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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

TARIM, ÜRETİM.

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Şu belalı zamanda tüm dünya ülkelerinde 
ekonomi daralıyor, sıkıntılar artıyor.

Üretimsizlik ve işsizlik elde olmayan 
nedenlerden dolayı duraklama dönemine 
girince, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 
Tarım Bakanı Pakdemirli’ye, “Boş tarım 
alanımız kalmayacak ve tamamı ekilip 
üretime açılacak” talimatıyla hem pahalılık, 
hem işsizlik, hem açlık sorununun ortadan 
kaldırılması yönünde talimat verdi.

Salgının boyutunun tüm dünyada yüksek 
olduğu ve dolayısıyla ekonominin yerlerde 
süründüğü şu dönemde çarkların dönmesi 
için çareydi bu teşhis.

Türkiye, artık mal ve hizmet üretiminde 
durma lüksüne sahip değildir. Sanayi ve 
tarım üretimiyle döviz girdisine ihtiyaç olan 
şu sıkıntılı dönemde ileriyi de düşünmek 
zorunlu bir ihtiyaç haline geldi.

Covıt-19’dan dolayı belki bu şu an çok fark 
edilmiyor ama sonrasında büyük bir krizle 
yüz yüze gelmememiz açısından tedbirin 
alınması şart.

İnsanı ve tüm canlıları yaşatan gıda değil 
mi? Gıda. 
Ülkemizin toprak verimliliği tüm dünya 
ülkelerini geride bırakacak coğrafi 
bir konumda olduğuna göre, zaman 
geçirilmeden bu üretimin şimdiden 
değerlendirmeye alınma zamanı.

Burada yapılması gereken; üreticiye mazot, 
gübre ve tohum yönünden destek verip 
aracıyı ortadan kaldırmak... 

Bu hem kaliteli malın ucuza üretilmesi...
Hem pahalılığın ortadan kaldırılması...
Hem ihracat dövizi için dünya piyasalarına hâkim olma 
yönünden temel kural.

Yapılır mı, yapılır.

Yapılırsa ülkelerle SWAP (Takas) yapma imkânı da 
doğar.  Yani onlardan belli bir süreliğine dolar veya Euro 
alıp yerine Türk Lirası verilir.

Sakın ola olur mu demeyin.
Ekonominiz güçlü olursa öyle bir olur ki herkes sizden 
mal almak için sıraya girer.
Adı sanı bilinmeyen Çin şu an öyle değil mi?

Bizi zor günlerin beklediği şu dönemde 
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan öyle bir noktaya 
temas etti ki, Tarım Bakanından bunun bir an önce 
başlatılmasını bekliyoruz.

Üretim, üretim, üretim... 
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 
Mayıs’a kadar devam edileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitime 31 
Mayıs’a kadar devam edilecek

GÜNCEL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek 
başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edileceğini 
bildirdi.

Selçuk, şöyle konuştu:

“13 Nisan 2020’den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu 
derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 
200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.”

“Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek”

Selçuk, “LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız 
açıklama yapacak.” dedi.

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını belirten Bakan Selçuk, “Öğrenciler 
not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek.” açıklamasında bulundu.
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a, Türkiye’nin ABD’ye tıbbi malzeme 
yardımıyla birlikte bir mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı 
Trump’a mektup gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a Türkiye’nin ABD’ye tıbbi 
malzeme yardımıyla birlikte bir mektup gönderdi. 

Erdoğan, “Sayın Başkan, Değerli Dostum” ifadesiyle başladığı mektupta, küresel ölçekte kriz yaratan 
Kovid-19 salgınının Türkiye, ABD ve dünyada yol açtığı sınamalara karşı sürdürülen iş birliğine büyük 
önem atfettiğini belirtti. 

Kovid-19’un müşterek çabalarla yenileceğine güvendiğini, bu krizle mücadeleden edinilen dersler ve 
geliştirilen yeni imkanlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleneceğine inandığını 
aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Bu çerçevede ABD’deki salgını kontrol altına almak amacıyla verdiğiniz kararlı mücadeleyi takdirle 
izliyor, aldığınız tedbirler sayesinde vaka sayılarında aşağı yönlü bir eğilim elde ederek normalleşme 
yönünde ilk adımları atmaya başlamanızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Amerikan halkının bu 
dönemde de gerekli dirayeti sergileyerek, hepimizi derinden sınayan bu krizi en kısa sürede geride 
bırakacağından şüphe duymuyoruz. Bu süreçte, gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların 
karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her 
türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Nitekim daha önce ihracatına izin 
verdiğimiz malzemelere ilaveten, bu defa da Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla, Amerikan halkının acil 
ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerden oluşan bir yardımı, bugün ABD’ye gönderiyoruz. Gönderdiğimiz 
bu mütevazı yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en 
kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum.” 
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İÇİMİZDEN

SUS…

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Her taraf günlük güneşlik, güzel 
bir İlkbahar...

Bu güzel günde Covıd-19 denen 
bela bizi ülke gerçeklerinden 
koparıp, maalesef başarılı da 
oluyor.

Belayı tam olarak bir kenara 
atamasak bile konumuz bugün 
kız çocukları, erken evlilik ve 
cehalet.

Bundan 2 milyon yıl önce ilk 
insanlar deprem olduğu zaman, 
bunu Tanrıları kızdırıldıkları 
için olduğuna inanırlardı.

Dağdaydılar, bilim nedir 
bilinmiyordu, belki haklıydılar...

Şu gün...

Sağlık çalışanlarımız Covıt-19 
için çok başarılı ama din 
adamınca virüs yorumu için, 
“Ne yaptık da Rabbimiz 
insanlığa bu musibeti verdi. 
Herkesin kendisiyle yüzleşmesi 
gerekiyor” denmesin mi?

2 milyon yıl önce, 2 milyon yıl 
sonra!.. Muhtemelen Tanrı da 
kızıyordur.

Çünkü Çin’de ortaya çıkan 
bu mikrop bilimle ortadan 
kaldırılıyor, diğer ülkeler de bu 
şekilde yok etme uğraşı veriyor.

Biz ve bizim gibi İslam ülkelerinin 
hala kendimizle yüzleşmemiz 

gerektiği uğraşından söz etmesi, 
aklın mantığın alacağı iş değil.

Bakıldığı zaman burada temel 
sorun baş belası cehalet.

İl Gaziantep ilçesi.
Lise birinci sınıfa giden 15-16 
yaşında kız çocuğu kandırılıp 
kaçıyor, aile engel olmayınca 23 
Nisan’ı kutlaması gereken çocuk, 
2 çocuk doğuruyor!!!

Bu sadece bir örnek ve 2020 
yılında Ağrı yüzde 14.8’le, Muş 
yüzde 14.1’le, Bingöl yüzde12.5’la 
çocuklar evlendiriliyor ve son 
8 yılda 142 bin 298 çocuk anne 
oluyor.

Afganistan, Yemen, Hindistan, 
Somali gibi ülkelerde de okula 
gitmesi gereken kız çocukları 
evlendirilmekte, bu evlilikler 
eğitim seviyesini yerlerde 
süründürüp mutsuzlukla birlikte 
erken ölüme neden olmaktadır.
 
Eğer siz.

Okumuş bize lazım değil.
Deve sidiği şifa.
Hz Nuh’un cep telefonu 
var diyenlere, “Sus! Otur 
yerine, ülkeyi rezil ediyorsun” 
demezseniz.

Çocukta. 
Çocuklar da daha çok doğurur.
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Kütahya’nın Domaniç ve Emet ilçelerinde 2017’de bir hafta süren yangınlarda zarar 
gören 900 hektara yakın alan, dikilen fidanların büyümeye başlamasıyla tekrar yeşil 
görünümüne kavuşuyor.

Yangından zarar gören alanlarda fidanlar ormana dönüyor

Kütahya’nın Domaniç ve Emet ilçelerinde 3 yıl önce çıkan orman yangınlarında zarar gören ve yeniden 
ağaçlandırılan yaklaşık 900 hektarlık alan, eski yeşil görünümünü kazanmaya başladı.

Yangınların hemen ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 1 milyon fidan dikimi ve 7 bin 500 kilogram 
tohum ekimi sonucunda sağlıklı fidanlar yetişiyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin yaptığı açıklamada, 2017’nin eylül ayında aynı haftada Emet 
ve Domaniç’te çıkan yangınlarda yaklaşık 900 hektar karaçam alanının kül olduğunu hatırlattı.

Bir hafta süren söndürme çalışmalarının ardından bölgenin ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi için 
harekete geçildiğini belirten Keskin, “Yanık sahalarda hemen iyileştirme çalışmalarına başlanarak aynı 
yılın ilk baharında ve sonbaharında buralara 1 milyon karaçam fidanı dikildi. Ayrıca 7 bin 500 kilogram 
karaçam tohumu ekimi yapıldı. Emet ve Domaniç bölgesinde yapılan dikim ve tohum ekimi çalışmaları 
sonucunda yanan alanlarda 3 milyon civarında sağlıklı fidan yetişti. Bu fidanların bakımı ise istihdam 
ettiğimiz orman köylülerimiz tarafından yapılıyor.” diye konuştu.

Keskin, bölgede yetişen fidanların gelişiminin çok iyi durumda olduğunu belirtti.

Yanan alanların bu fidanlar sayesinde yeniden eski görünümüne kavuşacağını ifade eden Keskin, “Geçen 
yıl Tavşanlı ve Gediz ilçelerimizde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 100 hektarlık karaçam ormanı zarar 
gördü. Buralarda da ağaçlandırma faaliyetlerimiz devam ediyor.” dedi.
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Otomotiv pazarı bu yılın ilk 
çeyreğinde 2019’un aynı dönemine 
göre yüzde 41,3 büyüyen Türkiye, 
Avrupa’da bu dönemde satışlarını 
artıran tek ülke oldu.

Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde 2019’un aynı 
dönemine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
sürecinde Avrupa’da otomotiv satışlarını artıran 
tek ülke olurken, en fazla otomobil ve hafit ticari 
araç satan 7. ülke konumuna da yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle küresel piyasalardaki 
dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik 
zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler 
ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe 
etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bırakıyor.

Salgından birçok sektör olumsuz etkilenirken, 
özellikle otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin 
başında geliyor.

Salgının olumsuz etkileri geçen ay ve yılın ilk 
çeyreğinde otomotiv satışlarına açık şekilde 
yansıdı. Kovid-19, satışlarda Avrupa’da büyük 
kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye 
otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi. 
Ancak virüsün Avrupa’ya kıyasla Türkiye’de daha 
geç görülmesi, otomotiv satışlarında Türkiye’nin 
daha güçlü kalmasını sağladı.

En fazla düşüş pandeminin vurduğu İtalya’da 
görüldü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 
tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri 
Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa 
otomobil pazar değerlendirme raporundan 
derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ve 
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile 
İngiltere’nin dahil olduğu pazar toplamına göre 
otomotiv pazarı, koronavirüsün etkisiyle bu yılın 
ocak-mart döneminde yüzde 26,1 azaldı ve ve 3 
milyon 564 bin 777 adet seviyesinde gerçekleşti.
2019’un aynı döneminde 4 milyon 824 bin 307 
adet satış gerçekleşmişti.

Türkiye Avrupa’da otomotiv satışları artan tek ülke
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AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere toplamına göre, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 

34,7 ile pandeminin en fazla etkilediği Avrupa ülkesi İtalya’da görüldü. İtalya’nın ardından en fazla düşüş yüzde 

32,7 ile Fransa ve yüzde 31,6 ile Avusturya’da kaydedildi.

Almanya’da otomotiv satışları bu dönemde yüzde 19,7 azalırken, Avrupa’nın diğer önemli ülkesi İspanya’da yüzde 

31,1 ve AB’den ayrılan İngiltere’de de satışlar yüzde 31,4 geriledi.

En fazla araç satan ülke Almanya oldu

Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa’nın en fazla araç satan ülkesi, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen ve bu firmaların 

bünyelerindeki diğer büyük markalara sahip Almanya oldu. Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya, ocak-mart 

döneminde 786 bin 508 adetlik satış gerçekleştirdi. Almanya’yı, 562 bin 90 adetlik toplam satışla Rolls Royce, 

Bentley, Aston Martin ve Land Rover gibi markalara sahip İngiltere izledi. Otomobil ve ticari araç satışlarında 3. 

sırada yer alan Fransa ise Renault, Citroen, Peugeot, Dacia ve ülkede üretim yapan diğer markalarıyla 464 bin 865 

adet sattı. Fransa’yı, 386 bin 191 adet satışla İtalya ve 260 bin 725 adetlik satışla İspanya izledi.

Türkiye otomotiv pazarı 7. sıraya yükseldi 

AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere’yi kapsayan toplam pazarda bu dönemde satışlarını artıran ülke olmazken, Kovid-

19’la Avrupa’ya kıyasla biraz daha geç tanışan Türkiye’de ise otomotiv pazarı artış gösterdi.

Türkiye’de ocak-mart döneminde otomotiv satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artarak 128 bin 

674’e ulaştı. Otomotiv satışlarında şubat ayında 9. ve geçen yılın ilk çeyreğinde 10. sırada bulunan Türkiye, Avrupa 

otomotiv satışları sırlamasında bu yılın ilk çeyreğinde 7. sıraya yükseldi.

Satışlar martta yüzde 51,4 azaldı

Sadece bu yılın mart ayı değerlendirildiğinde, Avrupa otomotiv pazarı yüzde 51,4 azalarak 998 bin 524 adet 

seviyesinde gerçekleşti. 2019’un aynı ayında 2 milyon 53 bin 472 adetlik satış yapılmıştı.

AB, EFTA ve İngiltere pazarı toplamına göre mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 83,6 

ile İtalya, yüzde 70,5 ile Fransa ve yüzde 68,5 ile İspanya’da kaydedildi.

Avrupa genelinde bu yılın mart ayında 2019’un aynı dönemine kıyasla satışını artıran pazar olmazken, Türkiye 

otomotiv pazarı söz konusu dönemde yüzde 1,8 artış gösterdi. Mart ayında da otomotiv satışları artan tek ülke 

Türkiye olarak kayıtlara geçti.
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İÇİMİZDEN

BARIŞIN KATİLLERİ
Dünya iki kavram vardır ki sadece 
edebiyatı yapılır ve üzerlerine çokça 
söylevler verilir. Bunlar barış ve insan 
haklarıdır.

İnsan hakları yıllarca  bıktırıcı masala 
dönüşmüştür fakat her yıl 10 Aralık’ta 
kutlaması yapılır Kutlamanın arkasında 
da insan haklarını en çık çiğneyen ABD 
vardır. Barış ise ağızlarda çiğnenmekten 
sakız kıvamına gelmiştir.

Yakında düşlerde barış görmek 
yasaklanırsa şaşırmayalım. Savaş kazançlı 
olduğu sürece barış ancak hayal olur. 
Dünyanın güçlü orduları  kime karşı niçin 
oluşmuşlardır?

Global Firepower’ isimli internet sitesi 
savunma bütçeleri, personel sayısı, 
ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik 
gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi 
kriterleri göz önüne alarak hazırladığı 
2019 yılı Küresel Ateş Gücü listesini 
yayınladı.

Bunlardan ilk 40 ülkenin sıralaması şöyle:

1-ABD, 2-Rusya,3-Çin, 4- Hindistan,5-
Fransa,6-İngiltere,7-Güney Kore, 
8-Japonya, 9-Türkiye, 10-Almanya, 
11-İtalya, 12-Mısır, 13-İran, 
14-Brezilya,15-Endonezya, 16-İsrail, 
17-Pakistan,18-Kuzey Kore, 19-İspanya, 
20-Vietnam, 21-Avustralya , 
22-Polonya, 23-Cezayir, 24-Tayvan, 
25-Kanada,26-Suudi Arabistan,27-
Tayland,28-Yunanistan, 29-Ukrayna, 
30-Çek Cumhuriyeti,31-İsveç, 
32-Meksika, 33-Güney Afrika, 34-İsviçre, 
35-Myanmar,36-Norveç, 37-Arjantin,38-
Hollanda, 39-Özbekistan, 40-Romanya.

Bu ülkelerin askeri güçlerine harcadıkları 
parayla insanlara yiyecek alınsa dünyada 
açlık sorunu kalır mı?

Elbette kalmaz ama o zaman zenginler  
nasıl birikimlerini katlayarak arttıracaklar. 
Dünya aslında çetelerce yönetiliyor. 
Bunların  başında üç büyük çete geliyor. 
Silah üreticileri - İlaç üreticileri - Petrol 
üreticileri

Dünyanın her köşesinde çatışmalar 

olması, insanların ölmesi önceden 
belirlenmiş bir planın ayrıntılarıdır. 
Dünyanın her yerinde yeni hastalıklar 
ortaya çıkması ve bazı hastalıkların 
ise tedavi edilememesi de bir planın 
ayrıntılarıdır.

Petrol üreticilerinin ömürleri çok yakında 
sona erecektir. Çünkü onlar aslında 
üretici değil tüketicidirler.

Petrol üretmiyorlar sadece var olanı 
çıkarıyor, işliyor ve satıyorlar. Yer altındaki 
petrol da bitmek üzere.

Petrol bittiğinde sefalet daha da 
büyüyecektir Kapitalizmin planı tıkır tıkr 
işlerken bir  virüs ortaya çıkı.

Bu konuda ABD başka şeyler anlatıyor. 
Çin daha başka şeyler anlatıyor.

İngiltere masal uydurmaya çalışıyor. 
Corona’nın bir biyolojik saldırı olduğunu 
söylemeye dilleri varmıyor.

Canlı bile olmayan bir virüs emperyalizmi 
yerle bir etti. Çırpınıyorlar, didiniyorlar 
çare bulamıyorlar.

Yukarıda silahlı kuvvetler ile ilgili 
listeye bakılırsa insanların yaşaması için 
harcanacak paraların nerelere gittiği 
anlaşılır. Evrende yalnız değiliz. Dünya 
uygarlığı da çok ileri değil. Dünya düzeni  
zulüm ve soygun üzerine kurulmuş.

Ezilen halklar uyanma ve baş kaldırma 
niyetinde değiller.. İşte tam burada  
evrenin kuralları devreye giriyor. Birileri 
“onlar kimlerse”  corona diye bir virüsü 
dünyanın üzerine serpiştiriyor.

Onca silah, asker, uçak, roket çöplük 
oluverdi. Olası bir savaş kadar kayıp var. 
Daha da artacak gibi.

Şu ateş gücü yüksek 40 devlet var ya 
, yok olup gitmeden bir araya gelip 
konuyu tartışsalar da daha fazla dayak 
yemeseler.

Bu kadar çok ateş gücü beslemek yerine 
insanları beslemek daha doğru olmaz 
mı?

İç
im
izd

en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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KÜLTÜR - SANAT

Slumdog Millionaire (Milyoner) ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmlerindeki 
rolleriyle uluslararası üne kavuşan 53 yaşındaki Bollywood yıldızı Irrfan Khan, 
hayatını kaybetti.

BBC’nin haberine göre, Khan’ın ajansı, Slumdog Millionaire (Milyoner) ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık 
filmlerindeki rolleriyle uluslararası üne kavuşan 53 yaşındaki aktörün, Hindistan’ın Mumbai kentindeki bir 
hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irrfan Khan, 2018’de Twitter hesabından, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Khan, kana 
hormonların salınmasını düzenleyen hücreleri etkileyen ve nadir rastlanan rahatsızlığından ötürü Londra’da tedavi 
görmüştü.

Teşhisten iki ay sonra yazdığı açık mektupta, kanser tedavisi deneyimini anlatan Khan’a tüm dünyadaki hayranları 
destek vermişti.

Khan’ın ölümü üzerine Bollywood yıldızları ve siyasetçiler sosyal medyada duygularını dile getiren mesajlar 
yayımladı.

Piku filmindeki rol arkadaşı Hint aktör Amitabh Bachchan, Khan için “İnanılmaz bir yetenek, zarif bir meslektaş, 
dünya sinemasının üretken bir emektarı, bizi çok erken bıraktın, büyük bir boşluk yaratarak.” ifadelerini kullandı.

Irrfan Khan, 2013’te Paan Singh Tomar filmindeki başrolüyle Hindistan Ulusal Film Ödülü’nü kazanmıştı.

Bollywood yıldızı Irrfan Khan 53 yaşında hayatını kaybetti
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KÜLTÜR SANAT

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, pandemi 
dolayısıyla tüm dünyanın evine kapandığı 
sürece ilişkin, “Bundan dersler çıkartırsak 
sonraki süreç biraz daha az çileli veya 
sıkıntılı olabilir.” dedi.

Yönettiği tiyatro oyunlarının yanı sıra “Bir Zamanlar 
Anadolu’da”, “Kelebeğin Rüyası” ve “Ölümlü Dünya” 
adlı filmlerle,”Güzel Köylü”, “Leyla ile Mecnun” ve 
“Behzat Ç”nin de aralarında bulunduğu çok sayıda 
dizide canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin 
beğenisini kazanan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 
yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak 
amacıyla evde geçirdiği günleri ve yapmayı 
planladığı işleri anlattı.

“Ben bir ay ya da 5-6 hafta öncesine kadar, 
Ardahan’da sınırda film çekiyordum. Onu bitirip, 
5 hafta önce İstanbul’a döndüm. Gidişat aşağı 
yukarı belliydi. Şeker problemim var ve ben 
riskli gruptayım. Kendimi 5 hafta kadar önce 
karantinaya aldım, kıpırdamıyorum. Ben daha önce 
de çoğunlukla evde vakit geçiriyordum. Daha çok 
evcil biri olarak kendimi tanımlayabilirim. Ondan, 
bende aşırı bir baskı ve zorluk yaratmadı. Herkes 

gibi okuyor, yazıyor, seyrediyorum. Olup bitenleri 
düşünmeye bolca vakit ayırıyorum. Bugüne kadar 
neleri doğru veya yanlış yaptım, neleri söyledim, 
söylemedim, bunlar üzerine düşünüyorum. 
Kederleniyorum... Sere serpe kederleniyorum. 
Düşünecek çok şey var. Dışarı çıktığımızda bitecek 
bir süreç değil. Dışarı çıktığımızda başlayacak bir 
süreç aslında. O yeni başlangıçta neler yapılması 
gerektiği üzerine düşünerek vakit harcıyorum.”

“Ben çok tavsiyelere inanmıyorum ama şu ana 
kadar kendimle ilgili ne yaptığımla ilgili söylediğim 
şeyler aslında bir bakış açısı niteliği de taşıyor. 
Herkes kendi bahçesini önce düzenleyip sonra 
etrafına bakmaya, etrafı için ne yapması gerektiğini 
düşünmeye başlarsa iyi olur diye düşünüyorum. 
Bu çok uzun görünen kapalılık ve evde kalma, bu 
mücbir sebeplerle sokaktan uzak kalma meselesinin 
yeterli bile olmadığını düşünüyorum. Daha fazla 
zamana ihtiyacımız var çünkü bunca sene bize 
gelecek olursak onlarca yıl yapıp ettiklerimizle 
nereye vardığımız ve nereye varamadığımız ortada. 
Herkesin bunları düşünmesinde biraz fayda var. 
Siyaseti de ekonomiyi de bilimi de, her şeyi yeniden 
hayatın gerçeklerine uygun bir biçimde yeniden 
gözden geçirmek, revize etmek durumundayız.”

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan: Ders 
çıkartırsak sonraki süreç daha az çileli olabilir
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İÇİMİZDEN

Ramazan Ayı’nın Fazileti
Sevgili peygamberimizin 
müjdesine nail olabileceğimiz 
bir aya kavuşmuş bulunuyoruz. 
Efendimizin müjdesini her gün 
yeniden hatırlamakta fayda 
var. Peygamber efendimizin bir 
hadisinde şöyle buyurmaktadır. 

Kim faziletine inanarak ve 
karşılığını Allah’tan bekleyerek 
ramazan orucunu tutarsa geçmiş 
günahları bağışlanır. Bu müjdeye 
nail olmanın en önemli yolu 
içerisinde bulunmuş olduğumuz 
ayın faziletini kavramak olacaktır. 
Ramazan ayında tutacağımız 
oruçlan bedenimizin sıhhatle 
kavuşacağı vereceğimiz zekatlar ve 
sadakalar ile malımızın temizliğe 
ulaşacağı şeytanların kullara 
yaklaşamaması ve nefsimizin 
açlıkla terbiye olmasıyla huzura 
erdiğimiz maddi ve manevi 
hayatımızda bir çok güzelliklerin 
yaşandığı bir aydır, Ramazan ayı.

İbadet hayatımızda oruçlarımızla 
beş vakit namaz ve teravih 
namazlarımızla okuyacağımız 
Kur’ân ile manevi yönde bir 
çok güzellikler elde edeceğimiz 
bir ay. Ramazan Ayı’nın çok 
kıymetli olması Yaradan’ımızın 
kendisine kıymet vermesiyledir. 
Bu ayda insanlığa son ilahiyi 
kitap indirilmeye başlanmıştır. 
Karanlıklar içerisinde kalan 
ve cehalet dönemini yaşayan 
insanoğlu kuranın inmesi ile altın 
çağını yaşamaya başlamıştır. 
Kur’an-ı Kerim de ramazan ayı 

için şöyle buyrulmaktadır. O sayılı 
günler ramazan ayı insanlar için 
bir hidayet rehberi doğru yolun ve 
hak ile batılı birbirinden ayırmanın 
apaçık delilleri olarak Kur’an’ın 
kendisinin de indirildiği Ramazan 
ayıdır.
Öyle ise içinizden kim bu aya 
ulaşırsa onu oruçla geçirsin. 
Kuran bir aya 11 aydan daha fazla 
değer katmıştır. Ramazan ayı 
anlayış ayıdır. Bu ayda fakirlerin 
ne durumda olduklarını çok iyi 
anlamalıyız. Açlığın insana verdiği 
sıkıntıyı özellikle bugünlerde daha 
iyi anlamaktayız. Bu anlayışla 
etrafımızda yoksulluğa düşmüş 
ve bu sıkıntı ile biçare olmuş 
kardeşlerimize yardım etmeliyiz.

Hadisi şerif de buyuruldu. Eğer 
insanlar Ramazan’ı şerefin ne 
olduğunu layıkıyla bilselerdi 
senenin tamamının Ramazan 
olmasını arzu ederlerdi. Günlerimiz 
mübarek Ramazan’ı Şerifimiz 
makbul olsun. Allah bu mübarek 
ramazan hürmetine başımıza 
gelen coronavirüs belasından 
kurtulmamızı nasip eylesin.

Hepimizin Ramazan’ı Şerifi 
mübarek olsun içinde bulunan 
Kadir gecesi hürmetine Cenabı hak 
bizleri affetsin.

Huzurlu sağlıklı mutlu bir bayrama 
kavuşmamızı niyaz eylesin âmin. 

Allah’a emanet olunuz.İç
im
izd

en

Sayim YAĞAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Açlıktan mı  Ölsünler? 
Coronovirüs can almaya devam ediyor. 
Bazı ülkelerdeki vaka sayısı ve can 
kayıplarının yüksek olmasına bakarak o 
ülkelerde coronavirüs’ün çok olduğunu 
söylemek doğru değil. O ülkeler daha 
erken bir zamanda,  daha fazla kişiye 
test yaparak coronavirüs’e yakalananları 
tesbit etmiş olabilirler. Vaka sayısı az olan 
ülkelere de, coronavirüs geç sıçramış 
olabileceği gibi yapılan test sayısının 
az yapılması neticesinde sayı az gibi 
görülebilir. Bu sorun her ne kadar küresel 
olsa da, mücadele ulusal yapılıyor. Aslında, 
sorun küresel olunca mücadelede küresel 
olmalıdır... Çünkü her ülke bağımsız 
mücadele yaptığında bazı ülkeler daha 
kısa sürede başarılı olurken bazıları da 
daha uzun sürede başarılı olurlar. Bu da 
bu virüs’ün yayılmaya devam edeceği 
anlamına gelir... Asıl mücadele, bütün 
ülkelerin alacakları ortak tedbirlerle olur. 
Mesela, sokağa çıkma yasağı bütün 
ülkelerde aynı tarihte başlatılıp belirlenen 
tarihde sona erdirilmelidir. Farklı tarihlerde 
yapılması mücadeleyi uzatır. 
Bu virüsle mücadele ne kadar uzun 
sürerse, bunun ekonomik etkileri de o 
kadar fazla olur. Bu virüsün ülkemize 
sıçramasıyla daha 20 gün bile geçmedi 
ama şimdiden birçok insan evine ekmek 
götüremez oldu. Çünkü birçok insan 
evde kalması nedeniyle işsiz kaldı, işyerini 
kapattı.Bankalar, ardı ardına cazip gibi 
gösterip krediyle insanları borçlandıracak 
sözde çözüm paketlerini açıklıyorlar. İşsiz 
kalan adam bunu nasıl ödesin? 
Bu virüs nedeniyle, millet can derdine, 
ekmek derdine düşmüş iken, buna çare 
olacak devletin görevlileri bir taraftan 
sokağa çıkmayın diye açıklamalar 
yaparken diğer taraftan da  bir masanın 
etrafına sıralanmış Çevre ve Altyapı 
Bakanlığının ağzı maskeli elleri eldivenli 
görevlileri bu ülkenin en önemli sorunu 
Kanal İstanbul ihalesini yaptılar...Millete 
virüs nedeniyle camiye gelmesinler 
diyen, Diyanet İşleri Başkanının 
Beştepe’de ki camide  vip cuma namazı 

kıldırmasına ne demelidir? Şu an namaz 
kıldırmayan imamlara, mahallesindeki 
sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş 
üstü yaşlıların ihtiyaçlarını sormalarını, 
onların telaşlanmamalarını, alışverişlerine 
yardımcı olmaları yönünde bir yazı 
göndermiş midir? Ankara ve İstanbul 
Belediye Başkanları bu duruma kayıtsız 
kalmayacak, evine ekmek götüremeyen iş 
yapamayan vatandaşlara gıda yardımı ve 
nakit para yardımı için bağış kampanyası 
düzenlediler ama bağış hesaplarının 
bloke edildiği duyuruldu. Bu nasıl bir şey? 
Evden çıkarmasa da, bu millet kendisi 
tok iken başkasının aç olmasına duyarsız 
kalamazlar. Belediyelerin bunu en iyi 
şekilde organize edeceklerini bildikleri için 
de, bu bağışı yapacakları zaman, belediye 
hesabının bloke edildiğini gördüler. Ne 
yapsın bu insanlar coronadan değilde, 
açlıktan mı ölsünler? Bu bağışlar sadece o 
insanların karnını doyurmakla kalmayacağı 
gibi bu ekonomik çarkın dönmesini de 
sağlayacaktır. Bu kararı verenler bunu 
bilmiyorlar mı? Şimdi Belediyeler bu 
blokeyi kaldırmak için mahkemeye 
başvuracaklarmış. Artık en az bir iki ayda 
bu mahkeme devam eder. O zamana 
kadar da mağdur olan kişiler, ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için, bankaların yolunu 
tutarak istemeseler de kredi çekmek 
zorunda kalacaklar... Bu gün 15 Temmuz 
şehitleri için toplanan yardımlar hala 
hak sahiplerine ödenmemiş iken, bu 
milletin bu corona nedeniyle bağışta 
bulunacağı belediyenin hesabın bloka 
edilmesi kabul edilir bir durum değildir. 
İş yapan insanlar neden engellenmek 
istenir? Birlik beraberlik içinde olacağımız 
şu zor günlerde, sırf İstanbul Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sabote 
etmek için, iki üç yoluyla sefer yapan 
otobüse iki duraktan 40 kişinin üzerinde 
trol binerek otobüsü kalabalık göstermek 
için kameraya alıp sosyal medyadan 
yayınlıyorlar. Bu bağışlar engellenirse 
en çok ekonomi zarar görür ve ihtiyaç 
sahipleri mağdur edilmiş olur... İç

im
izd

en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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ALMANYA NORMALE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
Almanya “Koronavirüsü”ne karşı aldığı sert 
tedbirleri, yine kontrollü olmak kaydıyla 
yavaş yavaş kaldırıyor.

Almanya’da Kovid-19 olarak bilinen yeni 
tip koronavirüsü tehditine karşı alınan bir 
çok önlem gevşetilerek, yine kontrollü de 
olsa yavaş yavaş kaldırarak normal yaşama 
dönmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz haftalarda lise son sınıf 
öğrencilerinin eğitime devam etmesi 
kararı alan Almanya’da yetkililer, şimdi de 
4 Mayıs’tan itibaren kuaförler, 9 Mayıs’tan 
itibaren ibadete bir süre ara verilen 
camiler ibadete açılacağı kesinlesirken, 11 
Mayıs’tan itibaren de ilkokul öğrencilerine 
okul kapılarının açılması için çalışmalar 
sürüyor.

SAKAL TRAŞI YASAK, RANDEVULU HİZMET

Uzun süredir kapıları kapalı olan berber 
ve kuaför salonlarının randevu usulü 
hizmet vereceği öğrenilirken, sakal traşının 
kesinlikle yapılmayacağı ve saç kesiminin 
de önce saç yıkama, ardından saç kesimi 
ve fön çekme ile birlikte 15 euro olarak 
ücretlendirileceği kaydedildi.

3 VAKİT NAMAZ CEMAATLE, MASKE 
ZORUNLU

9 Mayıs’tan itibaren ibadete açılacak 
olan camilerde sadece sabah, öğle ve 
ikindi namazlarının cemaatle kılınacağı 
duyurulurken, cuma ve teravih 
namazlarının ikinci bir karara kadar yasak 
olacağı belirtildi. Edinilen bilgiye göre; 
Camiye ibadet için gelenlerin seccade ve 
kuranlarını yanında getirmesi gerektiği 
ve gelenlerin isimlerinin bir ay kayıt 
altına alınacağı, ibadet süresince maske 
kullanılması gerektiği, abdesthane ve 
tuvaletlerin kapalı tutulacağı ve bu 
nedenle her bir kişinin evden abdestli 
olarak gelmesi gerektiği uyarılarının altı 
çizildi.İç

im
izd

en
Yaşar KAÇMAZ
Yazar

simgedergi@gmail.com
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GÜNDEM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı online programla Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) tanıtımını yaptı. 

Sistemin önemine işaret eden Pakdemirli, “Devreye aldığımız DİTAP ile çiftçimiz ürünlerine rahatlıkla 
pazar bulabilecek, tüketicimiz ve esnafımız aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilecek.” diye 
konuştu.

Kovid-19 nedeniyle dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Pakdemirli, Türkiye’nin salgına 
karşı aldığı tedbirler ve güçlü altyapısı sayesinde, bu süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi.

Pakdemirli, salgın sürecinde gıda sektörünün kapasitesini artırarak üretime devam eden tek alan 
olduğunu belirterek şöyle konuştu: 

“Bizim bu dönemde tarım ve gıda için yeni şeyler ortaya koymamız ve en önemlisi salgın sonrasına 
hazırlanmamız gerekiyor. Bu zorlu süreçten güçlü çıkarsak ülkemizin dünyadaki yeri ve konumu 
şimdikinden daha farklı olacaktır. Bu sıkıntıdan güçlü bir şekilde çıkabilmemiz de etkin tarım politikaları 
sayesinde olacak.”

“Tarımsal hasılada Avrupa’da birinciyiz”

Pakdemirli, tarımda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verirken, salgının, gıda arz güvenliğinin ne kadar 
önemli olduğunu gösterdiğini dile getirdi..

Bakan Pakdemirli: Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz 
ürünlerine pazar bulabilecek
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar 
bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek.” dedi.
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Türkiye’nin tarımsal üretim alanı bakımından ABD’nin toplam tarım alanının 10’da birine, Avrupa 
Birliği ülkelerinin ise toplamının 4’te birine yakın bir alana sahip olduğunu ifade eden Pakdemirli, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Tarımsal alan bakımından dünyada 17’nci sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa’da birinci 
sırada, dünyada ilk 10 arasında yer almaktayız. Dünyanın tam merkezinde olmamız nedeniyle hava, kara 
ve deniz yollarının kesişim noktasındayız. Ülkemiz konumu itibarıyla 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret 
hacmine sahip bir bölgede. 50 milyon turistin ve 4 milyon mültecinin gıda ihtiyacını sağlıyoruz. Bunun 
yanı sıra 18 milyar dolarlık da ihracat yapıyoruz.” 

“DİTAP, üretici ve tüketiciyi buluşturacak”

Pakdemirli, tanıtımını yaptıkları DİTAP ile Türkiye’nin imkanlarının iyi şekilde değerlendirileceğini 
belirterek, “Bu kapsamda, Sözleşmeli Tarım Platformu ile üreticileri, kooperatifleri, birlikleri, sanayicileri, 
halcileri, tüketim sektörünü, tarım danışmanlarını, bankaları, sigortacıları ve diğer tüm paydaşları bir 
araya getireceğiz.” dedi.

DİTAP’ın ürününü değer fiyattan satarak kazancını artırmak isteyen üretici ile kaliteli ürünü daha 
uygun fiyatlara almak isteyen tüketiciyi buluşturacağını vurgulayan Pakdemirli, buna çözüm getirecek 
sözleşmeli üretim altyapısının dijital platformda sağlanacağını anlattı.

Pakdemirli, kooperatiflerin, birliklerin bu sistemde aktif rol almasının ve üreticiye gerçek katma değer 
yaratmasının bu platformun doğal sonuçlarından olacağını ifade ederek, “Arzın taleple buluştuğu, 
tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, sürdürülebilir üretim ve tedarikin sağlandığı, tek 
elden yönetilen, kaliteli ürüne uygun fiyatlarla ulaşılan, planlı üretimin yapıldığı bir ortak pazar olacak. 
Sözleşmeli üretim modeli olan DİTAP üreticiyle tüketiciyi birbirine yaklaştıracak ideal bir çözüm.” diye 
konuştu.

Ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir tarım için sözleşmeli üretim modelinin önemli fırsatlar 
sunduğuna işaret eden Pakdemirli, DİTAP aracılığıyla yetiştirilen ürünlerin piyasaya sürülmesiyle 
çiftçilerin pazarlama imkanının ve kabiliyetlerinin artacağını dile getirdi.

Pakdemirli, tarımsal üretimin yanında lojistik planlamanın da önemine değinerek, üretici ile tüketici 
arasında doğru bağın kurulabilmesiyle üreticinin üretiminden memnun olacağını, tüketicinin de makul 
fiyattan kaliteli ürünü alabileceğini söyledi.

Çiftçinin dönem sonunda ürününü satma, pazara ulaştırma gibi bir kaygı yaşamayacağına dikkati çeken 
Pakdemirli, “Bu uygulama ile pazarlama imkan ve kabiliyetleri artan küçük işletmeler ürettikleri ürünleri 
daha yüksek katma değerle piyasaya sürerek tek yumruk haline gelecek. Üretici az miktarda üretse dahi 
ölçek ekonomisinden yararlanabilecek.” ifadelerini kullandı.

“İhracata yönelik pazarlar genişleyecek” 

Pakdemirli, bakanlık olarak rollerinin sistemi kurmak, çerçeveyi çizmek ve kolaylaştırıcılık olduğunu 
belirterek, işin, özel sektör dinamikleri tarafından yönetilmesi gerektiğine inandıklarını bildirdi. 

Serbest piyasa koşullarında işin büyütülmesi için gerekli planlamaların yapılacağını ifade eden 
Pakdemirli, bu işin işletmesinin de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılmasını 
sağlayacaklarını dile getirdi.
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Dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs 
salgını, İran, Irak ve Suriye’deki PKK/PYD/PJAK mensubu teröristlerde 
de görülmeye başlandı.

Koşullardan dolayı teröristler arasında koronavirüs hızla yayıldı.

Koronavirüsün terör örgütünde yarattığı panik; teslim olan teröristlerin 
ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler arasındaki 
görüşmelere yansıdı.

Buna göre örgüt, virüsle enfekte olan militanlarını ilkel koşullarda 
kaderine terk ediyor.

Koronavirüs belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma şansı vermeyen 
terör örgütünün sözde yöneticileri, bu teröristleri canlı bomba eylemi 
yapmaya zorluyor.

Teröristlerden birçoğu, Türk güvenlik güçlerine teslim olmayı ya da 
intihar etmeyi çare olarak görüyor.

Korona da o kadar tehlikeli bir virüs ki...
Hani derler ya “Allah düşmanıma göstermesin.”
Derler demesine de, korona bu, gitti, buldu ve bulaştı.
Hafta içi Mardin’de teslim olan bir PKK teröristi anlatıyor.
Kanlı örgüt, koronaya kesin çözümü bulmuş: İntihar talimatı. Virüs 
taşıyanlara doğrudan, “İntihar et, bize bulaştırma” diyorlarmış. O yüzden 
birçok terörist Türkiye’ye teslim olmak için fırsat kolluyormuş.

Devletlerin bile baş edemediği koronayla, sağlık konusunda imkânların 
kısıtlı olduğu Kandil nasıl baş etsin ki…
Birine bulaşması yetiyor zaten.
Tedavi ve izole imkânı olmadığı için çok da hızlı yayılıyor.
Üstüne üstlük son gelen haberlere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Kandil’i 
çepeçevre sarmış vaziyette… Görünen, bu yaz PKK’nın kandilinin 
yakacağı...

Korona sadece Kandil’e bulaşmakla kalmadı.
Suriye’ye de fena bulaştı?
Hani şu anasız babasız yüzbinlerce yetimi ve kadını İdlib’in kuzeyine 
süren Esed yok mu?
Sürekli İran ile irtibat halinde olan Şii milisler, bilerek veya bilmeyerek 
virüsü Suriye’ye taşıdılar.
Esed artık uğraşıp dursun.

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’DA KORONA PANİĞİ
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, özel bir TV’de  “Hafta Sonu” programında Hakan Çelik’in 
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs tedbirlerinin hayatlarda değişikliklere yol açtığını, yoğun programları nedeniyle ramazanda 
ailesiyle birlikte iftar sofralarına oturamazken, bu dönemde birlikte iftar yapabildiklerini dile getiren 
Kurtulmuş, bu süreçte dayanışmanın, ailenin, yakın çevreyle ilişkilerin öneminin anlaşıldığını, 
insanoğlunun artık bu değerler üzerine düşünmeye başlayacağını kaydetti.

Kurtulmuş, bu sürecin sonunda yardımlaşma, vefa dayanışma gibi insani değerlerin öneminin 
anlaşılacağını, insanlığın önemli dersler çıkaracağını söyledi. Hakan Çelik’in “Önümüzdeki dönemde 
insanların sağlıklı yaşayabileceği ortamlar, ormanların ve denizlerin korunması, hayvanlarla ve 
insanlar arasındaki dengenin iyi tutturulması noktasında umutlanılmalı mı?” şeklindeki sorusu üzerine, 
Kurtulmuş, “Umutlu olmamız için önemli bir terbiye edici olduğunu düşünüyorum bu virüsün, salgının. 
İnsanın hem kendisiyle hem çevreyle hem dünyayla ilişkisini gözden geçireceğini, daha toplumsal 
dayanışmaların ortaya çıkabileceğini ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Salgın döneminde kapitalist sistemin eksikliklerinin ortaya çıktığını, gelişmiş ülkelerin bile sağlık 
konusunda yetersiz kaldığını ifade eden Kurtulmuş, büyük sistemlerin kağıttan kaplanlar olduğunun, 
New York’un arka sokaklarındaki gariban vatandaşa maske bile dağıtılamadığının görüldüğünü anlattı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye 
kurdaki oynamaları dengeleyebilecektir
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminden hemen 
sonra başlayan kur saldırılarını göğüsleyebilmiş bir ülkedir. Kurdaki oynamaları 
inşallah tolere edebilecektir, dengeleyebilecektir.” dedi.



20 NİSAN  2020 - YENİ SAYI: 21

POLİTİKA

Kurtulmuş, sadece gelişmemiş ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerin de kendi içindeki uçurumların ortaya çıktığını, 
Amerika’daki büyükşehirlerde beyaz ve siyahilerin yaşadığı mahalleler arasındaki büyük uçurumun görüldüğünü 
belirterek, sosyal yapısı ve dayanışması, sosyal adaleti olmayan bir ekonomik sistemin uygulandığını vurguladı.

“Türkiye diğer ülkelere göre daha iyi bir mücadele verdi”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin sağlık sisteminde herkesi içerisine alan kapsayıcı 
olduğu için diğer ülkelere göre koronavirüs salgınında daha iyi bir mücadele verdiğini belirterek, şöyle devam 
etti: “Şehir hastaneleri, sağlıktaki altyapımızın güçlü hale getirilmiş olması, sağlıkta tek bir çatının kurulabilmiş 
olması, sigortası olmasa bile herkesin bu kapsama alınması ve herkesin aynı seviyede sağlık hizmetine muhatap 
olması bu işin önemli bir kısmıydı. Geleneksel olarak köklü bir tıp eğitim var. Klinik tecrübesi çok yüksek hekim 
kadrosuna sahibiz. Sağlık personelimiz de oldukça nitelikli ve tecrübeli. Büyük bir fedakarlık gösterilmesi 
işin göğüs kabartan, kahramanlık destanları yazılan bir safhasıdır. Altyapı ve insan gücü birleşince ortaya 
fevkalade ciddi bir mücadele ortaya çıktı. Biz tıbbi anlamda diğer ülkelerden çok erken tedbir aldık. Bilim kurulu 
oluşturuldu. İlmi verilere sonuna kadar riayet edildi. Bunlar bir araya gelince ortaya güzel bir mücadele çıktı.”

Tedbirleri almaktan vazgeçilmemesi uyarısı yapan Kurtulmuş, ekonomik bakımdan da önceki dönemlerdeki 
kırılganlıklarını azaltmış bir şekilde bu sürece girildiğini, üretim altyapısının çok ciddi şekilde güçlendirildiğini, 
böyle bir kriz ortamında bile 15 günde firmaların bir araya gelerek ventilatör ürettiğini söyledi.

Kurtulmuş, ekonomide tezgahı dağıttırmadan her türlü tedbirlerin ilk andan itibaren alındığını ifade ederek, “Tabi 
biraz etkileneceğiz. Diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar iyi bir noktadayız. Etkilenen şirketlerimiz var, inşallah 
orta vadede bu süreci atlatacaklar.” dedi.

Yoksul kitleye destek amacıyla 1000 liralık destek verilecek yaklaşık 5,5 milyon ailenin 4,4 milyonuna ulaşıldığını 
anlatan Kurtulmuş, “Vatandaşların hem sağlık hem ekonomi hem ülkenin yarınları bakımından güven duygusu 
içerisinde hareket etmesi lazım. Burada da anahtar güvendir. Geçmiş dönemlerde nasıl istikrar meselesini anahtar 
olarak gördüysek burada da güveni anahtar olarak görmek lazım. Sağlık sistemine, doktorlarımıza, ekonomik 
yapımıza ve teknolojimize güvenmek ve Türkiye’nin geleceğine güvenmek.” diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, dolar kurundaki yükselişe ilişkin, şunları kaydetti:

“Olağanüstü bir dönem, dünya ekonomisinde küresel göstergelerde ciddi hareketlenmelerin olduğu bir 
dönem. Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra başlayan kur saldırılarını göğüsleyebilmiş bir ülkedir. 
Kurdaki oynamaları inşallah Türkiye tolere edebilecektir, dengeleyebilecektir. Bunlar geçicidir. Türk ekonomisinin 
yapısal dengelerini bozabilecek bir nitelik arz etmiyor. Asıl olan bizim üretim yapımızı güçlü tutabilmek, tezgahı 
dağıttırmamaktır. Dayanıklı tüketim mallarında, tekstilde, bazı hizmet sektörlerinde bir duraklama oldu. Birisinin 
iş yerini kapatması ekonomik olarak büyük bir kayıptır. İş yerinde üretim kaybına uğraması telafi edilebilir bir 
kayıptır. Bir geçici dönem olacak, dünyada ciddi bir küçülme, daralma olacak. Türkiye’de yüzde 4,5 civarında bir 
daralma olacağını düşünüyorum.”

Kurtulmuş, bayramdan sonra bir normalleşme sürecine geçileceğini dile getirdi.

Çelik’in Türkiye’nin yaptığı yardımlara ilişkin bazı eleştiriler geldiğini aktarması üzerine Kurtulmuş, “Bu da çok 
son derece kötü bir politika malzemesi olarak kullanılıyor. Yurt içinde, hangi malzeme gönderdiysek bundan 
yeterinden çok çok fazla vardır. Hiçbir şekilde ne maskede, ne tulumlarda ve diğer gönderdiğimiz tıbbi teçhizatın 
hiçbirisinde en ufak bir eksiklik olmadığı gibi, fazlasıyla Sağlık Bakanlığı bunların stoklarını yapmıştır. Dolasıyla 
hiçbir yurt içinde bu malzemelerin bulunması noktasında en ufak bir problemimiz yoktur.” dedi.
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Trakya’nın en büyük pazarı alışverişe açıldı 

Trakya Bölgesi’nin en büyük Kapalı Pazar ve Fuar alanında bugün ilk meyve ve sebze 
pazarı kuruldu. 

Kırklareli Belediyesi tarafından inşa edilen ve bölgenin en büyük kapalı pazarı yeri 
olarak halka hizmet verecek olan alan, ilk alışveriş için vatandaşlara kapılarını açtı.

Yıllardan beri dile getirilen ancak bir türlü hizmete getirilemeyen “Kırklareli Kapalı 
Pazar Yeri”nin açılışı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve ekibine 
nasip oldu.

TRAKYA’NIN EN BÜYÜK PAZAR VE FUAR ALANI

19 Bin 200 m2 kapalı alan, 4 bin m2 otopark alanı, 851 pazar tezgahı ve 35 dükkana 
sahip olan “Kırklareli Kapalı Pazar ve Fuar Alanı” Trakya bölgesinin en büyük kapalı 
alan olma özelliğini de elinde bulunduruyor.

SALGIN AÇILIŞA ENGEL OLMUŞTU

Daha önce birçok faaliyetin gerçekleştiği alan, koronavirüs salgını nedeniyle meyve-
sebze pazarı kurulmasına engel olmuştu. Pazar alanı günler öncesinden içerisinde 
ve dışarısında yoğun dezenfektan çalışmaları ile beraber hazır hale getirildi ve bugün 
itibariyle hem esnafa hemde vatandaşlara “merhaba” dedi.

SIKI TEDBİRLER ALINDI

24 saat güvenlik kamerası ile denetlenen Kapalı Pazar Alanı’nda, salgına karşı 
önlem olarak pazar alanına girişler tek kapıdan sağlanıyor ve alana giriş yapan her 
vatandaşın ateşi ölçülerek ücretsiz maske dağıtımı sağlanıyor.

Bunların yanı sıra emniyet güçleri de alınan karar gereği bulunan yaş sınırlaması için 
kimlik kontrolünde bulunuyor.  Tezgah aralıkları sokakta kurulan halk pazarına göre 
daha da genişletilmiş ve böylece sosyal mesafe korunmaya çalışılmış.

VATANDAŞTA, ESNAFTA HİZMETTEN MEMNUN

Halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar ve pazar esnafı alınan önlemlerden ve 
hizmetlerinden ötürü Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başta 
olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerini dile getiriyorlar.  Yıllardan beri dile 
getirilen ancak bir türlü hizmete kavuşamayan projenin hayata geçmesi ile yağmur 
ve çamurdan kurtulan esnaf ve Kırklareli halkı, bölgenin en büyük alanı olmasıyla 
beraber ayrı bir gurur yaşadıklarını da ayrıca belirttiler.

ÇARŞAMBA PAZARI, KAPALI PAZAR YERİNE TAŞINIYOR

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptığı açıklamada; Korona 
Virüs salgını bitene kadar artık halk pazarlarının kapalı pazar yerinde kurulacağını, 
ancak salgının sona ermesiyle beraber Cumartesi pazarının mevcut yerine 
döneceğine, Çarşamba pazarının da bundan böyle kapalı pazar yerinde kurulacağını 
açıkladı.İç

im
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en

Kemal KAÇMAZ
simgedergi@gmail.com

YILLARIN HAYALİ GERÇEK OLDU
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REİS’E MEKTUP..
Sayın Cumhurbaşkanım bu mektup sizin elinize geçer mi bu köşeyi okur musunuz bilemem.. 
İçinde olduğu şu sıkıntılı süreçte beni ne kadar ciddiye alırsınız onu da bilemem.. Ben yine de bir 
umutla düşüncelerimi tarafsız bir şekilde sizinle paylaşmak istedim ... Ülkesini seven bir vatan 
evladı sadece bir vatandaş olarak
Sayın Cumhurbaşkanım Türkiye ne zorluklar aştı bugünlere geldi. Cephede savaş veren 
ecdatlarımızı bize bu toprakları miras bırakan atalarımızı unutmak mümkün mü?
Bu ülkenin sınırları kırtasiyeden alınan kırmızı kalemle çizilmedi her karışında şehitlerimizin kanı 
ve aziz hatırası var. Mustafa Kemal Atatürk ve onun askerlerini rahmet-minnet ve saygı ile yad 
ediyoruz bu vesile ile.

Allah’ın izniyle ne ezan dinecek ne de bayrak inecek bu topraklarda.. İçerden ve dışardan 
düşmanların her zaman gözü üzerimizde. Hainler hep pusuda. Fırsat kolluyorlar.
Sizin bu süreçte neler çektiğinize nasıl bir mücadele verdiğinize tanıklık yapmış bir vatan evladı 
olarak yaşadıklarınızın kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Türkiye’yi yönetmek zor iş. Fakat bu 
zorluğa adeta göz-göre göre destek verenlerde var. Nasıl mı? Kimin-eli kimin cebinde belli 
olmayan bir zaman diliminde güven ve sadakat kavramlarının da bir anlam kalmadı. Çünkü her 
kes kendi gemisini kurtarma ve egolarını tatmin etme yarışında. Siyaset kurumu inanılmaz güven 
kaybediyor. Siyasetçi halk nezninde artık bir karşılık bulamıyor. Oysa bu ülkenin her zamankinden 
daha çok büyümeye-gelişmeye ve üretmeye ihtiyacı var. Hep beraber ayağa kalkmamız gerek. Bir 
taraftan salgın hastalık diğer taraftan terör ile mücadele noktasında diken üzerindeyiz.

İş-aş-ekmek konusu ise rutin sorun yumağı halinde. Çok şükür ki kararlı ve etkin bir mücadele ile 
şu aşamada ayaktayız. Fakat sayın Cumhurbaşkanım kadrolarımızın mutlak suretle daha yetkin 
ve liyakatlı insanlara teslim edilmesi artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldi. Nasıl ki Korona 
Virüs ile mücadele noktasında Bilim Kurulu devreye girerek mücadele de başarı sağlamışsa hayatın 
her alanında yeni Bilim Kurullarına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bu 
halk işini iyi yapanları bağrına basıyor sahipleniyor. İşte Sağlık Bakanımız bunun en son örneği. 
Taraflı-tarafsız her ona destek verdi sahip çıktı. İşte İçişleri Bakanımız.. Terörle ve uyuşturucu 
baronlarına karşı  mücadelesi her kesimden takdir topladı. Ve elbet diğerleri.. Halkımızı geleceğe 
artık daha güvenli ve huzurlu bakmak istiyor. Halkımız iyi-dürüst ve çalışkan siyasetçiler ile birlikte 
vicdanlı ve merhametli bürokratlar, vatandaşına yüzünü dönen vali ve müdürleri arzu ediyor. Sayın 
Cumhurbaşkanım kardeşlik ve gönül köprüleri ve biz anadoluyuz projeleri kapsamında Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin her yerini gezme ve görev yapma fırsatım oldu. Kürt-zaza-
alevi-süryani-yezidi-arap bir çok dostlara sahip oldum. Her-biri bu toprakların ayrı bir değeri ve 
zenginliği. İstedikleri tek şey gönül bağının kurulması..

İstedikleri şey dokunmak.. Siz  yeter ki onları kazanmaya çalışın. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen 
teşkilatlarınızdaki kinci-hasetçi ve fesatçı kadroları lav edin. Emin olun tek yaptıkları şey arkadan 
dümen çevirmek. Rüyalarında bile hayal edemeyecek makamlara gelenler size destek yerine 
köstek olmakta. Yalanları ve iftiraları ile kendilerine DAVA adamı süsü verenlerin emin olun ki 
hiç-bir faydası yok. Onlar hem davanızı sömürüyor hem de ülkeye aleni zarar veriyor. Sosyal 
medyalarını inceleyin Allah aşkına. İnsan kazanma değil kaybetme yarışına girmişler adeta.. Bu 
ülkenin çok güzel çok değerli VATAN EVLATLARI var siz onlara güvenin. Onurları ve şerefleri ile 
yaşıyorlar Kadını-erkeği yaşlısı-genci hep birlikte aynı gemideyiz. Koltuktan güç alan değil koltuğa 
güç verenler siz yeter merak etmeyin. Kimse bulunmaz hint kumaşı değil. Partinizde  büyük 
fedakarlıkla bu davayı omuzlamış nice insanlar var. İnanın onların tek dertleri ülkenin geleceği  
Gecesini-gündüzüne katıp çalışıyorlar. Yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiliyorlar. Yüzleri 
gülüyor.. Kimseye düşmanlık beslemiyor önyargılı yaklaşmıyorlar.

Okuyorlar, araştırıyorlar, gayret gösteriyorlar. Emin olun en çok ta bu insanların emeği ziyan oluyor.
Çünkü susmak zorunda kalıyorlar.
Çünkü korkuyorlar.
Çünkü hedef gösterilmek istemiyorlar.
Ama emin olun hepsinin ağzı su dolu.
BEN BU ÜLKENİN YÜREKLİ-ŞEREFLİ-NAMUSLU-ONURLU VATAN EVLATLARINA SONUNA KADAR 
GÜVENİYOR ve inanıyorum sayın Cumhurbaşkanım.
Lütfen sizde güvenin ve sizde sahip çıkın.
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en

Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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EKONOMİ

Başkent Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yerli markalar için fırsat oluşturup 
oluşturmayacağını irdeleyen araştırması, Türkiye’de kadınların yüzde 62,9’unun, erkeklerin ise yüzde 44,7’si salgın 
sonrasında yerli marka almanın kendilerini mutlu edeceğini beyan ettiğini ortaya koydu.

Araştırmayı yapan İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Bahar Işın, jenerasyon ve cinsiyete göre Türk 
tüketicisinin yerli markalara yönelik tutumlarıyla Kovid-19 salgını sonrası marka tercihlerini ele aldı. Aynı bölümün 
öğrencilerinden Merve İbiş’in de katkı sağladığı araştırma, çeşitli eğitim düzeyi ve gelir gruplarından 1072 kişinin 
katılımıyla anket yöntemiyle gerçekleştirildi. Ankete katılan erkeklerin yüzde 50,2’si, kadınların ise yüzde 45,8’i 
Türklerin yabancı marka satın alabileceğini söyledi. Yabancı marka satın alınmaması gerektiğini düşünenlerin oranı 
kadınlarda yüzde 22,6, erkeklerde yüzde 21,7 olarak hesaplandı.

Yabancı markaların satın alınmasını “Türk insanını işsiz bırakacağı” gerekçesiyle doğru bulmayanların oranı 
erkeklerde yüzde 54,4, kadınlarda yüzde 45 oldu. Bu görüşe, kadınların yüzde 27,8’i, erkeklerin de yüzde 19,6’sı 
katılmadı. Kadınların yüzde 37,6’sı, erkeklerin de yüzde 32,7’si sorumlu vatandaşların her zaman yerli marka satın 
alması gerektiğini dile getirdi. Bu görüşe katılmayanların oranı erkeklerde yüzde 39,1, kadınlarda yüzde 30,8 olarak 
kayıtlara geçti.

Yerli marka tercih oranı yüzde 28,1

Ankete katılan erkeklerin yüzde 38,8’i, kadınların yüzde 33,2’si yerli markaları tercih etmediğini belirtirken, bu 
markaları tercih edenlerin oranı erkekler ve kadınlar için yüzde 28,1 olarak tespit edildi.

Yabancı ve yerli marka aynı kalitede olsa bile yerli markaya fazla ödemeyi kabul edeceğini söyleyenlerin oranı 
erkeklerde yüzde 34, kadınlarda yüzde 31,9 oldu. Erkeklerin yüzde 49,2’si, kadınların yüzde 45,8’i yerli markaya fazla 
ödeme yapmayı kabul etmeyeceklerini ifade etti. Kadınların yüzde 23,7’si erkeklerin yüzde yüzde 21,1’i markette 
istediği yerli marka yoksa başka bir markete gideceğini belirtti. Bunu yapmayacağını söyleyenlerin oranı ise 
erkeklerde yüzde 63,5, kadınlarda 60,2 oldu.

Kovid-19 salgını yerli markalar için fırsat yaratabilir
Başkent Üniversitesinin araştırmasına göre, Türkiye’de Kovid-19 salgını sonrasında yerli 
marka almanın kendilerini mutlu edeceğini söyleyenlerin oranı kadınlarda yüzde 62,9, 
erkeklerde yüzde 44,7 oldu.
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SADAKA TAŞLARI 
Yardımlaşmanın en faziletli örneklerinden birisi “Sadaka Taşları” dır. Orta 
Asya, Anadolu ve Balkanlarda Türk kültürünün zenginliğini ortaya koyan, 
yardımlaşmayı, dayanışmayı ve paylaşmayı ön plana çıkaran, zengini ve fakiri 
birbirine yaklaştıran, kaynaştıran bir yardım etme yoludur. Çeşitli bölgelerde 
“Zekat Taşı”, “Zekat Kutusu”, “Dilenci Mihrabı”, “Hacet Taşı”, “İhtiyaçgah”, Fukara 
Taşı”, “Hayrat Deliği” gibi adlarla ifade edilmektedir. Günümüzde önemini ve 
görevini kaybetmiş olan ve ayakta az sayıda kalmış bulunan sadaka taşları, şehir 
ve kasabalarda genellikle cami, tekke ve medreselerin, hastanelerin, hanların, 
çeşmelerin, imaretlerin yanlarına ve büyük meydanlara konulan ve bir insan 
boyuna yakın ve yüksekliği 1.5- 2 metre olan, silindir veya dikdörtgen şeklinde 
mermerden yapılmış bu taşların üzerinde, para bırakmak için bir oyuk, çukur 
vardır. Hali vakti yerinde olan zengin, varlıklı kimseler, özellikle gece karanlığında 
taşın çukuruna gönlünden geçen yardımı, sadakayı bırakıyor, derdini kimseye 
açamayan fakir ve yoksul da, ihtiyacı kadar olan parayı buradan alıyordu. 

Fakiri ve ihtiyaç sahibini düşünen anlayışlı zengin, yardımını yaparken kibirli 
değil, gururlu değil, fakiri incitecek, rencide bir yapıda, durumda ve karşılaşmada 
değil, gösterişe ve reklama kaçmadan yardımını gizlice yapıyor. Sadaka taşından 
parayı alan fakir de ezik değil, başı öne eğik değil, kendisinden başka fakir 
ve yoksulu düşünecek terbiye ve anlayışta, bencil değil tok gözlü, oyuktan 
ihtiyacı kadar olan parayı alıyor ve meçhul yardım edene duasını ederek 
oradan ayrılıyordu. Az ile yetinme anlayışına sahip olan fakir ve yoksul, muhtacı 
kadar olanı alıyor, kendi gibi başkalarına bırakmaya özen gösteriyordu. Alan 
kişi kanaatkardı. Bu yardım taşı, varlıklı olanı ve fakiri birbirine yaklaştırmakta 
aralarında bir sevgi bağı kurmakta ve aralarında sosyal dayanışmayı sağlamakta 
ve artırmaktadır.

Sadaka taşlarının yanına, genellikle para bırakılmasına rağmen ayrıca, giyecek, 
yiyecek, gıda ve besin maddeleri ve fakir ve yoksulun ihtiyacı olacak eşyalarda 
konulurdu. Hatta insanlar evinde pişirdiği sıcak yemeğinden bile götürüp 
koyarak, fakirin sıcak yemek yemesi için içtenlik göstermekte, paylaşmanın ince 
ve zarif yaklaşımını ortaya koymaktadırlar.

Ecdadımızın ortaya oyduğu bu zarif yardımlaşma geleneği daha sonra neden 
kaldırıldı bilmiyoruz. İnsanlar arasındaki iyilik duygusunu öne çıkaran ve 
birbirini görmeden gizli yapılan bu yardımlaşma şekli, zenginle fakir arasında 
bir köprü kurmakta, aralarında muhabbetin ve samimiyetin, güvenin artmasını 
sağlamakta, maddi oluşan fark ve uçurumları da azaltmaktadır. Veren elin, alan 
elden üstün olduğunu ifade eden Peygamber Efendimizin sözü gereği, burada 
yardım edilirken davranış ve üslup, uygulama son derece önemli bulunmaktadır. 

Bu taşlar, asırlardır asaletin ve merhametin simgesi ve temsil edeni olarak 
uygulamada olmuştur. Soğuk taşın sıcak yüreğine bırakılan yardımlar, paralar 
alındıkça hiç bitmezmiş ve bu yüzden kimsede aç kalmazmış. Burada yapılan 
yardım, verilen sadaka alanı küçük düşürmemekte, vereni de övünme durumuna 
sokmamaktadır. Yapılan yardım gece karanlıkta bırakıldığı için ne bırakan, ne de 
alan bilinmezdi. Atalarımız, sadaka verilirken ve yardım yapılırken bile gizliliğe 
riayet etmiş, büyük hassasiyet göstermiş, fakir ve yoksulu istemek zorunda 
bırakmamış, bu zarif yardım etme yolunu seçmiştir. 

Devamı simgederi.com.tr’de...İç
im
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en

Yazar
simgedergi@gmail.com

Necdet
BAYRAKTAROĞLU
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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, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geliştirdiğimiz solunum 
cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları 
Somalili kardeşlerimize nefes olacak.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Somali’ye gönderdiği yardımla ilgili, 
“Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak.” 
değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum 
cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin 
imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı 
bir çınar vardır.” ifadelerini kullandı..

Öte yandan, Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Somali’ye aralarında yerli 
yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Somali, yerli yoğun 
bakım solunum cihazının gönderildiği ilk yabancı ülke oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Milli Savunma, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji 
bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, dün gece Etimesgut Askeri Havaalanı’nda A 400M tipi nakliye 
uçağına yüklendi.

Uçakta, ilk etapta 5 bin adet üretilen yerli yoğun bakım solunum cihazından 10 adet, tanı kiti, tulum ve 
maske gibi çok sayıda önleyici sağlık malzemesi yer aldı.

Böylece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 14 günde seri üretimine başlanan yerli yoğun 
bakım solunum cihazının gönderildiği ilk yabancı ülke, hiç solunum cihazının olmadığı öğrenilen Somali 
oldu.
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GÜNCEL

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, 

Türkiye’nin elektrik tüketimi nisanda yüzde 15 azaldı
Günlük bazda geçen ay en yüksek elektrik tüketimi 715 milyon 345 bin kilovatsaatle 1 
Nisan’da, en düşük tüketim ise 512 milyon 842 bin kilovatsaatle 12 Nisan’da gerçekleşti.

Türkiye’nin elektrik tüketimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 azalarak 19 milyar 130 milyon 
574 bin kilovatsaate geriledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye’de geçen ay günlük bazda 
en yüksek elektrik tüketimi 715 milyon 345 bin kilovatsaatle 1 Nisan’da, en düşük tüketim ise 512 milyon 
842 bin kilovatsaatle 12 Nisan’da gerçekleşti.

Nisanda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 azalarak 19 milyar 130 milyon 574 bin 
kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yüzde 16,3 azalışla 19 milyar 130 milyon 35 bin kilovatsaate 
geriledi.

Elektrik üretiminin yüzde 47,60’ı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 14,16’sı yerli kömür santrallerinden, 
yüzde 13,79’u da ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,33, doğal gaz santrallerinin payı ise 7,71 olarak kayıtlara geçti. 
Kalan yüzde 6,41’lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

Türkiye’nin elektrik ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36 artarak, 163 milyon 770 bin 
kilovatsaate çıktı. Geçen yıl nisanda 120 milyon 357 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti. Nisanda 
elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 azalarak 163 milyon 231 bin kilovatsaat oldu. 
Nisan 2019’da 293 milyon 303 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, mart sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 91 bin 371 megavata ulaştı.
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GELECEĞİNİ ARAYAN BİR MİLLET
  Türk kimliğini M.Ö.2500 yıllarına kadar geriye Orta Asya’ya götürmek mümkündür. 
Türkler M.Ö.1700’den sonra ilk yurtlarından ayrılarak Orta Asya’nın  çeşitli yönlerine 
dağılmışlardır. Hunlar ve Göktürklerde olduğu gibi kendilerine has bir cihan hakimiyeti 
ülküsü ve kendilerine has kültür yapıları ile geniş topraklara sahip devletler kurmuşlardır.
  Türklerin 10.yüzyılda İslamiyet’e girmeleri sadece Türkler için değil dünya tarihi için 
de önemli olaylardan birisi olmuştur. Böylece Türkler kendileri tarafından oluşturulan 
içinde Türk-İslam sentezi değerleri taşıyan yeni bir kültür yapısı ile İslam’ın liderliğini 
üstlenmiştir. Bu yeni kültür yapısı ile Anadolu’yu fetih etmiş ve Orta Asya’dan sonra 
Anadolu’yu ikinci vatanları haline getirmişlerdir. Türkler bu ikinci vatanları Anadolu’da 
önce Selçuklu Devleti’ni ardından Osmanlı Devleti’ni kurarak yine  cihan hakimiyeti 
ülküsü ile dünya tarihini yönlendiren  devletleri ortaya çıkarmışlardır.
   Osmanlı son dönemlerinde devleti ayakta tutmak ve ortak değerler oluşturmak gayesi 
ile Türk kimliği arka plana alındığından Türklük değerleri İslamiyet içinde zamanla 
erimeye başlamıştır. Ancak Osmanlı Devleti dağılma sürecine girip   gayrimüslim 
unsurlarda bağımsızlık kazanmak için milliyetçilik fikirleri gelişince Türk kimliği yeniden 
filizlenmeye başlamıştır.
   Osmanlı Devleti’ yıkılması sonucu işgal kuvvetlerine karşı başlayan Türk’ün ana vatanı 
Anadolu’yu kurtarmak için yapılan milli mücadelenin kazanılmasında  Türk kimliği 
yeniden ortaya çıkmıştır.
   Kısaca; Atatürk’ün liderliğinde Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluşu ile Türk 
kimliğinin yeniden canlanması sağlanmıştır.
   Ancak Atatürk’ten sonra; Batı ve özellikle Amerikan hayranlığı giderek yaygınlaşmıştır.  
Eğitim sistemi, medya ve kültür politikaları yeni nesilde milli kültürden uzaklaşmalara 
sebep olmuştur.    Yabancı dille öğretim yapan orta dereceli okullar ve üniversitelerden 
iyi teknik uzmanlar mezun olmuş ama buralarda milli kültür bilgileri yetersiz insanlar 
yetiştirilmiştir. Milli kimliğin en önemli unsuru olan Türkçe, özellikle İngilizce’nin 
istilasına uğramıştır. Türk dili ve kültürü; basın, radyo, televizyon  sayesinde giderek 
yozlaşmıştır.
    Yine Atatürk’ten sonra milli bünyede dış güçlerin yön verdiği sağ, sol, etnik kökenler 
gibi sınıflar oluştuğu, bazı çözülmeler bulunduğu ve kültürel değerlerde bir aşınma 
olduğu görülmüştür. Yine bazı sözde Atatürkçüler, politik kazançlar sağlamak için yanlış 
politikalar yürüterek dini değerlere ve milli kültüre zararlar vermişlerdir. Sonrasında 
Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılaplara ve laiklik politikalarına tepki olarak gelişen bazı 
dini akımlar ve siyasal İslam milli kültüre bu sefer bazı sözde Atatürkçülerden daha fazla 
zarar  vermiştir. 
   Bu süreçte  yeni nesil  eski milli kültür ve geleneklerinden bir kopuş yaşamıştır. 
Yeni sağ, sol, etnik, dini, laik düşünceler eski ortak kültürel değerlerin yerini almaya 
başlamıştır. Ayrıca bütün dünya ile paralel olarak gelişen maddi düşünce dalgası ile 
toplumda öncelikle para kazanmak ve bunun için her yolun denenmesi meşru sayılmaya 
başlamıştır.
   Kısaca; yanlış Batı ve Amerikan hayranlığı, sağ-sol, etnik çatışmalar ve son 
zamanlardaki Laik-Müslüman çatışması ile   yeni maddi düşünceler Türk milli kültürünü 
yıpratmıştır.
  Geleceğini arayan bir millet ve devlet olarak gelecekte atalarımız Hunlar, Göktürkler, 
Selçuklular ve Osmanlılar gibi etkin yer almak istiyorsak ve geleceğimiz için artık çözüm 
arıyorsak; . Büyük atamız Atatürk bizlere ne demiş  bir bakalım;.
‘’Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin 
yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne en aşağı, yedi bin senelik Türk 
beşiğidir. Beşik, tabiatın rüzgarları ile sallandı. Beşiğin içindeki çocuk, tabiatın yağmurları 
ile yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela 
korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu.
     Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu. Şimşek, yıldırım. güneş  oldu. Türk oldu.
Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.’’ 
Şimdi bizler geleceğimizi arıyorsak; 21. yüzyıl için dünyanın gidişatını çok iyi tahlil 
etmeliyiz. Sorunlarımızın; iktisadi, ahlaki, askeri, siyasi, etnik, dini ve maddi cephelerini 
en son ilmi cephe ile ele alıp, her sahada muhakeme ve mukayese etmeliyiz. Bunu 
adaletle, yüksek ahlakla ve ilimle yapmalıyız.. Ancak o zaman yıldırım, kasırga ve dünyayı 
aydınlatan güneş olabiliriz.
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VIRUSGATE
Dünyanın çivisini attıran biyopatik bir virüs, fakirle yoksulu eşit şartlara yakın, 
kendi olanaklarıyla bir kısmını yaşları gereği evinde tutmayı ve gözlemletmeyi 
hal-ı hazırda becermiş. 

Aylardır öldürmede kusur arayan bu virüsle yatıp kalkıyoruz. Bir kısmımız da 
şarkımızda ki gibi, “dardayız ve dört duvar arasındayız.” Demekle yetiniyoruz. 

Ne hikmetse bu virüsün adaletli olduğunu yüksek sesle bağırarak söyleyip 
sevinenler bile var. Bu kesim korkularını ya gizleyerek ya hiçe sayarak, ama 
savunma mekanizmasıyla tatmin olduklarını da gizlemediklerini belirtiyorlar. 
Bunlar genelde savunma mekanizmalarını theolojik(ilahi) argümanlarla 
süsleyerek, kimileri ekolojiyi tahrip hunharlığına ve nihayet kimileri Yeni Dünya 
Düzeninin sosyopolitik yarışına bağlayıp durmaktalar . Tehlikenin nedenselliği 
ve çözüm yolu  henüz tespit edilemediğinden,  tüm söylem ve bilinçsizce tatmin 
olmak isteyen ruhları anlamak gerekir.  Bilinmeyene bilinçsizce saldırma 
veya umursamama kadar, kadere sarılma teslimiyetini, tehlikesini kabullenen 
bir toplumuz. Evet genlerimizde kaderci biat kadar, ret ve inkar etmek gibi 
anarşistçe bir yapımız ve tavrmız da var. Bu bilim dışı eğilimler, sapmalar bu 
virüsün yayılma veya küçük görme tehlikesini şüphesiz artıracak tavırlardır.

Bütün bunları düşünürken, naçizane bu virüs çıktığından beri pragmatik, ancak 
septikçi bir bakış açısıyla, “ bu iş şike kokuyor” diyenlerdenim. Bu düşüncem, bu 
şüpheci bakışım hâlâ değişmedi. 

Hatırlanırsa, 2000 yılına yıllar kala bir Milenyum sendromuna girmiştik. İki 2000 
yılının Ocak ayında kutlamaya başladığımız ve kof çıkan Milenyum şarlatanlığı 
buz gibi eriyip kayboldu. Yeni Dünya düzeni yani Milenyum ne sözde ne yaşamda 
ne zihinlerde kaldı. Hiçbir emperyal güç, teknolojik üstünlük taslayamadı. İnsani 
anlayışlar ekolojide, siyasette, ekonomide, teknolojik sarhoşlukta, yaşlılıkta ve 
bunalımlarda psişik, ruhsal bozukluklar devam etti.

Ortadoğu işgallerle yanarken, binlerce yıllık dinlerin, küçük ve orta ölçekli 
ulus devletlerin ve uluslar arası emperyallerin egoları pompalandı.  Dünyanın 
beşlisi ve hempaları fili işgallerini bu küçük ve orta boy devletlerde iç savaşlar 
çıkararak kolayladılar. İslamofobiyi  “Arp Baharı” dedikleri şeyle “Arap 
Cehennemi”ne çevirdiler. Ortadoğu’da dört kadim Müslüman devlet, Kürd 
Demokratik  Haklarına karşı herkesin kendince yarattığı ve kullandığı PKK’yi 
bahane ederek mazlum halkı cendere altında tutmaya devam ediyorlar.

Ve nihayet  bu biyoterör olayıyla, biyolojik virüsün yaradığı genel travma 
ölümden çok ölümle korkutan bir algıyla kendini bir süre daha dayatmaya 
devam edecek. 

Evet her dünyalı için şseceresi bilinmeyen sevgili Covid-19 virüsümüz yukarda 
da değindiğim gibi fakir, zengin, tüm dünyalıları yanaşık düzene almış. İş, ev 
ve tefekkür ortamlarında bile sosyal mesafeyi hatırlatarak mecburi izin ve 
istirahata davet etmeye devam ediyor. ”Bu işin...

Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, 
dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 240 bin 222’ye, vaka sayısı 3 milyon 421 bin 
226’ya ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 65 bin 782 kişinin hayatını kaybettiği ABD’de görüldü. Bu 
ülkeyi 28 bin 236 can kaybıyla İtalya, 27 bin 510 ile İngiltere, 25 bin 100 ile İspanya, 24 bin 594 ile Fransa, 7 bin 765 
ile Belçika, 6 bin 736 ile Almanya, 6 bin 434 Brezilya, 6 bin 156 ile İran, 4 bin 893 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin 
takip etti.

1000’den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise Kanada (3 bin 391), Türkiye (3 bin 258), İsveç (2 bin 653), 
Meksika (1972), İsviçre (1754), İrlanda (1265), Hindistan (1223), Rusya (1222), Peru (1124), Ekvador (1063) ve 
Portekiz (1007) şeklinde sıralandı.

Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Kovid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 93 bin 91 kişi iyileşirken 2 milyon 87 bin 913 kişinin tedavisi sürüyor.

Dünya genelinde Kovid-19’dan can kaybı 240 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 240 bini 
geçti.
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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 623 
kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 124 bin 54’e çıktı.

Ülkede 1793 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 15 bin 13, ölü sayısı ise 57 artarak 1222 oldu.

Yeni vakaların yüzde 46,6’sının hastalık belirtisi taşımadığı belirtilirken, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 
8,4 olduğu aktarıldı.

Moskova’da vaka sayısı 60 binin üzerinde
Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova’da vaka sayısı 5 bin 358 artarak 62 bin 658’e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 214 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu ve 
son 24 saatte 221 bin olmak üzere, bugüne kadar 3 milyon 900 binden fazla testin yapıldığını açıkladı.

Rus ordusunda ve askeri okullarda vaka sayısı 2 bin 795’e ulaştı
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 31 artarak 1099’a 
çıktığı, 3 hastanın durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ordudaki 313 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda da 1383 öğrenci ve öğretmende Kovid-19 
görüldüğü kaydedilen açıklamada, 150’den fazla hastanın iyileştiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Şu anda güvenlik kurallarını hiçe saymak için herhangi bir neden yok. 
Bu yüzden izolasyon kurallarına uyma ve devletin aldığı tedbirler konusunda dayanışma salgınla mücadelede en 
önemli faktör olmaya devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya’da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak’ta Tümen ve Sibirya’nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin 
vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart’ta başkent Moskova’da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle 
gerçekleşmişti..

Rusya’da Kovid-19 vakası sayısı 124 bini aştı
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 124 bin 54’e, ölenlerin sayısı 1222’ye ulaştı.
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İspanya’da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak toplamda 25 bin 100’e 
yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede dün 281 olarak açıklanan günlük 
ölü sayısı, bugün 276’ya düştü. Salgında ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 100’e ulaştı. Bakanlık toplam vaka 
sayısının ise son 24 saatte 1147 artışla 216 bin 582’ye çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 570 artışla 117 bin 
248 oldu. lkede son bir haftadır iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkması dikkati çekti.

Bu arada 14 Mart’tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya’da hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve 
kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma iznine bugün başlandı.

48 gün sonra kalkan yasak sonrasında 14 yaş üstündekilere 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığında spor yapma, 70 
yaş üstündekilere 10.00-12.00 ile 19.00-20.00 arasında dolaşma ve 14 yaş altındakilere yanlarında bir aile büyüğü 
olması şartıyla 12.00-19.00 arasında sokağa çıkma izinleri tanındı. Nüfusu 5 binden az olan yerleşim yerlerinde 
sokağa çıkmada saat aralığı kuralı getirilmedi. Başta Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilya gibi büyük şehirlerde 
sabah saatlerinde sokaklarda yoğunluk olduğu, çok sayıda kişinin koşmak, yürümek veya bisiklete binmek için 
evlerinden çıktığı görüldü.

Spor yapmak için sokağa çıkan aktör Antonio Banderas, foto muhabirlerini karşısında görünce sosyal medya 
hesabından “Evden çıkışta ilk koşu. Sokakta ilk karşılaşmam maskesiz olan ve kamerasını gözüme sokan 
paparazzilerle oldu. Evde kalmaya devam edeceğim.” mesajını paylaştı.

İspanya’da Kovid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart’ta ilan edilen olağanüstü hal 9 Mayıs’a kadar 
sürecek. Ülkede, 4 Mayıs’tan itibaren “kademeli normalleşme” süreci başlayacak.

İspanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti
İspanya’da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artışla 25 bin 100’e 
çıktı.
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GÖZLERİNDEN ÖPTÜĞÜM ÇOCUKLUĞUM
Burnumu ?
Çekip çekip ...
Koluma sürmeyi ...
Göz göre göre kirlenmeyi / özlüyorum ...

Bilmediğim şarkılarını ...
O kirli havası içinde temiz kalabilmeyi / özlüyorum ...

Hayat bu ya ...
Özlüyorum sadece ...
Ve ;
Biliyorum ...
Onlar ayran değildi ...

İki buçuğa kadar saymayı ...
Bir türlü gelmeyen üçü / özlüyorum ...

Kibrit kağıtlarıyla mutlu olabilmeyi ...
Gazoz kapakları için kavga etmeyi ...

Acımadı ki demeyi ...
Sonra sarılıp çikolatasız gofret yemeyi / özlüyorum ...

Evin içinde yemek kokusunu ...
Bir sofra başında doymayı / özlüyorum ...

Ağacına çıktığımız teyzeleri ...
Göz hakkı diyenleri ...
Hatta kovalayanları ...
Camı kıran o topu ...
Bir fincan şeker için kapıya gelen insanları / özlüyorum ...

Çocukluğumun ?
Sokaklarını ...
Koşarken takılıp düştüğüm taşlarını ...
Dizlerimi kanatan / o taşlarını özlüyorum ...

Hayat bu ya ...
Kendimi kendimde / özlüyorum ...
Geriye sarılmayı bir daha yaşamayı ...
Ve ;
Biliyorum ...
Onlar ayran değildi ...

Onlar ayran değildi ...
Onlar çocukluğumun masumiyeti ...

Büyüdükçe kirlenmeyen elbiseler içinde ...
‘kirlenmişliğim !

Gözlerinden öptüğüm ...
Sildiğim şiirim ...

Yıllara takılıp giden ...
Çocukluğum ...

Eyv’Allah
(Vapurların çıkardığı köpükleri / Ayran sandığım yıllarım )
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ABD’nin Suriye Politikası (14)
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları bu yazımla 14.cü sayı olacak 
ABD’nin Suriye politikasını inceleme yazım irdelemeği, araştırmayı, 
soruşturmaları, derinlemesine sizlerle paylaşacağım. Dünyada 
ülkemizde gelişen hızlı gelişen değişimlere hiç göz atma fırsatım 
olmadı.

Ancak ABD’nin Ortadoğu coğrafyasında dolayısıyla Türkiye üzerinde 
oynanan oyunları çıplak bir gözle siz değerli okuyucularıma 
duyurmaya çalışıyorum. Taaki ABD’nin, Suriye politikası (Fetö 
örgütüyle) içiçe (CIA) istihbaratıyla içiçe çalıştığını da göz ardı 
etmeyeceğim.

Geçen ayki yazımda (Fetö örgütünü) ve örgütün başı Fetullah 
Gülen’i tanıtmaya çalışmıştım. Şimdi kaldığımız yerden devam 
edelim.
 
Fetullah Gülen 10 Kasım 1938 doğumlu olduğunu iddia eder. 
İddiasının temelinde kendisini Mustafa Kemal ile mukayese etmesi 
vardır. Buna göre Türkiye’deki dini hayatı ifşad eden Mustafa Kemal 
ölür ölmez, dini hayatı irşat edecek olan yani kurtarıcı  gülen 
doğmuştur. Edirne’ye gittiğinde umduğunu bulamaz buradan 
Kırklareli’ne geçer. Dönemin Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar 
Tunagür buna sahip çıkar.
 
Nurettin Veren’le 1966 yılında İzmir’deki kestane pazarı camiinde 
tanışır. Camide vaaz ederken ihtiyaç sahibi talebelere cemaatten 
yardım toplar ve talebe evleri açar. 1970 yılında bu evlerin 
sayısı 12’yi bulur. Ve evlere ışık evleri adını vererek ilk Fetö 
örgütlenmesinin kuruluş temelini atar.

Daha sonra bu evlerde kalan öğrenciler, laik rejim karşıtı olarak 
örgütlenirler. Tamamıyla din ve şeriat ağırlıklı eğitim görürler ve 
Feto bu evler için 18 maddelik bir yemin metni hazırlar. İlk sıraya 
kendisine biat edilmesini ister daha sonra tepkiler alınca kendi 
yerine Kuranı koyar.

Gelecek yazımda devam edeceğim. İyi okumalar.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Arıcılar kolları sıvayarak bal üretimi çalışmalarına başladı

Vali Süleyman Elban’ın destekleriyle arı yetiştiriciliğinin her geçen yıl daha da iyiye gittiği kentte kış aylarının sert 
geçmesi nedeniyle sonbaharda arı kovanlarıyla Iğdır, Hatay ve Tokat gibi sıcak kentlere göç eden arıcılar, havanın 
ısınıp çiçeklerin açmasıyla geri dönmeye başladı.

Yüksek rakımlı yaylaları ve bitki çeşitliliği bakımından zengin potansiyele sahip kent, her yıl özellikle Karadeniz 
bölgesinden gelen gezgin arıcılara ev sahipliği yapıyor.

Kış mevsiminde ailelerinden yüzlerce kilometre uzaklıkta arılarıyla konakladıktan sonra kente dönmeye başlayan 
arıcılar, kaliteli bal üretmek için hazırlık yapıyor.

Arılarını özenle üretim sezonuna hazırlıyorlar

Geçimini arıcılıkla sağlayan vatandaşlar, havaların durumuna göre her yıl mayıs ile eylül ayları arasında evlerinden 
uzaktaki yayla ve köylerde çadır kurup kaliteli bal üretmek için meşakkatli şekilde çalışıyor.

Kışlaklarda sayısını arttırdıkları arı kolonilerini kovanları ile kamyonlara yükleyerek kente getiren arıcılar, ölmelerinin 
önüne geçmek ve gelişimlerini sağlamak için günlük olarak şurup ve kek hazırlayarak arılarına gözü gibi bakıyor.

Ağrı Arıcılar Birliği Başkanı Erol Kılıç yaptığı açıklamada, tarım, hayvancılık ve arıcılıktan iyi anlayan Vali Elban ile 
karşılaşmalarının kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi. 

Uzun yıllardır kentte arıcılık yapan Ebubekir Demir de baharın gelişiyle arıların kışlaktan çıktığını belirterek, kaliteli 
bal üretmek için doğa ile iç içe yerlere kovanlarını bıraktıklarını söyledi.

Türkiye’de tarım ve hayvancılığın yanı sıra son yıllarda arıcılığın da en fazla yapıldığı illerden 
biri haline gelen Ağrı’da arıcılar, kaliteli bal üretmek için dağlık alanlarda konaklamaya 
başladı.
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Cengiz BULUT

Yazar
simgedergi@gmail.com

Virüs Geldi !
Virüs Geldi; bilende konuşuyor bilmeyende konuşuyor, hatta 
bilmeyenler daha fazla konuşuyor. 

Birileri de varki karga gibi sırf kötü haber üzerinde kalem 
oynatıyor.

Bu karga kahinleri Virüsten daha fazla korkutuyor. 

Mutlaka acı şeylerde var ama hiç mi umut yok ki yalnız negatif 
yazıyorsunuz. 

Birilerini korkutarak izahya sokmak istiyorsanız bilin ki izhaya 
gelmiş bizleri daha fazla ürkütüyorsunuz. 

Bundan sonra artık PANIK başlar ki en tehlikelisi bu olur izhaya 
girenlerde sistemden kopar başıboş kalırlar.

Siz siz olun azıcık pozitif ilimden de az biraz olumlu haber yazın. 

Tabiki varsa...

Yoksa, bizleri Gerçeklerden de uzaklaştırıp hayal alemine 
atmayın.

Gerçekler ne kadar acı olursa olsun bilim adamları tarafından 
uyarın bizi.

Sonuç, bilim adamı olmayanlar lütfen GÖLGE ETMEYİN.

Tak maskeni...

EVİNDE KAL

Bekle.



37NİSAN 2020 - YENİ SAYI: 21

GÜNCEL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayata 
geçirilen “Atadan Toruna Tohum Seferberliği”nin 
tanıtımında yaptığı konuşmada, tarımın en az 
savunma sanayi kadar önemli ve stratejik bir alan 
olduğunu söyledi.

Bu kapsamda tarımın başladığı yer olan tohuma 
çok önem verilmesi gerektiğini dile getiren 
Pakdemirli, Türkiye’nin jeostratejik konumu 
ve sahip olduğu biyoçeşitlilikle önemli tohum 
ihracatçısı olabilecek nadir ülkeler arasında yer 
aldığını bildirdi.

Pakdemirli, tohum üretimiyle ilgili kamuoyunda 
yanlış bilinen sokak efsaneleri olduğunu, 
Türkiye’nin, tohumda ithalatçı değil ihracatçı 
olduğunu kaydederek, kendi tohumunu 
kendisinin ürettiğini ve tohum ticaretinde ilk 10’da 
olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin tarlada kullandığı tohumun yüzde 

96’sının yerli olduğunun altını çizerek, 86 
ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirdiklerini, son 
17 yılda üretimde 8 kat, ihracatta 10 kat artış 
yakaladıklarını anlattı.

Pakdemirli, Türkiye’nin 2019 itibarıyla yerli tohum 
üretiminde 1 milyon 130 bin tona geldiklerini 
belirterek, şu bilgileri verdi.

“Geçen yıl 1 milyon 59 bin tondaydık. Arada 
yüzde 7-8 sertifikalı tohum üretiminde Türkiye’nin 
büyümesi var. 2002’de 145 bin ton olan tohum 
üretimimiz bugün itibarıyla neredeyse 8 misli 
artarak 1 milyon 134 bin tona gelmiş. Bu yıl 
hedefimiz 1 milyon 250 bin tona gelmek. 2023 
için de hedefimiz iddialı; 2 milyon tona gelmek. 7 
bölgemizdeki 61 araştırma enstitüsünde 1963’ten 
günümüze kadar; yem ve tıbbi aromatik bitkilerde 
766, yerli sebzede 242 çeşit, ülkemiz Milli Çeşit 
Listesi’nde yer alıyor.”

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Bakan Pakdemirli: Atadan Toruna, Tohum 
Seferberliği başlatıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, 
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz.” dedi.
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Diyarbakır annelerinin eylemine katıldıktan 
sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında bir süreliğine memleketi Ağrı’ya 
gelen Süheyla Demir, 6 yıl önce gazetecilik mesleği 
hayaliyle lise okurken PKK üyelerince 3 arkadaşıyla 
kaçırılan kızı Hayal’in yolunu gözlüyor.

Hamur ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki 
Sehithanbey köyünde yaşayan Mehmet-Süheyla 
Demir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Hayal, il 
merkezindeki Şemsi Türkmen Anadolu Lisesinde 
6 yıl önce 3. sınıfta okurken terör örgütü PKK 
üyelerince kandırılarak kaçırıldı.

Kızının üzüntüsünü yaşayan ve geri isteyen 
anne Demir, çareyi 3 Eylül’de çocuklarının dağa 
kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır 
annelerinin partinin il binası önünde başlattığı 
oturma eylemine katılmakla buldu. 

Minik kızı Asmin ile aylarca eylemde yer alan ve 
şu an memleketinde çocuklarıyla ilgilenen anne 
Demir, Kovid-19 salgını sonrası Diyarbakır’daki 
annelerin eylemine tekrar katılacak.

Gazeteci olmayı isteyen Hayal’den 
geriye fotoğraf makinesi kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun dün telefonla 
görüştüğü Demir, gazetecilik hayalleri kuran 
kızından geriye kalan fotoğraf makinesi ile 
fotoğrafına bakarak hasret gideriyor.

Acılı anne Süheyla Demir yaptığı açıklamada, lise 
okurken hafta sonu dershaneye giden kızının bir 
anda ortadan kaybolduğunu söyledi.

Teröristlerin gazetecilik umutlarını yıktığı kızları 
Hayal’in yolunu gözlüyorlar
Ağrı’da lise okurken 6 yıl önce 3 arkadaşıyla PKK’lı teröristlerce kandırılarak kaçırılan 
Hayal Demir’in ailesi, kızlarına kavuşacağı günü umutla bekliyor.
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Kızının yolunu dört gözle beklediğini ifade eden 
Demir, şöyle dedi:

“Kızımla birlikte 3 arkadaşı daha gitmişti. Onlar 
ailelerine not bırakmıştı ‘biz dağa çıkıyoruz’ diye. 
Biz de bu mektuplardan sonra kızımızın dağa 
çıktığını tahmin ettik. 4 arkadaşı birlikte kandırıp 
götürmüşlerdi. Gönlü olan kız cuma günü okula 
ve dershaneye gidip ondan sonra mı dağa gider. 
Benim kızım çalışkan ve çok zeki biriydi. Benim kızım 
gazeteci olmak istiyordu, sürekli dilinde o vardı. Hatta 
evde fotoğraf makinesi de var. Onun hayali oydu, 
onun hayalini hepsini yıktılar, bizimkini de yıktılar. 
Kızımın yolunu gözlüyorum.”

Demir, kızının dağa götürüldüğü çözüm süreci 
döneminde 9 ay kendilerini telefonla aradığını 
anlatarak, “Kızımızı ikna etmeye çalıştık ama bir türlü 
başaramadık. Biz soru sorarken kızımız ‘bana soru 
sormayın, ben konuşayım siz dinleyin’ diyordu. Zaten 
sorduğumuz sorulara da cevap vermiyordu. Çözüm 
süreci bozulurken bir daha görüşemedik ve kendisi 
de bizi aramadı.” diye konuştu.

Oğluna kavuşan Hacire Akar onlar için umut ışığı oldu
Diyarbakır annelerinin eylemine 3 Ekim’de katıldığını 
ve Hacire Akar’ın oğluna kavuşmasının kendileri 
için büyük bir umut oluşturduğunu söyleyen Demir, 
aylarca küçük kızı Asmin ile eylemde kaldığını 
anımsattı.

Diyarbakır’a yine gideceğini ve dağa kaçırılan 
kızından haber alıncaya kadar vazgeçmeyeceğini 
aktaran Demir, şunları kaydetti:

“Eğer onlarda biraz vicdan varsa kızımı bırakırlar. 
Ben orada (Diyarbakır) bir buçuk yaşındaki kızımla 
6 ay bekledim. Bu 40 senedir gençleri dağa taşa 
çıkarıyorsunuz, hepsi heba oldu. Benim kızımın 
hayalleri vardı, bırakın gelsin. Ne istiyorsunuz bizden? 
Eğer kızım beni görüyorsa ve duyuyorsa, kızım gel 
hayatına kaldığın yerden devam edeceksin. Devlet 
ceza vermiyor, işkence yok sizi kandırıyorlar. Annen 
ve baban burada seni bekliyor. Biz her zaman senin 
arkandayız, bunu sakın unutma. Ne zaman gelirsen 
de annen ve baban burada seni bekliyor. Eğer anneni 
görüyorsan ve bize acıyorsan lütfen dön gel.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün 
kendilerini aradığını ve desteklerinden dolayı gurur 
duyduklarını dile getiren Demir, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun da kendileriyle konuşup kızlarına 
kavuşmaları için ellerinden geleni yapacaklarını 
söylediğini belirtti.

Baba Mehmet Demir de kızına gelip devlete teslim 
olması için çağrıda bulundu.

Sürekli gözyaşı dökerek kızlarını gelmesini 
beklediklerini dile getiren baba Demir, “Gel teslim 
ol. Devlete gelip teslim olursan pişmanlık yasası var, 
çık gel. O ateşin içinden çık gel. Senin gittiğin yol 
yol değil. Anne ve küçük kız kardeşin Diyarbakır’da 
6 ay nöbette kaldı. Eğer bizi düşünmüyorsan bari 
küçücük kız kardeşini düşün. 6 ay orada seni bekledi. 
Ne gecemiz gece, ne de gündüzümüz gündüz. Hep 
gözyaşlarımız var.” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL
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Koronavirüs pandemisinde kozmetik 
uygulamalarına dikkat

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr Sibel Doğan, AA muhabirine, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde bulaş riskinin 
önlenmesi amacıyla geçici süre ile kapatılan işletmelerden birinin de kuaförler olduğunu anımsattı.

Sosyal izolasyon döneminde evde yapılan kozmetik uygulama sıklığına işaret eden Doğan, özellikle saç 
boyama işlemlerine olan ilginin yoğunlaştığını belirtti.

Doğan, “Evde uygulanıldığı durumlarda da saç boyaları içerisinde yer alan tahriş edici ve bazen de alerjen 
özellikteki maddeler istenmeyen deri reaksiyonlarına neden olabilir. Bu durumda saçlı deride şiddetli 
kaşıntı, yara benzeri sulu deri lezyonları, bazen de çok şiddetli reaksiyonlar oluştuğunda yüzde şişlik 
meydana gelebilir. Bu dönemde, deri sağlığının korunması olası enfeksiyonların önlenmesi açısından 
önem taşımaktadır.” uyarısında bulundu.

Alerjen özelliği bulunan parafenilendiamin maddesinin saç boyalarında yer aldığı bilgisini paylaşan 
Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu maddenin yanlışlıkla ağızdan alındığı ev kazası gibi durumlarda deri ve tırnaklarda morarma ile 
ortaya çıkan sorunlar meydana gelebilir. Bu nedenle bu tür uygulamalar sırasında ilgili maddelerin 
kimyasal özellikleri göz ardı edilmemeli. İlk defa yapılacak uygulamalardan bu dönemde kaçınılmalı, 
uygulamalar yönergesi dikkatle uygulanmalı, bu maddeler evde özellikle küçük çocukların erişiminden 
uzak tutulmalı.”

Kovid-19 enfeksiyonundan korunmak için pandemi süresince, cilt hijyeninin 
sağlanabilmesi amacıyla oje ve protez tırnak uygulamaları ile evde saç boyama 
işlemlerinden kaçınılması ve özellikle el temizliğine özen gösterilmesi gerektiği 
bildirildi.
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Düzenli uyku bağışıklığı güçlendiriyor

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Doç. Dr. Zeynep Zeren Uçar, yaptığı yazılı 
açıklamada, rutin olarak 6-7 saatin altında uyumanın bağışıklık sistemine ciddi zararlar verdiğini, 7-8 saat 
uyumanın ise enfeksiyonlardan koruduğunu ve çabuk iyileşmeyi sağladığını aktardı. 

Uyku ve bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki olduğunu vurgulayan Uçar, uyku yeterli alınmadığında 
bağışıklık sistemi zayıfladığı için daha kolay ve sık hasta olunduğunu, hastayken de uyumanın iyileşmeye 
yardımcı olduğunu kaydetti.

Uçar, uyku sırasında, virüs gibi enfeksiyona yol açan organizmalar ile yabancı ya da zararlı maddelerin 
vücuttan atılması için gereken bağışıklık sistemi savaşçı hücrelerinin oluştuğunu belirterek, şöyle devam 
etti:

“Hayatımızın 3’te 1’ini yani 25-30 yılını geçirdiğimiz uyku pasif bir süreç değildir, bizi hayatımızın 3’te 
2’sini geçirdiğimiz günlük yaşamımıza hazırlar. Hastalandığımızda bağışıklık sistemimiz TNF, IL-1 ve 
PGD2 gibi maddeler yardımıyla enfeksiyon ajanlarıyla savaşmak için gerekli silahları yani doğal öldürücü 
hücreler gibi bağışıklık hücrelerini temin etmek için uyku sistemimizi uyarır. Yalnız 1 gece az uyumak bile 
bağışıklık sistemimizin görünmeyen çabuk iyileştirme gücünün korumasını ortadan kaldırır. Vücudumuz 
savunmasız kalır. 02.00-04.00 arası uyku hormonu melatoninin en fazla salgılandığı saatlerdir. Bu süre 
özellikle derin uykunun fazla olduğu, cilt hücresinden bağışıklık hücrelerine kadar tüm vücut hücrelerinin 
yenilendiği dönemdir. Melatonin vücudumuzdaki iltihabın giderilmesinde de rol oynar.”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Uçar, 
bir gece az uyumanın bile bağışıklık sisteminin görünmeyen çabuk iyileştirme gücünün 
korumasını etkileyeceğini ve vücudun savunmasız kalacağını bildirdi.
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TÜRK ADININ ANLAMI ve KÖKLERİ
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Yazar

simgedergi@gmail.com

Kimi uzmanlara göre, Türk adına ilk defa 
M.Ö. 14. yüzyılda Tik veya Tikler şeklinde 
rastlanılmıştır. 

Bazı uzmanlar ise bu adın M.Ö. 14. 
Yüzyıldan, önce de var olduğu görüşünü 
öne sürmüşlerdir.

Türklerin eski dönemlerine ilişkin 
bilgilerin kökeni çoğunlukla Çin Tarihine 
dayanmaktadır. Çinli Tarihçiler M.Ö. 
2000-1000 yılları arasında ilk Türk 
Hükümdarlarından bahsetmişlerdir.

Orhun Kitabelerinde yer alan Türk adı daha 
çok Türük şeklinde gösterilmiştir. Yani, Türk 
kelimesi ilk defa resmi olarak siyasi anlamda 
Gök-Türk İmparatorluğunda kullanılmıştır.

Göktürklerin ilk dönemlerinde Türk sözü bir 
devlet adı olarak kullanılmışken, daha sonra 
Türk Milleti’ni ifade etmek için kullanılmaya 
başlanmıştır. Göktürk Yazıtlarında Türk sözü 
daha çok Türk Budun şeklinde geçmektedir. 
Türk Budun, Türk Milleti anlamındadır.

*Çin Kaynaklarına göre; Türk adının kökeni 
Miğfer’dir.

*İslam Kaynaklarına göre; (Türk) adı 
Terk Edilmekte, Olgunluk Çağı şeklinde 
değerlendirilmektedir.

*Arminius Wambery’e (Vambrey) göre; Türk 
adının kökeni Türemek’tir.

*Alman Türkolog Albert Von Le Coq; Türk 
adının Güç-Kuvvet anlamı taşıdığını ileri 
sürmüştür.

*İran Kaynaklarına göre; Türk kelimesinin 
Güzel İnsan karşılığında kullanıldığı 
belirtilmektedir.

*Kaşgarlı Mahmud (9. Yüzyılda); Türk 
adının Türklere Tanrı tarafından verildiğini 
belirtmiştir. Gençlik, Kuvvet, Kudret ve 
Olgunluk Çağı demek olduğunu bir kez 
daha vurgulamıştır. 

*Türk kelimesinin (Güçlü-Kuvvetli) anlamına 
geldiği, bugün neredeyse bütün tarihçiler 
tarafından kabul görmüştür.

*Avusturyalı Tarihçi J.V. Hammer; 
Herodot’un eserlerinde Targita isimli 
kavmin, yine Türk adıyla eşleştirmiştir.

*Avusturyalı Tarihçi Thomas Chek; 
Herodot’un eserlerinde Tyrkae kelimesinin 
Türkiye ya da Türklere ait olduğunu anlatır.

*Tarihçi Erdmann; Thrak kelimesini Türk 
adıyla anlatmıştır.

*Tarihçi Joseph Markuart; Hint Kaynaklarına 
dayanarak Turusha kelimesini Türk adıyla 
anlatmıştır. 

*Asya Kaynakları da; Tourki kelimesini Türk 
adıyla eşleştirmiş.

*Asur Kaynakları da; Turukku, kelimesini 
Türk adıyla eşleştirmiş.

*Eski Çin Kaynaklarında; Tou-Kiue olan 
sözlerinin Türk olduğunu belirtirler.

*Çin Kaynaklarında; geçen Tou-Kiue 
kelimesinin okunuşunda Sinologlar (Çin Dil 
Bilimci) ikiye ayrıldılar. 

*Sinolog Fransız Paul Pelliot; Tou-Kiue’nun 
Tür-küt olarak okunması, gerektiğini belirtir. 

*Amerikalı Dil Bilimci Boodberg ise; Tou-
Kiue kelimesinin Türküz olarak okunması 
gerektiğini belirtir.

*Ziya Gökalp’e göre; Türk adının kökeni 
Kanun ve Nizam Sahibi anlamına 
gelmektedir.

*Fransız Dil Bilimci Louis Bazin göre; 
Etimolojik olarak Türk kelimesini (Törü – 
Türe – Törümek – Türemek) manası ve adın 
söyleniş biçimine göre tarihsel süreçte cins 
isim olduğunu kaydetmiştir.

TÜRK ADININ ANLAMI

Türk Milleti’nin tarihi insanlık tarihi kadar 
eskidir. Türk sözü tarihin en eski çağlarından 
beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin ya da 
kavimler birliğinin adı olarak mevcuttur.

Türk ırkının çok eski olması nedeniyle Türk 
adının nerden geldiği hakkında birçok iddia 
ve görüşler ileriye sürmüşlerdir. Buna göre;

...

Devamı simgedergi.com.tr’de..
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ANLAYIŞ MESELESİ
Dört aydır dünyanın gündeminden 
düşmeyen ve belli bir süre daha 
düşmeyecek olan bü illet ve aynı 
zamanda ürkütücü ve korkutucu 
serüvenini acımasızca sürdüreceğe 
benziyor.
 
Koronavirüs çin’de başladığı zaman 
Türkiyede de  bir kıpırdanma ve 
sonrasında hareketlilik başladı. Bu 
hareket çok önemsendi ve müthiş 
bir dinamizim sergilendi. Düşman 
belliydi ve bu düşman karşısında 
nasıl savaşılacağı da az çok belli 
olmuştu.  Ama o düşmana özgün 
bir savunma sistemi oluşturmak 
gerekiyordu ve bu savunma 
sistemini fevkinde oluşturan 
ülkelerin başında  Türkiye vardı. 
Müthiş bir dinamizm sergilendi. 
Tüm tedbirler halkı incitmeten 
alındı bu tedbirler alınırken 
özgürlükler gözardı edilmedi. 
Bunda da büyük başarı sağlandı. 
Yurtdışından ülkemize gelen 
tüm yabancı tv kanalları buna 
BBC dahil ülkemizin bu büyük 
başarıdan övgü ile bahsetmeleri, 
Sağlık Bakanımızın her akşam 
TV kanallarına çıkarak ölümlerin 
azaldığını alınan tedbirlerin 
devamında çok daha başarılı 
olacağımızı söylemesinden hoşnut 
olmayan bi muhalefet anlayışını 
ibretle izlemekten inanın yorulan 
büyük kitleler var. Bu sadece 
bizim ülkemize mğnhasır bir olay 
olduğunu da belitmekte yarar var 
sanıyorum.

Çok ilginç bu başarı tüm dünyada 
övgüler alırken maalesef Türk 
olduğunu söyleyen bir kesimin 
bundan hoşnut olmaması 
düşündürücüdür. İnanın bu 
anlayışı dünyada bizden başka bir 
ülkede göremezsiniz. Geçenlerde 
Can Ataklı Ekrem imamoğlu 
hakkında beceriksiz bu nasıl bir 

anlayış falan dedi ki Can Ataklı 
Yeminli CHP lilerdendir bunu 
herkes bilir vay efendim sen mi 
imamoğlu’na tukaka yaparsın 
adamı hain ilan ettiler. Bu nasıl 
bir anlayıştır. Anlamakta güçlük 
çekiyorum. Böyle bir anlayış 
dünyanın bir başka yerinde yoktur. 
Sorsanız CHP demokrat, CHP 
özgürlükçü, CHP Milli ve manevi 
değerlere önem veren CHP 
insanları siz ve biz diye ayırmayan 
bir anlayışın ürünü olduğunu 
söyleyen ve o imajı vermeye 
çalışan sözde bir siyasi oluşum. 
Başarıyı hazmedemeyen bu kadar 
kör, bu kadar kabız bir muhalefet 
dünyanın hiç yerinde inanın yok.

Türkiye sağlık alt yapısını en iyi 
hazırlayan bir ülke olmasından 
dolayı onur ve gurur duyacakları 
yerde bu başarıdan hoşnut 
olmayan inanması güç ölü 
sayısının azalmasına bile 
sevinemeyen ve koronavirüs’e 
karşı verdiği başarılı sınavdan 
başarılı çıkan Türkiye’den övgü 
ile bahseden bir dünya varken 
ne yazıkki “ ne kadar başarılı 
olursanız olun biz sizi yerden yere 
vuracağız çünkü biz muhalefetiz “ 
diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. 
Biz bunu algılayamıyoruz ya biz 
de ya da onlarda bir eksiklik var 
buna da akıl tutulması deniyor. 
Oysa  Güzellikleri yerinde bulup bu 
başarıların yeterli olmadığını daha 
başarılı olabilmenin kriterlerini 
ortaya koyabilecek bir muhalefet 
anlayışına inanın hasret kaldık 
ya dünya da hep muhalefet 
görevi üstlenen bir başka siyasi 
oluşum görmek mümkün değil. 
Ancak söylemesi benden böyle 
giderse korkarım ki CHP bu 
kafada giderse bırakın iktidar 
olmayı anamuhalefet bile olamaz. 
Söylemesi benden...
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İsmail AYDIN
Gazeteci - Yazar

simgedergi@gmail.com
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BU TOHUMU SİZ  EKEBİLİR MİSİNİZ...?
Bir zamanlar Çin’de bir adam o 
kadar aç ve bitkin düşmüştü ki, 
dayanamayıp bir armut çaldı.. 
 
Adamı yakalayıp cezalandırılmak 
üzere İmparator’un karşısına 
çıkardılar. Hırsız İmparator’u görünce 
ona şöyle dedi; 
“Değerli efendim, çok açtım,  
dayanamadım çaldım ve yedim. Beni 
affetmeniz için yalvarıyorum. Eğer 
affedersiniz size paha biçilemez bir 
armağanım olacak..” 
 
İmparator dudak büker; 
“Senin gibi birinde paha biçilemez ne 
olabilir ki?” 
 
Hırsız, avucunun içindeki armut 
çekirdeğini uzatır ve; 
“Bu çekirdeği ekerseniz bir gün 
içinde altın meyveler veren bir ağacın 
yeşerdiğini göreceksiniz..” 
 
İmparator kahkaha atarak;  
“Ek o zaman, altın meyveleri görünce 
affederim seni..” dedi. 
 
Yoksul adam; 
“Haşmetlim bu tohumu ben ekemem 
çünkü ben bir hırsızım.. 
Bu tohumu ancak, ömründe hiç 
çalmamış, başkalarına hiç haksızlık 
yapmamış, yalan söylememiş biri 
ekebilir. Tohum o zaman gücünü 
gösterir, aksi takdirde onu ekeni 
zehirler, tarif edilemez acılarla öldürür. 
Sultanım, bu tohumu ancak siz 
ekebilirsiniz..” 
 
İmparator irkildi, suratını astı, bir süre 
düşündü, sonra hırçın bir sesle; 
“Ben imparator’um bahçıvan değil, o 
tohumu başbakana ver eksin de altın 
meyveleri görelim.” dedi.. 
 

Yoksul adam, tohumu başbakana 
uzatınca başbakan telâşe içersinde 
İmparator’a dönüp itiraz etti.  
“Ben ekim biçim işlerinde çok 
beceriksizim efendim, sihirli tohumu 
ziyan ederim. Bence bu tohumu 
hazinadar başı eksin..” 
 
Hazinadar başı da hemen bir bahane 
buldu ve bu görevi başkasına 
devretti. 
 
Bir bir orada bulunan herkes sudan 
sebeplerle tohum ekme görevinden 
kaçındılar.. 
 
Sonra İmparator, doğan sessizliğin 
içerisinde bir süre düşündü. Başı 
önünde başbakana, hazinadara ve 
bütün görevlilere dik dik baktı ve; 
 
“Hadi bakalım bu hırsız bahçıvana 
tohumun nasıl altın meyve verdiğini 
hep birlikte gösterip sevindirelim.” 
dedi. 
Cebinden bir altın çıkarıp yoksul 
adamın tutması için attı.  
 
Herkesin ceplerinden sessiz sedasız 
birer altın çıkarıp adama vermesini 
izledi.. 
 
Sonra da gülerek; 
“Bas git buradan be adam, bugünlük 
bu ders hepimize yeter.” dedi.. 
 
Ortalığın toz duman olduğu şu 
günlerde tohumu ekecek temiz  
kimse var mı dersiniz? 
 
Selam dua...

İç
im
izd

en
Yılmaz YURTSEVER
Gazeteci - Yazar

simgedergi@gmail.com
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Yurtlarda gözetim altında kalanlar zamanlarını 
kitap okuyarak değerlendiriyor
Sakarya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim 
altında tutuldukları yurtta karantina sürelerinin dolmasını bekleyen vatandaşlar, 
boş vakitlerini Yunus Emre Enstitüsü tarafından dağıtılan kitapları okuyarak 
geçiriyor.

Arifiye ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Muhammet Fatih Safitürk Yurdu’nda 14 
günlük gözetim sürelerinin dolmasını bekleyen 
vatandaşlara, Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
tarih, edebiyat ve çeşitli konularda 1000’e yakın 
kitap dağıtıldı.

Yurtlarda sunulan hizmetlerden memnuniyet 
duyan misafirler, hediye edilen kitapları okuyarak 
hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de kitap 
kültürlerinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi 
Çeviribilim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed 
Zahit Can yaptığı açıklamada, devletin 
imkanlarını seferber ettiği bu zor günlerde Yunus 
Emre Enstitüsünün Türk kültürüne ait nadide 

eserleri karantinada kalan misafirlere hediye 
olarak verdiklerini söyledi.

Karantina sürecindeki vatandaşların iyi zaman 
geçirmelerini amaçladıklarını vurgulayan Can, 
“Edebiyat, tarih ve farklı düşünce eserleri, 
yurtlarda kalan misafirlere dağıtıldı. Şu anda 
1000’e yakın eseri vatandaşlarımıza ulaştırdık. 
Burada ilgi alanları gözetiliyor. Hangi kitaplara 
ilgi duydukları tespit edilerek kendilerine takdim 
ediliyor.” diye konuştu.

Kitap dağıtımı sırasında yurtlarda kalan 
misafirlerin hizmetlerden memnun kaldığına 
tanıklık ettiğini aktaran Can, temizliğinden ilaç 
hizmetine, bütün hizmetlerin eksiksiz şekilde 
yapıldığını gördüğünü kaydetti.
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Dedelerinin asırlık lezzeti ‘kürek helva’ ramazan 
sofralarını süslüyor
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 88 yıl önce açılan iş yerinde Ayhopa ailesinin 4 
kuşaktır aynı lezzetle ürettiği “kürek helva”, ramazanda iftar sofralarını tatlandırıyor.

Hasan Ayhopa’nın 1932’de ürettiği kürek helva, 
torunları tarafından 4 kuşaktır Afyonkarahisar-
Antalya kara yolundaki dükkanlarında yapılıyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, gelen 
siparişler doğrultusunda Afyonkarahisar’ın yanı 
sıra çevre illere gönderiliyor.

Tarihi işletmenin dördüncü kuşak temsilcisi Ömer 
Ayhopa, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 
bir asırdır kürek helva ürettiklerini söyledi.

Helva yapımını babasından öğrendiğini 
dile getiren Ayhopa, “Helvamızı, geleneksel 
yöntemlerle üretiyoruz. Kaynama işleminin 
ardından helvayı bakır kazanlara aktararak, 
kürekle karıştırıyoruz. Elle yoğurma işleminin 
ardından da paketleme işlemi yaparak iftar 
sofralarına hazırlıyoruz.” dedi.

Hasan Ayhopa ise kürek helvanın su, şeker, 
limon tuzu ve çöven suyunun karışımından elde 
edildiğini anlatarak, “Helva, ağda kıvamına kadar 

makinede karıştırılıyor. Daha sonra da tahin ilave 
edilerek bakır kazanlarda önce tahta kürekle 
karıştırıldıktan sonra elle yoğuruluyor.” diye 
konuştu.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Ayhopa 
ailesinin ecdattan kalma ve el emeğiyle ürettiği 
kürek helvanın, belediye ekiplerinin evlere servis 
ettiği iftar yemeklerinin en güzel tatlısı olduğunu 
kaydetti.
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Mesut Özil Türk Kızılaya 713 bin lira bağışta 
bulundu
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut 
Özil, Türk Kızılayın ramazan ayı için başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar 
yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak önemli bir destek verdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Mesut 
Özil’in, “Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan 
buna” sloganıyla yürütülen kampanyaya, ihtiyaç 
sahiplerinin faydalanması için 713 bin liralık 
destekte bulunduğu belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun bağışıyla, Türkiye 
genelindeki aşevlerinde 16 bin kişiye iftar yemeği, 
Türkiye ve Suriye’de biner aileye gıda kolisi, 
Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Türk Kızılay 
Aşevi’nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verileceği 
aktarıldı. Mesut’un yaptığı bağışın toplam 114 bin 
kişiye ulaştırılacağı kaydedildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mesut 
Özile’e yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ederek, 
“İyilik çemberimizi büyüten Mesut kardeşime 
ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mesut 
kardeşimin yaptığı bağışla temin edeceğimiz 
malzemeleri de en kısa sürede ihtiyacı olanın 

evine ulaştıracağız. Hayırseverlerimize de çağrıda 
bulunmak istiyorum. Kampanyamız devam 
ediyor. Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz.” 
ifadelerini kullandı.

Geçen yıl evlenen Mesut Özil, düğün yemeğini 
Kızılay’a bağışlamış ve 16 bin insana yardım 
etmişti.

Mesut Özil Kimdir?

Mesut Özil, Türk asıllı Alman millî futbolcudur.

Premier League takımlarından Arsenal’de forma 
giymektedir. Oyun Kurucu mevkinde görev yapan 
oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya’nın genç 
millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan 
Özil, 2009 yılından bu yana ise Almanya millî 
takımında oynamaktadır.
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Giresun’un Aksu Mahallesi’nde inşa edilen ve 84’ü 
protokol, bin 413’ü VIP ve loca, 75’i engelli, 76’sı 
basın, 20 bin 380’i standart seyirci olmak üzere 
toplam 22 bin 28 koltuk yer alan stadyumda 
çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Giresin Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı 
yazılı açıklamada, sporun geleceğine yönelik 
önemli bir yatırım olan Çotanak Stadı’nda şu an 
devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarında 
sona yaklaşıldığını belirtti.

Saha zemini için hibrit çim malzemelerinin temin 
edildiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki süreçte çim serme işlemi 
gerçekleştirilecek. Koltuklar monte edildi. Havuz 
inşaatı ise tamamlandı. Spor kompleksinin fiziki 
gerçekleşmesi yüzde 95 seviyesinde tamamlanmış 
durumda. İnşaat çalışmaları devam ederken, bir 

yandan da elektrik, içme suyu, kanalizasyon ve 
yağmur suyu alt yapısı tamamlanıyor..

Öztürk, stat inşaatında çalışmaların yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kontrollü 
olarak devam ettiğini ifade ederek, hedeflerinin 
tesisi 2020-2021 futbol sezonuna yetiştirmek 
olduğunu vurguladı.

Sporun pek çok kötü alışkanlığı yenmede önemli 
bir araç olduğuna dikkati çeken Öztürk, “Güçlü 
nesiller istiyorsak, geleceğe güçlü bir şekilde 
yürümek istiyorsak, çocuklarımıza, gençlerimize 
ve tüm bireylere spor alışkanlığı edindirmemiz 
lazım. Bu anlamda şehrimizi spor alanında bir 
adım daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Giresun’un bir spor şehri olmasını 
hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çotanak Spor Kompleksi inşaatında sona 
yaklaşılıyor
İçerisinde 22 bin 28 seyirci kapasiteli stat, bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor 
salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı Çotanak Spor Kompleksi’nin 
inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 95’e ulaştı.
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Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) efsanevi 
isimlerinden Michael Jordan’ın üç yıl önce iki 
saatlik bir programa çıkması için teklif edilen 100 
milyon doları geri çevirdiği ortaya çıktı.

Jordan’ın eski menajeri David Falk, spor radyosu 
WFAN’a verdiği mülakatta, süperstarın etkinliklere 
katılma konusunda ne kadar seçici olduğunu 
aktardı.

Falk, Jordan’a üç yıl önce 100 milyon dolarlık 
bir teklif getirildiğini belirterek, “Bütün yapması 
gereken bir anlaşmayı duyurmak için programda 
bir iki saat görünmekti ama bu teklifi reddetti.” 
ifadelerini kullandı.

Teklife ilişkin detay vermeyen Falk, Jordan’ın davet 
edildiği etkinlikler konusunda çok seçici olduğunu 
kaydetti.

Genellikle gözlerden uzak kalmayı tercih eden 
Jordan, en son geçen ay spor kanalı ESPN’nin 
hakkında hazırladığı “Son Dans” (The Last Dance) 
belgeseliyle manşetlere çıkmıştı.

Chicago Bulls takımının eski yıldızlarından Jordan, 
2003’te potalara veda ederek 40 yaşında emekli 
olmuştu.

Michael Jordan 2 saat için teklif edilen 100 
milyon doları geri çevirmiş
Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) efsanevi isimlerinden Michael Jordan’ın üç yıl 
önce iki saatlik bir programa çıkması için teklif edilen 100 milyon doları geri çevirdiği 
ortaya çıktı.
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KUTLUYORUZ, PEKİ BİLİYOR MUYUZ?
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en

Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Her sene kutladığımız 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı hakkında, birkaç yıldır 
dikkatimi çeken bir durum var! Şiirler 
okutulur, stadyumlarda gösteriler 
düzenlenir, TV kanallarının sağ üst 
köşelerinde bayrağımız dalgalandırılır. 
Günümüzde yaşanan salgın yüzünden 
bu sene gösteri olamayacak ama 
gençlere, bu bayram nasıl kabul 
edildi, nasıl oluştu diye okul dışında 
anlatıldığına hiç rastladınız mı?

Bu resmi bayram, diğerlerinden çok 
farklı süreç seyretti. Milletin çabası 
başta olmak üzere, başka unsurlar 
da etkili rol oynadı. Bunlardan 
en önemlisi, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Samsun’a çıkıp milli 
mücadeleyi buradan başlatmasının 
şerefine, unutulmasın diye ‘’Gazi 
Günü’’ diyerek resmi olmasa da 1926 
yılından itibaren bayram saymıştır 
Samsun halkı. Samsunlular her yıl 
kendi içerisinde kutlama yaptı ve resmi 
bayram olması için çalıştı.

Samsunlular yıllarca ve ısrarla 
her yıl içerisinde organizasyon 
gerçekleştirince, tam 9 yıl sonra 
başkent Ankara’da da 19 Mayıs 
kutlaması yapıldı ve Türk basını 
Samsunlulara jest yaparak başkentten 
daha fazla Samsun’a yer ayırdı. 
Haklarıydı, ülkeye resmi bayram 
kazandırdılar. Hani 3 büyük takım 
taraftarları kendi nezdinde sürekli 
tartışır ya Atatürk bizim takımımızın 
taraftarı diye. Yanılıyorlar; Atatürk 
Güneşsporluydu. İşte bu kulüp, 19 
Mayıs gününün ‘’Atatürk Günü’’ olarak 
kutlanmasını teklif etmiştir ve kabul 
görmüştür. Bu sayede 1935 yılındaki 
kutlamalar tüm ülke nezdinde 
gerçekleştirilmiştir.

Atatürk için 19 Mayıs gününün birçok 
önemi vardı. Bizzat kendisinin yazdığı 
‘’Nutuk’’ eserinin başlangıcı saydığı 
tarih budur. Hatta soranlara kesin 
olarak doğum tarihini söyleyemez 
ve 19 Mayıs tarihini sayar. Samsun’a 
çıktığı gün olduğu için hep ayrı bir yer 
tutmuştur kendisi adına. Bu yüzden 
en başta Atatürk günü olarak teklif 
edilmiştir.

O zamanlar, Cumhuriyet Halk Partisi 
bünyesine bağlı olarak görev yapan 
Türk Spor Kurumu, 1936 Nisan ayındaki 
genel kongrede, partisine 19 Mayıs’ın 
‘’Gençlik ve Spor Bayramı’’ olarak kabul 
edilmesini teklif eder ve onaylanır. 
Cumhuriyetin kurulmasından itibaren, 
o döneme kadar mayıs ayının her 
üçüncü cuma günü yapılan jimnastik 
şenlikleri, 19 Mayıs ile birleştirilir. 
Böylece ilk ve tek spor bayramımız 
böyle oluşur.

Kısa ve öz şekilde naçizane anlatmaya 
çalıştım bu anlamlı günü. Bu yazıyı 
gören spor yayıncılarından ricam; 
19 Mayıs günü, program açılışında 
‘’Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu 
olsun’’ diyerek başlayıp bitirmemeleri! 
Bunu söyleyip ardından dakikalarca, 
saatlerce Galatasaray’ın muhtemel 
transferi, Fenerbahçe’nin yeni teknik 
direktörü diye konuşursanız, günün 
önemini bitirirsiniz! Ebeveynlerden 
de beklentim; bu bayram ve tatil 
gününde, çocuklarınıza yazdıklarımı 
sormanız, bilmiyor ise anlatmanız. 
Nasip olursa, önümüzdeki senelerde 
okudukları şiirlerin, yaptıkları 
gösterilerin ne anlama geldiğini, 
neden katıldıklarının bilincinde hareket 
etsinler. Gençliğin Vatana Millete hayırlı 
olmasını diliyorum. Saygılar sevgiler…
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ADI CORONA
Mikroskopların bile göstermekte 
zorlandığı bir organizma, hayatımızı 
tehdit ediyor ve aynı zamanda 
kollarımızdan tutup, ayaklarımızı 
yerden kesip, hooooop…  içsel bir 
hesaplaşmaya da mahkum ediyor bizi. 
     
Savaşma gerçeği, sorumluluk 
duygusu ve varoluş sancısı, insanın 
içsel hesaplaşmalarının tetikçisidir. 
İnsan güvende olma duygusunun 
sarsıldığı her zeminde savaşçıdır. Oysa 
bugüne kadar bu denli hissetmiş miydik 
bir savaşın ortasında olduğumuzu? 
Cihad-ı Ekber denilen bir savaşı, kendi 
kendimizle savaşarak kazanmak gibi 
bir hedefimizin olması gerektiğini, 
aksi takdirde varlığımızı coronadan 
daha tehlikeli bir virüsün istilasına 
mahkum edeceğimizi biliyor muyduk? 
Allah’ın nimetlerini karşılıksız almalar, 
güvenliğimizin kerametini kendimizden 
saymalar, tüm varlığımızla maddeye 
bel bağlamalar, maddenin doyulmaz 
hazzından sarhoş bir halde renk renk 
ışıklı spotlar altında yaşamlar. Bütün bu 
rahatlığın karşısında hiçbir varlığa borç, 
minnet duymadan, şükretmeden yan 
gelip yatmalar. Modernizm akımının 
baş aktörü kapitalizme, aşkla yanmalar, 
tutuşmalar. Gücümüzü gayrimenkul, 
para ve benzer yatırımlardan ibaret 
saymalar. Asıl gücün Yaradan’a 
yakınlığımız, kul olmanın ise en güçlü 
silahımız olduğuna duyarsız kalmalar. 
Şimdi kapandığımız evlerimizde sahip 
olduğumuzu sandığımız hiçbir şeyin 
bizi güçlü kılmadığı gerçeğiyle tanışıyor, 
gözle göremediğimiz bir organizmaya 
‘’bana dokunma’’ diye yalvarıyoruz.

 Kime mi? Adı CORONA. 

Toplum olarak sorumluluk duygumuzu 
rafa kaldıralı ve kendimizi; türlü türlü 
sorumsuzluklardan sorumlu tutalı 
uzun zaman oldu. Önceliğimiz, 

nefsimizi memnun etmek olunca; 
sorumsuzluğumuz her alanda kendini 
gösterdi. Bir de yanına hamur kıvamında 
istediğimiz gibi şekillendirebileceğimiz 
bir ahlak anlayışını da ekleyince; insan 
olmanın amacından ve anlamından 
bir hayli uzaklaştık. Sosyal medyada 
ahkamlar kestik, yargılar geliştirdik. 
Karşımızdaki insanın yüzüne füze 
hızıyla gönderdik. Gıybet mikrobunu 
kan hücrelerimize enjekte ettik. Günah 
küfesini yüklendik. Klavye başında 
vatan kurtardık, siyaset senfonisini üst 
perdeden çaldık. Belki savaşları, zulmü 
alkışlamadık ama yeterince de ses 
çıkarmadık. Çocuklarımıza kalbimizi 
değil; cüzdanımızı açtık. Bayramlarda 
tatil beldelerine aktık. Büyüklerimizin 
ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden 
öpmedik, sarılmadık. Ahhhh….. 
Biz daha neler neler yaptık. Şimdi 
sorumluluklarımızı sorgulamak zorunda 
kaldık. 

Neden mi? Adı CORONA. 

Bu hayatta var oluşumuzun geçici 
olduğu düşüncesini aklımıza bile 
getirmezken, tadına da doyamamışken, 
bir rüyayı gerçekmiş gibi yaşıyorken, 
nereden geldim nereye gideceğim 
gibi bir soru ile henüz tanışmamışken, 
mahşer inancı ve sorumluluklarımızdan 
sorumlu tutulacağımız o yüce divanı 
aklımıza bile getirmezken;  rutin 
yaşamımızın bir anda alt üst olması da 
neyin nesi?

 Ne mi?  Adı CORONA. 

Ama biz; hiç de alışkın değiliz evde 
kalmaya. 
Sıkı sıkı bağlanmıştık bitmeyecek bir 
hayata. 
Şimdi ne gerek vardı içsel hesaplaşmaya? İç

im
izd

en

Öznur YILMAZ

Yazar
simgedergi@gmail.com
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NEFİS MUHASEBESİ
Meryem suresinde Rahmet - i Sonsuz 
yüce Allah şöyle seslenir:
ayet: 39/ Ey peygamber! çok büyük 
pişmanlıkların yaşanacağı kıyamet 
ve hesap günü hakkında uyar o 
kafirleri, çünkü o gün azap hükmü 
yerini bulacak ve pişmanlığın hiç bir 
faydası olmayacak.Böyleyken o kafirler 
halen gaflet içinde yüzmekte ve iman 
etmemekte direnmektedirler.

ayet:40 / Kıyamet günü yeryüzü ve 
üzerindeki canlı cansız her şey yok 
olacak,yalnız biz kalacağız.Sonunda 
herkes bizim huzurumuza gelip hesap 
verecek.

İstesekte. İstemesek de Rabbimizin 
huzuruna doğru süratle gidenle R olarak 
bu ayetlerin manasını iyi düşünmek 
zorundayız.

İsa aleyhisselam bir ağacın altında 
ibadet eden birini gördü. Dikkatlice 
baktığında adamın ayakları felçli 
olduğunu anladı. İki gözü de 
görmüyordu. Vücudunda ise baras 
hastalığı olduğu anlaşılıyordu. 
Ama adam bütün bunlara rağmen, 
mutluluktan uçacakmış gibi dua 
ediyordu:

– “Ey nice zenginlere vermediği 
nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana 
ağaçların yaprakları sayısınca şükürler 
olsun!..”

İsa aleyhisselam kötürüm adama 
yaklaştı:

- Ayağın yürümüyor, gözün görmüyor. 
Bedenin de sıhhatli görünmüyor? 
Peki hangi nimettir, nice zenginlere 
verilmediği halde sana verilen?
Kapalı gözleriyle sesin geldiği yana 
yönelen kötürüm adam dedi ki:
- Allahü teâlâ bana öyle bir kalp vermiş 

ki, o kalple O’nu tanıyorum. Öyle 
de bir dil vermiş ki, o dille de O’na 
şükrediyorum. Halbuki, dünyanın 
serveti elinde olan nice zenginler var ki, 
kalbinde O’nu tanıma sevinci, dilinde de 
O’na şükretme mutluluğu yoktur. Ama 
Rabbim bana bu sevgiyi ihsan eylemiş.

İsa aleyhisselam;
– “Ver şu elini öyle ise!” diyerek elinden 
tutar, gözlerinden öper. Peygamberin 
dudaklarının değdiği gözler anında 
açılır. Karşısındakinin İsa aleyhisselam 
olduğunu görünce heyecanlanan adam:

- Sen şu ölüleri dirilten, hastalara 
şifalar bahşeden mucizelerin sahibi 
Peygambersin, der. Sonra da ayakları 
üzerine kalkabildiğini anlayınca 
söylediği ilk sözü şu olur:
- Yâ Nebiyyallah! Sendeki bu mucizeler 
de O’ndan değil mi? Öyle ise izin ver 
de geç kalmayayım, O’na şükredeyim, 
diyerek hemen yere iner, başını secdeye 
koyar ve der ki:

– “Rabbim! Seni tanıyan bir kalple, 
şükreden bir dil nimetinin şükrünü 
yapmaktan acizken, şimdi gören bir çift 
gözle, yürüyen iki de ayak lütfettin. Artık 
bilemiyorum nasıl şükretmem gerekiyor 
bu eşsiz nimetler karşısında?”
Adam bunları söyledikten kısa bir 
zaman sonra ruhunu teslim eder.
Hadiseye şahit olanlar İsa aleyhisselama 
derler ki:

- Yâ Nebiyallah! Onu secdeye indiren 
nimetlere biz tâ baştan beri sahibiz. 
Ama hiçbirimiz onun duyduğu gibi bir 
mutluluk duymadık.
İsa aleyhisselam da onlara şöyle 
buyurur:

- Öyle ise, tefekkür edin, ve...

Devamı simgedergi.com.tr’de...İç
im
izd

en

Ahmet GÜNDÜZ

Yazar
simgedergi@gmail.com
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bu kez de ABD ve Çin arasındaki salgın tartışmaları ve karşılıklı suçlamalar 
yüzünden kilitlendi. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in salgının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği ve 2. Dünya Savaşı’ndan 
beri en zorlu kriz olduğu uyarılarına rağmen, salgınla mücadele için adım atmak bir yana, konuyu görüşmek için 
dahi uzun süre bir araya gelmek konusunda uzlaşamayan Konsey, eleştirilerin hedefi oldu.

Konsey’in daimi üyesi Fransa ve geçici üyelerinden Tunus tarafından hazırlanan Kovid-19 karar tasarısı ise ABD ve 
Çin arasında yaşanan gerginlik yüzünden BM Güvenlik Konseyini kilitledi.

Trump yönetiminin Kovid-19 için “Çin ve Vuhan virüsü” gibi isim arayışları Çin’i kızdırırken, Konsey’in toplanmasını 
da bir süre geciktirdi.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüsün Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda ortaya çıkmış 
olabileceği iddiaları iki ülke arasındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Trump, tartışmaları bir adım daha ileri taşıyarak, salgından sorumlu tuttuğu Çin’i kendisine 3 Kasım’daki ‘’seçimleri 
kaybettirmeye çalışmakla’’ da suçladı. Çin ise suçlamalara cevap vermekte gecikmedi ve Trump yönetimini ‘’salgına 
karşı iyi hazırlanmamak’’ ve Çin’i ‘’iç siyasete malzeme yapmakla’’ eleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ayrıca, ABD’nin, BM Güvenlik Konseyinin görüştüğü karar 
tasarısında, ‘’Çin yanlısı ve salgınla mücadelede başarısız olmakla’’ eleştirip fon desteğini kestiği Dünya Sağlık 
Örgütüne (DSÖ) atıfta bulunulmasına karşı çıkması ve ölü ve vaka sayıları dahil doğru veri paylaşımı ve şeffaflık 
talep etmesi iki ülkeyi bu noktada da karşı karşıya getirdi.

ABD ve Çin’in Kovid-19 tartışması BM Güvenlik 
Konseyini bir kez daha kilitledi
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BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) adlı oluşumun Aden başkentli özerklik ve olağanüstü hâl ilanının 
Yemen’de daha kanlı bir çatışmayı tetikleyebileceğini söylemek mümkün.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski, iç savaş ve derin bir insani krizle boğuşan, Arap dünyasının en fakir 
ülkesi Yemen’in güneyindeki Aden kentinde, ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi (GGK) adlı oluşum pazar günü 
Aden başkentli özerklik ve olağanüstü hâl ilan etti. İlk bakışta Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
arasında devam eden sürtüşmenin bir sonucu olarak görünse de, bu durum tarihi, toplumsal ve stratejik bir arka 
plana dayanıyor ve uluslararası güçlerin de çekişmenin içinde birlikte bulunduğu karmaşık bir tablo arz ediyor. BAE 
destekli GGK’nin bu tek taraflı adımının Yemen’de daha kanlı bir çatışmayı tetikleyebileceğini söylemek mümkün.

GGK’nin özerklik ilanından sonra, hem uluslararası meşruiyeti bulunan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi 
hükümeti tarafından hem de Yemen’in güneyindeki Hadramevt, Şebve, Mehra, Ebyen ve Sokotra illerinden yapılan 
açıklamalarda, GGK’nin olağanüstü hâl ve özerklik kararlarının reddedildiği ve meşru hükümete bağlı olunduğu 
ifade edildi. Yerel tepkilerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths başta olmak 
üzere, Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve ABD’nin de içinde bulunduğu uluslararası 
camia, GGK’ye karardan vazgeçme ve Riyad anlaşmasına bağlı kalma çağrısında bulundular.

GGK’nin özerklik ilan ettiği bölge, Yemen’in stratejik liman kenti Aden’in de bulunduğu jeostratejik önemi yüksek 
olan bir bölgeyi teşkil ediyor. 2015 yılında Husilerin başkent Sana’yı darbeyle ele geçirmesinin ardından Aden geçici 
başkent ilan edilmiş, Yemen Merkez Bankası dahil birçok devlet kurumu buraya nakledilmişti. Kızıldeniz ve Hint 
okyanusunu bağlayan Babu’l-Mendep boğazının, uluslararası ticaretin ve petrol nakliyeciliğinin kontrolü açısından 
da önemli bir konumu haiz olan bölge, tüm Arap yarımadasının güney kapısının kilidi olarak biliniyor.

Aden’de özerklik ilanıyla Yemen yeniden 
bölünmenin eşiğinde
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Aydarus ez-Zubeydi başkanlığındaki GGK, 
güney Yemen’in çeşitli siyasi, askeri ve milis 
güçlerinden müteşekkil ve kökleri ayrılıkçı Güney 
Hareketi’ne dayanıyor. Güney Hareketi BAE’den 
sağladığı siyasi, mali ve askeri destek sayesinde 
2017 yılında, tarihi Güney Yemen devletinin 
kurulması için, GGK ismiyle yeniden yapılandı. 
Yemen’in güneyini kuzeyden ayırmayı amaçlayan 
GGK, uzun yıllar boyunca kuzeyliler tarafından 
yönetilen Yemen hükümetiyle sorunlar yaşadı.

Güney bölgelerinin en önemli çatı kuruluşu 
olan Güney Geçiş Meclisi Aden kentinde 
kuruldu. İç savaş boyunca hareket, silahlanma 
ve örgütlenme fırsatı bulan grup, tarihsel 
ayrılıkçılık fikrini yeniden canlandırdı. Hareketin 
en önemli amacı, BAE’nin desteğiyle ayrı bir 
devlet kurmak. Yemen’in meşru cumhurbaşkanı 
olan Hadi bu meclisi tanımayarak gayrimeşru 
ilan etti. Hareketin taleplerine bakıldığında ise 
kendi aralarında dahi bir birlik sağlayamadıkları 
görülüyor. 

Zira bu hareketi oluşturan çeşitli kabile ve 
grupların talep, beklenti ve çıkarları arasında da 
farklılıklar söz konusu. Güney Yemen ayrılıkçı 
bayrağını kullanan grup, Arap milliyetçiliği ve 
sosyalizm karışımı bir dünya görüşüne sahip. 
Aden kenti ve çevresinde orduyu ve güvenliği 
kontrol eden GGK, özerklikle birlikte, fiilen 
hakimiyetindeki bölgeleri idari olarak da 
yönetmeyi planlıyor.

GGK oluşumunun askeri kanadı ise BAE 
tarafından eğitilen ve finanse edilen Hizam-ı Emni 
milislerinden oluşuyor. Bu grup BAE’nin doğrudan 
mali ve askeri desteği sayesinde, yalnız Aden’de 
değil, Yemen’in güney bölgelerinin neredeyse 
tamamında etkin. Hizam-ı Emni 2016 yılı Mart 
ayında Aden şehrine yönelik Husi tehdidine karşı 
kuruldu. Gençlerden oluşan ve sahip olduğu 
mühimmatın kaydı bulunmayan bu güçler, 
ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı olarak 
görev yapıyor. 

Sayısal varlığı hakkında çeşitli görüşler bulunsa da 
farklı komutanlara bağlı 90 bin milisten oluştuğu 
tahmin ediliyor. Ana hedefi güneyin bağımsızlığı 

olan grubun görevi, Aden dışında, Babu’l-
Mendep’e kadar Abyan, Dali, Lahic ve Şebva’nın 
bazı bölgelerini kontrol altında tutmak.

Özerkliğe giden süreç ve Riyad Anlaşması

GGK kuruluşundan itibaren tarihsel bir ayrıma 
dayanan, kuzey-güney olarak bölünmüş Yemen 
projesinin lokomotifi konumunda. İç savaş 
boyunca BAE’nin sağladığı siyasi ve askeri 
destekle bunu uygulama fırsatı bulan GGK’ye, 
Hadi hükümetinin zayıflığının yanında, ordudaki 
çatlaklar da önemli fırsatlar sundu.

2017 yılından itibaren Husilere karşı birlikte 
mücadele eden taraflar arasında, Aden havaalanı, 
limanı ve birçok hükümet binasının kontrolü 
için şiddetli çatışmalar yaşandı. Geçtiğimiz yılın 
Ağustos ayında Hizam-ı Emni güçlerinin 40 kadar 
hükümet ordusu mensubunu öldürmesi, dört 
günlük şiddetli bir savaşın yaşanmasına yol açtı. 
Böylece GGK geçici başkent Aden’in ve daha 
sonra Ebyen ve Şebve kentlerinin kontrolünü 
ele geçirmeyi başardı. Suudi Arabistan hava 
kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının GGK 
mevzilerini bombalamasıyla taraflar arasındaki 
gerginlik devam etti. 

Bu süreçte, başta Aden’dekiler olmak üzere birçok 
Islah Partisi mensubunun ve hükümet ordusunda 
görevli komutanın suikasta uğramasıyla ve 
BAE’nin karşıt güçleri bombalamasıyla gerginlik 
zirveye ulaştı. BAE’nin de kışkırtmasıyla GGK, 
özellikle Islah Partisi mensubu hükümet üyelerine 
karşı ciddi bir kampanya yürüttü. Zira GGK ayrılıkçı 
planlarını uygulamak için, Islah’ı önemli bir engel 
olarak görüyordu.

Geçen yılın Kasım ayında Suudi Arabistan’ın 
başkenti Riyad’da, Suudi yetkililerin girişimiyle 
hükümet ile GGK arasında “Riyad Anlaşması” 
imzalandı. Anlaşmaya göre 24 bakanlı 
teknokratlar hükümetindeki 12 bakanın 
GGK’ye, 12’sinin ise Hadi hükümetine verilmesi, 
yeni bir siyasi hükümetin kurulması, güvenlik 
teşkilatlarının içişleri bakanlığına bağlanması ve 
esirlerin takası öngörülüyordu.
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KONUMUZ KORONA DEĞİL...
Değerli  SİMGE okurları. Önce hepinizi 
selamlarım. Peygamberimiz “Selam 
vermeden sorulan sorulara cevap 
vermeyin “ demiş. Bende selamsız 
kafanızı şişirmeyeyim istedim. 

Kafanızı şişirmeden kastım - Son 
günlerin, sadece ülkemiz insanını 
değil  hemen hemen tüm dünyayı 
tedirgin ve dolayısıyla huzursuz eden 
malum korana diye namsalan meret.
Sabah öğle akşam gün 24 saat kafamızı 
meşgul eden meret.Tabii halböyle 
olunca gelsın komplohikayeleri....
Herkes uzman bilirkişi oldu. Ne 
zaman başladı, nerede ilk tesbit 
edildi ,günlük ülkelere göre hasta 
verileri,bından sonra ne olacak ....
Beni güldüren gelecekten haber 
veren aklı evveller. Sosyal medyada 
,yazılı ve görsel medyada o kadar 
ürkütücü,moralbozucu ,ahkam kesen 
aklı evveller varki sormayın.

O nedenle bende sizlere diyorum ki 
-Nim niz beguzeret-(bu da geçer)....
Aleme bol gelen bize dar gelmez. 
Birazda gülelim derim. 

    Karadenizde hamsi bitmiş.Dursun 
reisin tayfaları homurdanmaya 
başlamış. —-Reis para lazım. Bir 
çaresini bul...Takayı bağladık. Hamsi 
piddu ...Dursun reis —Toplanın 
konişacağuz .Toplantı başlamış.
Her kafadan ses çıkıyor.Dursun reis 
susturmuş.— Dinleyin beni parasız  ne 
iş olur. İnşaatda çalışuruk... Bır inşaat 
işi almış.Tayfalar iki üç gün sonra havlu 
atmışlar.Sitem etmeye başlamışlar reise.
İş ağır gelmiş.Yine Dursun reis toplamış 
tayfaları ne yaparız da para kazanırız 
diye.Tartışma iyice hararetlenmiş.
Derken Temel parmak kaldırmış-Reis 
biz nicun çalışaruk...-Dursun ..

Ulan salak Temel para kazanmak icun....
Temel..— Ya reis biz çalışarAk para 
kazanamayruz.Parayı biz yapalım. 
Nasıl yaparız Temel.  Para basaruk reis. 
Dursun’un aklına yatmış. Bir inşaatın 
bodrumunu bulmuşlar para basacaklar. 
Temel yine sormuş Dursun’a—-Reis ne 
kadar basalum...Reis —-Herkese yetsin 
para iki üç çuval basın işiniz bitince 
haber verin bana....Derken üç gün 
sonra Dursun reise müjdeyi vermişler. 

Reis mutlu birşekilde bodruma gelmiş 
çuvallar dolu.Birini açtırmış bir banknot 
almış... Aboo onbeş lira. Bir kaçtane 
daha almış hepsi onbeş lira...Ula bu 
ne. ne yaptınız ula ..Sinirden hopluyor.
Reisi gülerek karşılayan tayfalar şaşkın.
Ne oldi reis..Ula ne olacak. 15 lira 
basmışınız.Piyasada 15 tl varmi dur.

Temel mahcup — Ee ne oldi reis 
hatamız nedur. Ula Temel bu para 
piyasada gecermidur. Temel—-Belki 
geçer reis.Dursun —- Geçmez.Temel 
—-Belki geçer.Dursun kızmış —-Al 
bırtane geçir bakalım. Temel almış 
bir bankanot bakkala gitmiş.Bakkala 
—-Bağa bir ekmek ver(ekmek 1 lira)....
Bakkal ekmeği vermiş.

Temel parayı bakkala vermiş.
Bakkal paradan şüphelenmiş.
Işığa tutmuş,üstündeki resimlere 
yazılara bakmış.Parayı kasasına 
atmış.O da paranın üstünü verirken 
homurdanarak...—Yahu bu hökümette 
cıvıttı haa derken iki tane yedi liralık 
vermiş Temel’e..Bizim bakkalda 7 liralik 
banknot basmış ...

—-Demem odurki ; para üstü alırken 
sonu 9 la biten bankanotlar haricindeki 
paraları almayın. Hoşca kalın ...
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Ramazan ÖZTÜRK
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Çatışmalar salgına rağmen hız kesmiyor
Bazı çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edilmiş olsa da genel kanı, silahlı 
grupların, koronavirüs salgınının neden olduğu belirsizlik ve hareketsizliği bir 
fırsat olarak gördüğü yönünde.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel bir kriz haline dönüşmesine ve ABD başta olmak üzere 
bütün küresel oyuncuları sarsmasına rağmen silahlı çatışmalar ve terör saldırıları hız kesmeden devam 
ediyor. Mali’den Filipinler’e, Afganistan’dan Kolombiya’ya, oradan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne, 
dünya genelinde daha birçok çatışma bölgesinde son haftalarda yeni saldırı haberleri artmış görünüyor. 
Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların devam ettiği bölgelerde ateşkes çağrısında bulunsa da Orta 
Doğu’nun en sıcak çatışma alanlarının başında gelen Libya, Suriye ve Yemen’de kan akmaya devam 
ediyor. Lübnan’da ekonomik sıkıntıların ve yolsuzlukların neden olduğu gösteriler yeniden alevlenirken, 
Irak’ta da hükümet petrole bağımlı ekonomisini bir türlü düzeltemiyor. Özellikle Libya, Suriye ve Yemen 
korona salgınıyla mücadele etmek yerine iç çatışmaya teslim olmuş durumdalar. Bu ülkelerin hiçbirinde 
Kovid-19 salgınının ulaştığı boyutlarla ilgili gerçek rakamlara ulaşmak pek mümkün değil. Söz konusu 
çatışma bölgelerinde salgınla iç çatışma iç içe geçmiş görünüyor. Uluslararası kurumlar ise “uyarıdan” öte 
bir pozisyon almış görünmüyorlar.

Mevcut durum iki sorunun cevabı konusunda merak uyandırıyor. Birinci soru Kovid-19 salgınının mevcut 
çatışmaların yoğunluğunu ve şiddetini etkileyip etkilemediğiyle ilgili. Bazı çatışma bölgelerinde ateşkes 
ilan edilmiş olsa da genel kanı, silahlı grupların salgının neden olduğu belirsizlik ve hareketsizliği bir 
fırsat olarak gördüğü yönünde. İkinci soru ise cevabını henüz tam olarak vermenin mümkün olmadığı bir 
soru olarak görünüyor: Salgın devlet-dışı silahlı grupların ve terör örgütlerinin dahil olduğu çatışmaların 
geleceğini nasıl etkileyecek?
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Suriye’de en az dört farklı bölgenin farklı bağlam ve 
stratejilerle Kovid-19’la mücadele etmeye çalıştığını 
söylemek mümkün. Rejim kontrolünde olan bölgelerde 
Kovid-19 virüsüne yakalanmış kişi sayısı sadece 45 
olarak açıklandı. İdlib bölgesinde ise Ramazan ayının 
başlamasıyla birlikte camilerde teravih namazlarına 
katılımın yüksek olduğu görülüyor. Bu İdlib’de 
salgının olmadığı anlamına gelmiyor. İdlib’in yoğun 
nüfusu, devam eden çatışma dinamikleri ve mülteci 
kamplarındaki yoğunluk düşünüldüğünde korkutucu bir 
tabloyla karşılaşmak an meselesi. Suriye Milli Ordusu’nun 
(SMO) kontrol ettiği bölgelerde ise Türkiye’nin yardımıyla 
salgını sınırlandırmak için yoğun bir çaba olduğu 
görülüyor. Amerikan destekli terör örgütü YPG/PYD’nin 
kontrol ettiği bölgelerde ise kaydedilen vaka sayıları 
oldukça az görünüyor. Kim bilir belki de 10 yıldır iç savaş 
girdabından çıkamayan Suriye’ye Kovid-19 salgınından 
uzak olmak kaderin bir lütfu olabilir.

Bütün bölgeyi salgın kaygısı sarmasına rağmen Suriye’de 
çatışmalar yer yer devam ediyor. En dinamik bölgelerden 
biri, salgın öncesinde de sıcak bir çatışma noktası olan 
İdlib. İdlib sadece çatışmanın yer yer devam etmesi ve 
yeniden patlak vermesi bakımından değil muhtemel 
bir salgının hızlı bir şekilde çok sayıda insana ulaşması 
bakımından da en riskli bölgeler arasında yer alıyor. 
Kovid-19 tedirginliğine rağmen İdlib ölçekli yerel 
çatışma dinamikleri her an patlamaya hazır bir bombaya 
dönüşmüş durumda. Türkiye İdlib’de asli aktör olarak 
konumunu ise giderek konsolide ediyor. Rusya ile 
Moskova’da varılan uzlaşıdan sonra Ankara M4 ve M5 
karayollarının kuzey bölgesinde askeri gücünü artırmaya 
halen devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Bahar 
Kalkanı harekâtının misyonunun sona erdiğine dair resmi 
bir açıklama yapmadı. Aksine, bölgeye hem asker hem 
de kritik savunma ve saldırı sistemleri konuşlandırmaya 
devam ediyor. Bunlardan biri olan Hisar-A Alçak İrtifa 
Hava Savunma Füze Sistemi TSK unsurlarını muhtemel 
bir saldırıdan korumayı hedefliyor. Söz konusu hareketlilik 
salgın sonrası yeni bir oldu-bittinin önüne geçmek 
için alınmış bir önlem gibi görünse de Ankara bundan 
daha fazlasını yapacağa benziyor. Muhtemel bir güvenli 
bölgenin oluşturulması, Ankara’nın gündeminden hiç 
düşmüş değil ve yakın bir zamanda bu konuda daha 
fazla adımın atılacağı bir sürecin başlatılması bir olasılık 
olarak güçlenmiş durumda. Ne var ki sahadaki radikal 
unsurlar bu durumdan pek hoşnut görünmüyorlar. 
Bazı silahlı gruplar M4 Karayolu üzerinde Türk-Rus 
ortak devriyelerine sık sık saldırılarda bulunuyor. Bu 

Türkiye’nin başta Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) olmak 
üzere bölgedeki silahlı unsurlara yönelik işinin hiç de 
kolay olmadığını gösteriyor. Muhtemelen bu durum 
Türkiye’nin korona salgını sonrası HTŞ’ye yönelik daha sert 
bir tavır takınmasını beraberinden getirecektir. Rejimin 
saldırılarıyla İdlib içinde yerinden edilen 1 milyona yakın 
insan ise İdlib’in kuzeyine sıkışmış durumda. Yer yer 
rejimin hava saldırılarının devam ettiği düşünüldüğünde 
İdlibliler için evde kalmak korona salgınından korunmak 
için pek mantıklı bir seçenek değil.

Öte yandan Türkiye destekli SMO’nun kontrol ettiği 
bölgelerde PKK-YPG, terör saldırılarına devam ediyor. 
Özellikle Barış Pınarı harekâtı bölgesi olarak adlandırılan 
Rasulayn ve Tel Abyad arasındaki bölgeye sızma 
girişiminde bulunan YPG’li unsurları sık sık kayıp veriyor. 
En son yaptıkları bir sızma girişiminde 20 kayıp verdikleri 
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamayla 
duyuruldu. YPG bu bölgelerde kırsal bir terör savaşına 
devam ediyor, sivilleri hedef alıyor ve şehrin güvenli 
olmadığı izlenimini uyandırarak istikrarın sağlanmasını 
engellemeye çalışıyor. Afrin’de ise PKK-YPG daha farklı 
bir yönteme başvurmuş görünüyor. 28 Nisan tarihinde 
bomba yüklü bir araçla yapılan saldırı neticesinde 40’dan 
fazla sivil hayatını kaybetti. Türkiye’nin kontrol ettiği 
bölgelerde terör saldırılarına devam eden PKK’nın başı 
Suriye’nin kuzey doğu bölgelerinde ise derde girmiş 
durumda. Zira bu bölgelerde DEAŞ’ın son haftalardaki 
terör saldırılarında ciddi bir artış söz konusu. DEAŞ 
özellikle Suriye ve Irak sınırları boyunca uzanan çöl 
alanlarında saklanarak terör saldırılarına devam ediyor. 
Bazı verilere göre DEAŞ 15-21 Nisan arasında 34 saldırı 
gerçekleştirdi. 2019 yılında elindeki bütün toprakları 
kaybeden DEAŞ çöle dayalı yeni bir stratejiyi hayata 
geçirmek için yeni taktikler benimsemiş durumda. 
Kovid-19 salgını bu yeni strateji için bulunmaz bir fırsat 
sağlamış durumda. ABD destekli YPG’nin kontrol ettiği 
hapishaneler ve kamplar, DEAŞ’lı tutukluların ayaklanması 
için de başka bir fırsat sunabiir. Tıpkı Irak’ta yaptıkları 
“duvarları yıkın” kampanyasındaki gibi DEAŞ Suriye’yi 
yeni bir çıkış stratejisi olarak kullanabilir. Bu ister istemez 
ABD öncülüğündeki koalisyonun YPG’ye daha fazla 
yardım yapmasını da beraberinde getiriyor. Kovid-19 
salgınını örtbas eden Suriye rejimi ise büyük bir ekonomik 
tükenmişlikle karşı karşıya. Petrol fiyatlarının düşmesi ve 
devam eden yaptırımlar, Rusya ve İran’ı ekonomik olarak 
bezdirmiş durumda. Kovid-19 sonrası Suriye’de yeni bir 
süreç başlar mı bilinmez ancak bütün taraflar bu süreci 
yeniden pozisyon almak için bir fırsat olarak göreceğe 
benziyor.
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Libya’da ise durum daha kritik görünüyor. 22 Mart’ta BM, salgın nedeniyle ateşkes çağrısı yapsa da 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen darbeci general Halife Hafter ateşkese uymayarak 
saldırılarını devam ettirmeyi tercih etti ve salgınla mücadele etmekte zorlanan Trablus’ta bilinçli bir 
şekilde sağlık komplekslerini hedef aldı. Ancak Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Libya Ordusu 
sivilleri korumak adına askeri pozisyonunu değiştirerek savunmadan saldırıya geçti ve Hafter’in başkent 
Trablus’u düşürmesine izin vermedi. Daha da önemlisi Hafter şehrin güneyinde yer alan bazı önemli 
bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı ve ağır kayıplar verdi. Harekât kapsamında, Hafter milislerine 
ait 3 Rus yapımı Su-22 savaş uçağı ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç, ağır silahların yanı sıra milislere ait 
tesislerin imha edildiği söylendi. Yine de Hafter’in Trablus’un bazı güneydoğu mahallelerinde kontrolü 
elinde tuttuğu görülüyor.

İstediğini alamayan Hafter yeni bir strateji deneyerek bu sefer de 27 Nisan tarihinde Libya’daki “siyasi 
geçiş sürecinin çerçevesini çizen BM’nin kabul ettiği Suheyrat Anlaşması’nın geçerliliğini yitirdiğini” 
ifade ederek kendisini bütün Libya’nın devlet başkanı ilan etti. Bu bir nevi yeni bir darbe girişimiydi. 
Ancak buna ilk tepki Rusya’dan geldi. Moskova’dan yapılan açıklamayla Hafter, attığı adımın bir işe 
yaramayacağını gördü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hafter’in söz konusu girişimini “doğru 
bulmadıklarını” açıkladı. Öte yandan Hafter’i hem askeri hem de siyasi olarak destekleyen Fransa da 
Moskova’nınkine benzer bir açıklama yaparak, Hafter’in kendisini başkan ilan etmesinin Libya’da çözüme 
katkı sağlayamayacağını belirti. Krize karşı çözüm üretmekte zorlanan AB ve ABD de Hafter’in hamlesini 
boşa çıkaracak açıklamalarda bulunmayı tercih ettiler. Kendisini köşeye sıkışmış hisseden ve Kovid-19 
salgının fırsata çevirmek isteyen Hafter, böylece BAE ve Mısır hariç başka hiçbir aktörden kendisinin 
başkanlığı konusunda destek bulamadı. Bu iki aktör de açıktan destek vermek yerine bu konu üzerinde 
açık bir yorumda bulunmaktan kaçındılar.

Uluslararası ve bölgesel oyuncular bir kenara bırakılsa bile Hafter’in bu hamlesi, etkin olduğu Libya’nın 
doğu bölgelerinde de güçlü bir destek görmemişe benziyor. Başkanlık ilanından önce kendisine bağlı 
gruplar destek gösterilerinde bulunmuştu. Hafter’in propaganda aygıtı konumunda bulunanlar hariç, 
doğudaki halkın yeni bir Kaddafi istemediği çok açık. Bingazi halkı ve meclisi de bu durumdan hoşnut 
olmadıklarını, yeni bir Kaddafi istemediklerini gösteren ve zayıf da kalsa itiraz niteliğinde açıklamalar 
yaptılar. Nitekim Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in sunduğu Suheyrat 
Anlaşması’nı yeniden formüle etmeyi içeren yeni bir uzlaşı teklifi Hafter’in hamlesinin karşılık bulmasının 
pek de mümkün olmadığını gösterdi. Neticede Hafter istediğini alamayan, giderek zayıflayan bir aktör 
konumuna düştü. Ancak bu Libya’da işlerin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Kovid-19 salgını, çatışma, petrol 
fiyatları, çöp krizi, elektrik sıkıntısı derken Libya genelinde toplumun direnci giderek kırılmış durumda. Bu 
toplumsal huzursuzluğu hızlıca tetikleyecek bir basınç oluşturmuş durumda. Uluslararası anlaşmaların 
öngördüğü hiçbir yol haritası ise hayata geçirilebilmiş değil. Bu nedenle Libya’da işler daha da karmaşık 
bir hale bürünmüş durumda.
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Dijital Türkiye’ye 46 milyonu aşan kullanıcı tek tıkla 
ulaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 46 milyonu aşan 
kullanıcının, Dijital Türkiye Portalı’ndaki 5 bini aşkın 
hizmete tek tıkla ulaşabildiğini bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 
Dijital Türkiye Portalı’ndaki hizmetler ile kullanıcı 
sayısına ilişkin bilgi verdi. Devlet tarafından internet 
üzerinden vatandaşlara sağlanan hizmet sayısının 
her geçen gün arttığına dikkati çeken Oktay, “İçinde 
bulunduğumuz izolasyon günlerinde sosyal mesafeyi 
korusak da vatandaşlarımız ile kamu hizmetleri arasına 
mesafe koymuyoruz. 46 milyonu aşan kullanıcı, yeni 
eklenenlerle birlikte Dijital Türkiye Portalı’ndaki 5 
bini aşkın hizmete evinden tek tıkla ulaşmaya devam 
ediyor.” ifadelerini kullandı.

Son bir yıldaki işlem sayısı 4 milyara ulaştı
Oktay, paylaşımında, Dijital Türkiye Portalı’nda en 
çok kullanılan ve Kovid-19 ile mücadele sürecinde 
sunulmaya başlanan hizmetlere ilişkin grafiklere de 
yer verdi. Buna göre, son bir yılda en çok işlem gören 
hizmetler sırasıyla, “4A hizmet dökümü”, “vergi borcu 
sorgulama”, “dava dosyası sorgulama”, “mobil hat 
sorgulama”, “günlük döviz kurları”, “5 günlük hava 
tahmini”, “tapu bilgileri sorgulama”, “Hazine ve Maliye 
Bakanlığı e-Bordro hizmeti” ve “araç plakasına yazılan 

ceza sorgulama” oldu.

Dijital Türkiye Portalı’ndan 655 kurum tarafından 5 
bin 19 hizmet sunulurken, son bir yılda 4 milyar işlem 
yapıldı.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde sunulan hizmetler
Kovid-19 ile mücadele sürecinde bazı bakanlık ve 
kurumlar tarafından 12 hizmet daha kullanıma sunuldu. 
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca yeni açılan hizmetler, 
“seyahat izin belgesinin verilmesi (e-Başvuru)”, “T.C. 
kimlik kartı başvuru randevusu”, “pasaport başvuru 
randevusu”, “sürücü belgesi başvuru randevusu”, 
“dernek kurucu ve dernek organ üyeliği sorgulama”, 
“adres değişikliği bildirimi” ve “aracımın çekildiği 
otopark bilgisi sorgulama” oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca “sözleşmeli öğretmenlik atama 
sonucu sorgulama”, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 
“UETDS terminal taşıt hareket işlemleri”, Sağlık 
Bakanlığınca “TİTCK elektronik başvuru sistemi (EBS)”, 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce “çağrı işaretlerinin 
doğrulanması”, Sosyal Güvenlik Kurumunca “yurt 
dışından getirilen ilaçların başvurusu” yeni sunulan 
hizmetler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “46 milyonu aşan kullanıcı, yeni eklenenlerle birlikte 
Dijital Türkiye Portalı’ndaki 5 bini aşkın hizmete evinden tek tıkla ulaşmaya devam ediyor.” 
dedi.
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3 Mayıs Türkçülük Günü! Biz Türk’üz...
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Mahir TURGUT
Gazeteci - Yazar

mahir.turgut@gmail.com

Türkiye’de hiç kimse nedense Hun 
torunuyuz, Göktürk torunuyuz, 
Uygur torununuyuz, Selçuklu 
torunuyuz demiyorda, Osmanlı 
torunuyuz diyor!

Neden sadece Osmanlı’nın 
torunusun sen acaba? 

Biz Türk’üz... İlk Türk devletini 
kuran Hunlar. Hunların icat ettiği 
onluk askeri sistem günümüzde 
kullanılan askeri sistemdir!

Uygurlar dünyada hükümdarlığın 
en gelişmiş ve en düzenlisini 
yaptı..

Hazar Türk Devleti, bugünkü 
Rusya’dan daha büyük bir devlet 
idi..

Oğuzlar, Türğişler, Karluklar, 
Karahanlı, Kıpçak, Gazne...

Hangilerini biliyor acaba 
Türkçüyüm diyen Osmanlı 
sevdalıları..

Tarihimizde Osmanlı’dan büyük, 
Osmanlı’dan daha başarılı olan 
kurduğumuz Türk devletleri de 
var..

Neden sadece Osmanlı?

Osmanlı’dan başka devlet mi 
bilmiyorsunuz yoksa?

Yoksa şeriat ve saltanat ile 
yönetildiği için mi Osmanlı 
sevdanız?

Harfleri arapçayı hatırlatıyor 
olduğu için mi?

Mesele tarihe ve Türklüğe 
sahip çıkmaksa Türkiye 
Cumhuriyeti devletinden 
önce kurulmuş tüm Türk 
devletlerine sahip çıkmaktır. 
Hepsinin torunusun, bir 
tanesinin değil!

Eğer meselen Türklük değil 
ise onu bilemem.. Ama 
görünen köy kılavuz istemez. 
Sadece Osmanlı torunuyum 
diyen diğer devletleri işin 
içine katmayan şahıslar;

Sizin derdiniz yüce bir Türk 
devleti değil, sizin derdiniz 
takke, cübbe, sakal...

Sizin derdiniz Saltanat, 
Hilafet...

Sizin derdiniz Arapça...

Sizin derdiğiniz Araplaşmış 
olmanız...

Siz Türk milletinin tarihini 
okuyun, öğrenin. Övünülecek 
çok şey var. En önemlisi 
Tomris Hatun var !

Ve bu ülkede Türkler var...
Öz ve öz Türkler!

Cesareti METE HAN’dan,
İntikamı ATİLLA’dan,
Destanı BİLGE KAĞAN’dan,
Gücü ALP ER TUNGA’dan,
Umudu KÜR ŞAD’tan,
İnancı ALPARSLAN’dan,
Kararlılığı FATİH’den,
Mücadeleyi ATATÜRK’ten 
öğrenen yiğitlere selam 
olsun.
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Türk bilim insanları aşı için 3 yeni hücre besiyeri geliştirdi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesindeki 
teknoparkta 4 yıl önce Flora Bio adlı şirketi kuran Cem 
Erdem ve Dr. Aziz Çaylı, biyoteknolojik ilaçlar üzerine 
çalışmalar yürütüyor..

Türk bilim insanları, ilk biyoteknolojik hücreyi 2017 
yılında geliştirmeyi başardı. Tüm üretim sürecinin yerli 
ve milli olarak gerçekleştirildiği projenin sonunda 
besiyerine, Çaylı’nın kızının adı olan “Lale” ismi verildi. 

Aynı yılın mayıs ayında besiyer global bir yabancı 
firmaya lisanslandı. Lale besiyeri, 200 ülkede şap aşısı 
geliştirme çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

“Lale”den güzel bir geri dönüş alan bilim insanları, 
bu alandaki çalışmalarına hız verdi. TÜBİTAK’tan da 
destek alan Çaylı ve Erdem, bu süreçte 3 besiyeri daha 
geliştirmeyi başardı.

Viral aşılar ve kanser ilaçları alanlarında kullanılmak 
üzere geliştirilen biyoteknolojik hücrelere ise “Leylak”, 
“Orkide” ve “Yonca” isimleri verildi.

Türk bilim insanları, onların da bilimsel çalışmalarda 
kullanılması için yabancı bir firma ile görüşmeler 
yürütüyor.

Flora Bio Yönetim Kurulu Başkanı Cem Erdem  yaptığı 
açıklamada, Türkiye’deki biyoteknolojik yatırımlardaki 
eksiklikleri gidermek ve biyoteknolojik ilaçlarının 
geliştirilmesi için Dr. Aziz Çaylı ile ortak laboratuvar 
kurduklarını belirtti.

İş ortağı Çaylı’nın Almanya’da biyoteknolojik ilaç 
konusunda önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan 
Erdem, “Orada kurduğu CellCa firmasıyla 70’e yakın 
biyoteknolojik hücre ve 90’ın üzerinde ilaç üretim 
projesi geliştirdi. Çaylı, dünyada biyoteknolojik ilaç 
geliştirme konusunda en fazla kullanılan besiyeri 
olan Acticho’yu bulan kişidir. Firmadaki hisselerini 
devrettikten sonra Türkiye’ye döndü.” dedi.

İlaç moleküllerinin geliştirilmesinde ilk aşamanın, 
hücrenin beslenmesini sağlayan “besiyeri” olduğuna 
dikkati çeken Erdem, şirket olarak bu alanda iyi bir 
noktaya geldiklerini ifade etti.

Besiyeri ile ilgili bilgi veren Erdem, “Hücrelerin en 
efektif şekilde protein üretmeleri için ihtiyaçları olan 
besin kaynağını alabilecekleri sıvılar geliştiriyor. Bu 
sıvılar 95 uygun kimyasalın belli bir bilgi birikimiyle 
karıştırılmasıyla oluşuyor. Biz aslında bizim gibi yiyip 
içemeyen hücrelerin en efektif şekilde çalışacakları 
besin ortamları hazırlıyoruz.” diye konuştu. 

Geliştirdikleri “Lale” isimli hücre besiyeri (hücreler için besin ortamı) 200 ülkede aşı 
çalışmalarında kullanılan Cem Erdem ve Dr. Aziz Çaylı, 3 yeni hücre besiyeri daha geliştirdi.
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