christine Lambrecht’in Federal Parlamento’da bizzat kendi yaptığı açıklamaya göre, yıllarca gizli kalan NSU terör 
örgütünün cinayetleri açığa kavuşmamış, adli makamlar failleri ortaya çıkarmak yerine kurbanların ailelerinden 
şüphelenmişlerdi.

Irkçı terör eylemlerinin sonuncusunda, 20 Şubat 2020’de, Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Hanau’da, 
yirmili ve otuzlu yaşlarda çoğu Türk kökenli 11 kişi hayatını kaybetmiştir. Saldırının hemen ardından annesini 
öldürerek intihar ettiği ileri sürülen Tobias R. isimli Alman failin, internet aracılığıyla ırkçılık ve komplo teorileri 
konularında diğer aşırı sağcılarla ve/veya ırkçılarla bağlantı kurduğu görülmüştür. Terör eyleminin hemen 
ardından Alman hükümetinin yöneticileri yine bildik açıklamalar yaparak şiddeti kınamış ve bunun son olmasını 
dilemişlerdir. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı Şansölye Angela Merkel’in “Irkçılık bir zehirdir ve bu zehir bizim 
toplumumuzda bulunmaktadır” açıklamasıdır. İçişleri Bakanı Seehofer ise özellikle Müslüman kesimin ibadet 
ve diğer toplanma yerlerine, sivil toplum önderlerine yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin artırılacağını 
bildirmiştir. Hanau’da yaşananların ardından, failin internet üzerinden kurduğu bağlantılarla -deyim yerindeyse- 
“aşırı sağcılık/ırkçılık/yabancı düşmanlığı eğitimi” aldığının anlaşılması, aslında aşırı sağcı akımların Avrupa için 
sanıldığından daha büyük bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu gözler önüne sermektedir. Alman basınının bazı 
organları he ne kadar mafya bağlantısı kurarak çarpıtmaya çalışsa da, Tobias R.’nin hazırladığı videoyla “Amerika’ya 
ve uyuyan hücrelere” mesaj gönderdiği görülmektedir. İnternet sayesinde çok daha büyük bir kitleye ulaşma 
imkânı bulan bu “zehirli” düşünceler, dünyanın başka yerlerinde yaşayan İslamofobik, yabancı düşmanı insanların 
kendilerine destek bulmalarını kolaylaştırmakta ve her seferinde dünya kamuoyu çok sayıda insanın ölmesine 
tanık olmaktadır..
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İÇİMİZDEN

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 
YANDAŞ VAKIF VE DERNEKLERE KIYAK !
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Mahir TURGUT
Gazeteci - Yazar

mahir.turgut@gmail.com

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 
Sayıştay raporundaki 
usulsüzlüklerine bir bakalım. 
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 
mevzuata aykırı işlemlerine dair 
tespitler şunlar...

Sayıştay raporu, Denizli 
Büyükşehir Belediyesi’nin ortak 
hizmet projesi bulunmamasına 
rağmen kiraladığı taşınmazları, 
TÜRGEV, TÜGVA gibi yandaş vakıf 
ve derneklere mevzuata aykırı 
bir şekilde tahsis ettiğini açıkca 
ortaya koyuyor.

Ayrıca rapora göre Denizli 
Büyükşehir Belediyesi’nin yetim 
veya ihtiyaç sahibi öğrencilerin 
ücretsiz barınma sorumluluğunu 
da yerine getirmediği ortaya çıktı.

Yandaş dernek ve vakıfların 
kiralarını mevzuata aykırı ödeyen 
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 
yaptığı ödemeler ve aykırılıklar ise 
şu şekilde sıralanıyor.

Sayıştay’ın raporuna göre 
Denizli Büyükşehir Belediyesi 
Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) 
01.09.2016 tarihinde aylık 
21.250,00 TL bedel ile 1 yıllığına 
bina kiralamış ve Vakfa ücretsiz 
olarak tahsis edilmiştir. Ancak 
2019 yılının Eylül ayında protokol 
yapılarak vakfın ödediği kira bedeli 
güncellenerek belediye tarafından 
ödenmeye başlanmıştır. 2018 yılı 
sonu itibariyle belediye tarafından 
aylık 32.550,00 TL olarak 
ödenmektedir.

Yine aynı şekilde Denizli 
Büyükşehir Belediye, K. Vakfına 
15.12.2015 tarih ve 1372 sayılı 
Büyükşehir Belediye Meclis Kararı 
ile Vakıf ile Belediye arasında 
ortak hizmet projesi yürütülmesi 
hususunda belediye başkanına 
yetki verilmiş, belediye başkanı 
da bu yetkisini kullanarak 
Denizli Büyükşehir Belediyesi 
adına söz konusu Vakıf ile 
26.09.2016 tarihinde protokol 
imzalanmıştır. protokolün 
İdarenin yükümlülükleri 
kapsamında İdare tarafından bina 
kiralanmış ve Vakfın kullanımına 
tahsis edilmiştir. Bu bir yıllık süre 
sürekli olarak yenilenerek devam 
ettirilmekte 2018 yılında aylık 
13.630,00 TL olarak ödenmektedir.

Sayıştay Raporu Denizli 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
vakıfların yanı sıra derneklere de 
mevzuata aykırı olarak taşınmaz 
kiraladığını ortaya çıkardı. 
15.12.2015 tarih ve 1372 sayılı 
Büyükşehir Belediye Meclis Kararı 
ile M Derneği ile Belediye arasında 
ortak hizmet projesi yürütülmesi 
hususunda belediye başkanına 
yetki verilmiş, belediye başkanı 
da bu yetkisini kullanarak Denizli 
Büyükşehir Belediyesi adına söz 
konusu Dernek ile 26.09.2016 
tarihinde protokol imzalamıştır. 
Protokol kapsamında bina 
kiralanmış ve Derneğin 
kullanımına tahsis edilmiştir. 
Bu bir yıllık süre sürekli olarak 
yenilenerek devam ettirilmekte 
2018 yılında aylık 14.870,00 TL 
olarak ödenmektedir.
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BİLİM VE TEKNOLOJİ

Bugüne kadarki en büyük kozmik patlama gözlemlendi

Uzayda bugüne kadar gözlenenlerin 5 katı 
büyüklüğünde kozmik bir patlamanın izi tespit edildi.

Ayrıntıları “The Astrophysical Journal” dergisinde 
yayımlanan patlama, Washington’da Donanma 
Araştırma Laboratuvarı’nda görevli bilim insanları 
tarafından keşfedildi.

Dünya’dan 390 milyon ışık yılı uzaklıkta Ophiuchus 
galaksi kümesinde süper kütleli bir kara delikten 
kaynaklandığı sanılan patlamanın, çevresinde 15 
Samanyolu galaksisi kadar bir alanı etkilediği belirtildi.

Patlamanın izinin, Avustralya’da Murchison ve 
Hindistan’da Dev Metredalga Radyo Teleskoplarının 
verileriyle doğrulandığı kaydedildi.

Araştırma ekibinin lideri Simona Giacintucci, bunu, 
1980’de ABD’deki St Helens yanardağında meydana 
gelen patlamanın astronomik örneği olarak 
nitelendirdi.

St Helens’deki patlamada dağın etrafındaki ormanlar 
haritadan silinmiş, gökyüzü kül ve tozla kaplanmış, 
çevrede çok büyük ekolojik yıkım meydana gelmişti.

Uzayda bugüne kadar gözlenenlerin 5 katı büyüklüğünde kozmik bir patlamanın izi tespit 
edildi.
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