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BAŞKANDAN

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ DE YERLİ VE 
MİLLİ ANLAYIŞI 

GÜÇLÜ TÜRKİYE GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİ 
İLE MÜMKÜNDÜR

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Dünyada değişim ve dönüşüm baş döndürücü bir 
hızla ilerlemektedir. Bugün böylesi bir dönemde 
yaşıyoruz. 

Ülkemizin, jeopolitik yapısı ve konumu nedeniyle 
maruz kaldığı tehditlerin büyüklüğü, diğer 
ülkelerden çok daha fazladır. Her türlü tehdide 
karşı caydırıcılık sağlayacak güçlü bir orduya 
sahibiz. İnsan kaynağımız vardı modern silah ve 
teçhizatla donatılması gerekirdi. Modern silah ve 
teçhizat için de güçlü bir savunma ve havacılık 
sanayisine sahip olunması gerekmekteydi. Karada 
ve havada söz sahibi olmalıydık.

Türkiye’de, AK parti hükümetleri döneminde 
savunma sanayii alanında radikal bir değişimler 
yaşadı. Her alanda olduğu gibi Sanayileşme 
alanında da çok yol kat edildi. Türk savunma 
sanayi hiç olmadığı kadar zirve yaptı ve bugün 
altın çağını yaşıyor. Savunma sanayiinde üretilip 
hayata geçirilenlerle ( MİLGEM, Altay Tankı, Atak 
Taarruz Helikopteri, Anka ve Bayraktar İHA’ları, 
Hürkuş Eğitim Uçağı, Göktürk-1 uydusu, Milli 
Piyade Tüfeği, zırhlı araçlar, füze sistemleri gibi 
önemli projelerle dışa bağımlılık büyük ölçüde 
azaltıldı. Savunma sanayiinde dünya ülkeleri ile 
rekabet edebilir seviyeye gelindi. Uluslararası 
pazarlarda söz sahibi olduk.
Geçmişte İsrail, ABD ve yandaş ülkelerin para 
karşılığı bile satmadığı başta insansız hava 
araçları (İHA) olmak üzere pek çok askeri araç ve 
mühimmat, artık Türkiye’de yerli olarak üretiliyor 
ve terörle mücadelede aktif olarak kullanıyor. 
Ülkelerin Sınırlar gün be gün değişmektedir. 
Gelişen teknoloji ve değişen bu dünya 
düzeninde ülkelerin savunma sanayileri onların 
bağımsızlıklarının önde gelen bir göstergesi 
haline gelmiştir. 

Güçlü son model ileri teknolojiyle donatılmış olan 
bu orduyu yönetecek tecrübeli, orduyu ve askeri 
stratejiyi iyi bilen, planlama yapabilen ülkeler arası 
ilmi siyaseti yürütecek deneyimli biri gerekirdi. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilince işin ehli, 
sahasında uzman olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Milli 
Savunma Bakanlığı’na getirildi. Yerinde bir karardı. Sahasında 
uzman bir kişinin savunma bakanlığına getirilmesi Türkiye’de bir 
ilkti.

Askeri bilgi birikimi oldukça fazla olan tecrübeli Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar  öncülüğünde özel eğitimli ve ihtisas 
sahibi birlik ve personel sayısı arttırılmıştır. Terörle mücadele 
konusunda uzun yıllardır deneyim kazanmış olarak komuta 
kademesinde yükselen komutanların terörle mücadelede 
görevlendirilmişlerdir. Deneyimli ve uzman komutanların 
gereken yer ve zamanda tereddütsüz inisiyatif kullanma 
konusundaki yeterlilikleri, tecrübeleri terörle mücadelede çok 
önemli bir başarı elde etmemizi sağlamıştır. Milli savunma 
sanayimizin ürettiği ürünleri sınırsız olarak terörle mücadelede 
kullanabiliyoruz. Bu da terörle mücadelemizde bize başarı 
getiriyor. 

Devlet terörle mücadelede başarılı oldukça, bölge insanımızın 
devlete olan güveni de artmaktadır.    

Günün gelişen ve değişen şartlarına göre teknolojiye ayak 
uyduruyoruz. Ülkemizin ihtiyaçlarına göre projeler geliştiriyoruz. 
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İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, Fatih Sultan Mehmet’in şehri 
aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya’da düzenlenen “Fetih Şöleni”nde, 
Fetih Suresi okundu.

Ayasofya’da Fetih Suresi okundu

GÜNCEL

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya’da Fetih Şöleni programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde gün boyu devam eden İstanbul’un fethinin 567. 
yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya’da “Fetih Şöleni” 
düzenleniyor. 

Etkinlik, Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken gemileri 
karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya’ya ulaşan drone ile çekilen kayıtların gösterimiyle 
başladı.

2. Mehmet’in, aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşen fetihten 
sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya’nın içinde Fetih Suresi tilavet edildi.

Etkinlikte, daha sonra Fetih Duası okundu. Duaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.  Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlara sesleniyor. 

Erdoğan’ın konuşmasının ardından Ayasofya’nın önüne kurulan bir platformda İstanbul’un fethi temalı 
mapping gösterisi yapılacak. Fetih Şöleni, tarihi yarımadadaki havai fişek gösterisi ile sona erecek.

Program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve 
televizyon kanallarından canlı yayınlanıyor..
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053’te gençlerimize 
ecdatları Fatih’e layık bir Türkiye bırakacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053’te gençlerimize 
ecdatları Fatih’e layık bir Türkiye bırakacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rabb’imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice 
rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya’yı bu anlamlı günde mahzun 
bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.” dedi

Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya’da düzenlenen “Fetih Şöleni” etkinliğine video 
konferans yöntemiyle katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da, Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Ferruh Muştuer tarafından 
okunan Fetih Suresi’ni dinledi, duaya iştirak etti.

Konuşmasına besmele ile başlayan Erdoğan, Fetih Suresi’nin Türkçe mealinin bir bölümünü okudu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu bölüm şöyle: 

“Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, 
sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin. O, 
inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin 
orduları Allah’ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah’ın, inanan erkek 
ve kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini 
örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir başarıdır.” dedi.
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İÇİMİZDEN

ÖLÜMÜ ÖLDÜRMEK!..

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Bu ne böyle demeyin.
Bir şey ki şu ramazan günü 
yazıyoruz.

Bilirsiniz.
Milletimiz hiçbir zaman 
kavgayı sevmedi, sevmez de.
 
Sorunu hep açlık ve işsizlik 
olduğu için, çareyi bizi idare 
edenlerden medet umdu.

Medeti umarken iktidara taraf 
olduğunu söyleyen bir kadın 
durup dururken televizyona 
çıkıp, “Ayaklarını denk 
alsınlar, bizim aile şöyle bir 
50 kişiyi götürür” demesin 
mi? 

Ardından...

Bu kez İstanbul Büyükşehir 
Belediye seçiminde partisini 
hezimete uğratan iktidar 
partisinin İl Başkanı, ana 
muhalefet partisi İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu’na, 
“Boğazın suları bu 
mevsimde serin, Boğaz’da 
derin” diye söz etmesin mi?.

Ve maalesef partisinden 
beklediğim tepki gelmedi.

Gelmeyince bunu neye 
benzettim biliyor musunuz?

Hani utanmaz güya bir din 
adamı Alevi’den kız alınmaz, 
Alevi ile evlenilmez demişti ya, 
ona.

Bu adam sağlık yönünden 

rahatsız ve çok yakın bir 
dostum olan Alevi kökenli 
Endokrinoloji (Guatr, şişmanlık, 
diyabet...) Profesörüne 
tedavi için devamlı gidip her 
seferinde evine yemeğe davet 
ediyor.

Düşünebiliyor musunuz?

Hem o.
Hem bu.

Hem ölüm.
Hem öldürme.
Hem ülkenin Makber, karanlığı 
yaşaması.. 

Olmasın artık bunlar.

Daha önce zalim, adaletsiz 
olanlar sırf ülkenin 
bağımsızlığını savunduğu 
için Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan ve Hüseyin İnan’ı asıp 
öldürdüklerini zannettiler.

Öldürebildiler mi? 
 
Deniz’den sonra doğan tüm 
çocukların isimleri Deniz.
Yani Deniz Gezmiş...

Ülkenin Kurtarıcısı.
Cumhuriyetin Kurucusu.
Kadınlara seçme ve seçilme 
hakkının vericisi.
Mustafa (gurur)
Kemal    (onur )
ATATÜRK (şereftir)

Öldü mü?
Ölmedi. Ölümü öldürdü!..
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GÜNCEL

ABD Başkanı Trump, “Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz.” 
dedi.

Trump, ABD’nin DSÖ ile ilişkisini sonlandırdığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ABD’nin “esaslı reform” taleplerini yerine 
getirmediğini belirterek, “Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz.” açıklamasında 
bulundu. 

Trump, Çin yönetimine yönelik atılacak yeni adımları duyurmak için Beyaz Saray’da bir basın toplantısı 
düzenledi. 

Çin’in uzun yıllardan beri “ABD’den yararlandığını” ve bunun da bir önceki Başkan Barack Obama 
döneminde arttığını savunan Trump, Çin’in Dünya Ticaret Örgütünde “gelişmekte olan ülke” konumunda 
bulunmasının da bu ülkeye birçok avantaj sağladığını belirtti. 

Trump, Çin’in, Güney Çin Denizi’ndeki tutumuna ilişkin, “Çin’in Pasifik Okyanusu’nda hukuksuz yollarla 
hak iddia ettiği topraklar, seyrüsefer serbestisini ve uluslararası ticareti tehdit ediyor. Ayrıca Çin, Hong 
Kong’un otonomluğunun korunmasına ilişkin dünyaya verdiği sözü de tutmadı.” ifadesini kullandı. 

ABD’nin, Çin ile “açık ve yapıcı” bir ilişki istediğini ancak bunu yaparken de ulusal çıkarları koruması 
gerektiğini belirten Trump, “Çin hükümeti sürekli olarak bize ve birçok başka ülkeye verdiği sözü tutmadı. 
Bu aşikar gerçekler görmezden gelinemez ya da bir kenara itilemez.” görüşünü paylaştı. 

Trump ayrıca, ABD’nin “fikri mülkiyetini” de korumak istediklerini vurgulayarak, “Ülkemizin önemli 
üniversite araştırmalarını daha iyi korumak için, potansiyel güvenlik tehdidi olarak gördüğümüz Çin’den 
gelen bazı yabancı vatandaşların da ülkeye girişini askıya alıyoruz.” bilgisini verdi. 



8 MAYIS 2020 - YENİ SAYI: 22

GÜNCEL

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada 
son 24 saatte yaşanan gelişmeleri 
derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınında iyileşenlerin sayısı 2 milyon 650 bine 
yaklaşırken, can kaybı da 364 bine ulaştı.

“Worldometer” internet sitesine göre, salgından 
en fazla etkilenen ABD’de vaka sayısı 1 milyon 781 
bine yükselirken, can kaybı 103 bini geçti. Ülkede 
iyileşen sayısı ise 500 bini aştı.

New York Valisi, 8 Haziran’a kadar sağlık kriterlerini 
karşılamayı ve normalleşmenin başlamasını 
beklediklerini açıkladı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya’da 
vaka sayısı 443 bin 542’ye, can kaybı 26 bin 899’a 
yükseldi. Ülkede bugüne kadar 193 bin 181 kişi 
de iyileşti.

Rusya’da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 387 bin 

623’e, can kaybı 4 bin 374’e ulaştı. İyileşen sayısı 
159 bin 257 oldu.

İspanya’da toplam vaka sayısı 285 bin 644’e 
çıkarken, can kaybı da son 24 saatte 2 artarak 27 
bin 121’e yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise dünden 
bu yana değişmeyerek 196 bin 958 olarak 
açıklandı.

Salgından dolayı 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) 
ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 
11 Haziran’da başlanmasına karar verildi.

İngiltere’de ölenlerin sayısı 38 bin 161’e, Kovid-19 
saptanan kişi sayısı da 271 bin 222’ye yükseldi.

İngiliz ekibi Leicester City’nin teknik direktörü 
Brendan Rodgers, Kovid-19’a yakalandığını ve 
iyileştiğini açıkladı.

İtalya’da ise can kaybı 33 bin 229’a, toplam vaka 
sayısı 232 bin 248’e, iyileşenlerin sayısı da 152 bin 
844’e ulaştı.

Koronavirüs salgınında son 24 saat
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GÜNCEL

Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, sonbaharda enfeksiyonların yayılmasının arttığını ve bu 

nedenle de Kovid-19’da ikinci dalga olabileceğini belirtti.

Fransa’da can kaybı 28 bin 714’e yükselirken vaka sayısı 186 bin 835, iyileşen kişi sayısı da 67 bin 803 oldu. Fransız 

otomotiv şirketi Renault, 15 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi. Lufthansa için “kontrollü iflas” iddiası. Salgın 

nedeniyle zor durumda olan Alman hava yolu firması Lufthansa için “kontrollü iflas”ın da bir seçenek olduğu iddia 

edildi. Danimarka, 15 Haziran’dan itibaren Almanya, İzlanda ve Norveç’ten gelecek turistlerin ülkeye girişlerine izin 

verdi. Salgın tedbirlerinin kademeli olarak gevşetildiği Avusturya’da 11 haftanın ardından cuma namazı kılındı.

İsviçre Futbol Ligi (SFL), salgın nedeniyle durdurulan liglerin 19 Haziran’da başlamasını planladıklarını açıkladı.

Polonya’da ise futbol liglerinde karşılaşmalara, 19 Haziran’dan itibaren stat kapasitelerinin yüzde 25’i oranında 

seyirci alınacak. Bulgaristan’da, yurt dışından ülkeye gelenlere uygulanan 14 günlük zorunlu karantinanın 1 

Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülke haricindeki diğer ülkeler için kaldırılacağı duyuruldu.

Hindistan can kaybında Çin’i geride bıraktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 13 Mart’tan bu yana ilk kez 

cuma namazı eda edilirken, 1 Temmuz’dan itibaren turistlerin belli koşullarda KKTC’ye gelebileceği ifade edildi.

Filistinliler, cuma namazını salgın nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa’nın kapıları önünde kıldı.

Cezayir, 44 vilayetteki kısmi sokağa çıkma yasağını 15 gün daha uzattı. Kuveyt, ülkede uygulanan kapsamlı sokağa 

çıkma yasağını gelecek pazardan itibaren 12 saate indirme kararı aldı. Hayatını kaybeden kişi sayısının 4 bin 711’e 

ulaştığı Hindistan’ın, salgının çıkış noktası olan ve 4 bin 634 ölüm açıklanan Çin’i geride bıraktığı bildirildi.

Lübnan’da camiler ibadete açıldı. Özbekistan’da, Kovid-19’la ilgili durumun güvenli olduğu bölgelerde 1 

Haziran’dan itibaren iç turizmin başlayacağı duyuruldu. Gürcistan’da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir süredir 

çalışmayan toplu taşıma araçları yeniden faaliyete başladı.

Nijerya, Kovid-19 tanı kitlerinin karaborsada satıldığını ve bunların kullanımı konusunda dikkatli olunması 

gerektiğini açıkladı. Şubat ayından bu yana ertelenen Japonya 1. Futbol Ligi, 4 Temmuz’da yeniden başlayacak.

Lübnan’da 15 Mart’ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Azerbaycan’da karantina rejimi uzatıldı. Güney Kore’de Kovid-19 vakalarının artışa geçmesi üzerine bir süre önce 

açılan okullar yeniden kapatıldı. Filipinler’in başkenti Manila’da iki aydır devam eden karantina uygulamasının 

pazartesiden itibaren hafifletileceği belirtildi.

Azerbaycan’da 31 Mayıs’a kadar geçerli karantina rejimi, 15 Haziran’a kadar uzatıldı, bazı kısıtlamalar ise kaldırıldı.

Mozambik’te, salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 1 ay daha uzatıldı. Tunus’ta, salgın 

nedeniyle ülke genelinde çalışan nüfusun yüzde 57’si işini durdurmak zorunda kaldı.
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KADINLARA ŞİDDETİN SİYASİ AYAĞI
2020 Şubat ayında  22 kadın cinayeti 
işlenmiş, 12 kadın şüpheli bir şekilde 
ölü bulunmuştur. 15 kadının neden 
öldürüldüğü saptanamadı., 2’si 
ekonomik, 5’i boşanmak istemesi, 
barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık 
isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına 
dair karar almak isterken öldürüldü. 
Kadınların kim tarafından, neden 
öldürüldüğü saptanamadıkça;  adil 
yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve 
katiller caydırıcı cezalar almadıkça, yeterli 
önlemler uygulanmadıkça şiddet boyut 
değiştirerek sürmeye devam ediyor.

 Raporda, kadın cinayetlerinde sayısal 
artışın yanında yapılış  biçiminin 
de değiştiği ve daha vahşi nitelikte 
cinayetlerin işlendiğine dikkat çekildi...

“Cennet annelerin ayağının altındadır” 
diye bir hadis var, Aborjinler için 
söylenmiş

olabilir mi? Türkler kadının çok değerli ve 
önemli olduğu bir geleneğe sahipken ne 
oldu da  kadın kasabına dönüştüler.

İnsan öldürmek içe sindirilecek bir eylem 
değildir ama onun da bir mantığı vardır.

Aşırı kışkırtma, anında gelişen durumla 
beynin devreden çıkması ya hiç 
beklenmedik bir olayda kaza sonucu 
cinayet işlenebilir.  Asla olmamalı ama 
oluyor.

Türkiye’de işlenen cinayetlerin 
nedenlerine bakıldığında  bir akıl 
tutulması, bir sapkınlık göze çarpıyor.

Kıskanıyor öldürüyor.
Kızıyor öldürüyor.
Kavuşuyor öldürüyor.
Kavuşamıyor öldürüyor
Seviyor öldürüyor.
Ayrılıyor öldürüyor.
Mal için öldürüyor.
Para için öldürüyor.
İhale  için öldürüyor.
Cinnet geçirdim deyip öldürüyor.
Sağcı olup solcuyu öldürüyor
Solcu olup sağcıyı öldürüyor
Şeriatçıyım diyor öldürüyor.

Aracına yol vermedi diye öldürüyor.
Yan baktı diye öldürüyor.
Bu kadar çok öldürme çeşidi dünyanın 
başka neresinde vardır?
Neresinde derken Afrika ormanlarındaki 
kabileler örnek gösterilemez.
Uygar ülkelerde böyle kepazelik olmaz.
Ülkemizdeki ceza ve infaz sistemi 
başta cinayetler olmak üzere suçları 
özendiriyor.
Sık sık çıkan aflar da ayrı bir toplumsal 
yaradır.
Devlet ancak kendine karşı işlenen  siyasi 
suçlar için af çıkarabilir.
Bir zamanlar sapık bir general eskisinin 
ortaya attığı “kader mahkumları” 
kaşarlanmış suçlular için tutunacak dal 
oldu.
28 Ocak 1982’de  aracıyla kırmızı ışıkta 
beklerken öldürülen Los Angeles Baş 
konsolosu Kemal Arıkan’ın katili  Hampig 
Sasunyan  ömür boyu hapis cezası 
almıştı.
35 yıldır cezaevinde bulunan Sasunyan  
bu yıl şartlı tahliye için baş vurdu ve 
isteği kabul edilmedi.
Türkiye’de kaç kişi öldürürse öldürsün 35 
yıl hapis yatan  gösterilemez.
Toplu katliamlara katılanlar  ölenlerin 
kanları kurumadan aramıza dönüyorlar.
Bir de zaman aşımı rezilliği var ki tam bir 
hukuk ve adalet cinayeti.
Kadınlara karşı gösterilen şiddet ve 
kadın cinayetlerinin son 15 yılda hızla 
çoğalması ise araştırılması gereken bir 
olgudur.

Kadınlara şiddet  siyasi ayağının 
aymazlığı nedeniyle artmaktadır.

Türkiye çok sayıdaki insani ölçütlerde 
argo deyimle nal toplamaktadır.

Bu haliyle de çağdaş dünyanın dışına 
doğru itilmektedir.

Sık yazdığımın farkındayım ama 
bıkmadan yineleyeceğim.

Bu toplum yapısı, hukuk ve ahlak anlayışı 
ile Türkiye 21. yüzyılın sonunu göremez.

Anadolu kaç uygarlığa mezar olmuştur, 
bilen var mı?İç

im
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Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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Kuşadası’ndaki tarihi Güvercinada Kalesi’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne alındığı bildirildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Güvercinada Kalesi’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındığı bildirildi.

Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güvercinada Kalesi, Kuşadası Belediyesi tarafından “Ceneviz 
Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri” dosyası kapsamındaki başvurunun 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO’ya sunulmasının ardından, yapılan değerlendirme neticesinde Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kalenin restorasyon ve çevre 
düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra ziyarete açıldığını bildirdi.

Kalenin tarihi hakkında da bilgi veren Önel, şunları kaydetti:

“Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenilenmiş olan kalenin tarihinin 13. yüzyılın sonlarında ya da 14. yüzyılın 
başlarında Kuşadası’na gelen Cenevizlere dayandığı bilinmektedir. Kentimiz için simge niteliğinde bir önemi 
bulunan Güvercinada Kalesi’nin en önemli uluslararası kuruluşlardan olan UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne alınmış olması son derece büyük bir önem taşımaktadır. Kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Güvercinada Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne girdi
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Denizli’nin Çardak ilçesinde Anadolu 
Selçuklular döneminde yapılan 790 yıllık 
Çardak Han’da restorasyon çalışmaları 
tamamlandı.

Denizli-Afyonkarahisar kara yolundaki Saray 
Mahallesi’nde bulunan Çardak Han, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyon 
çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, AA muhabirine, “Han-ı 
Abad” ve “Hambat” diye isimlendirilen Çardak 
kervansarayının, Anadolu Selçuklularının başkenti 
Konya’yı batıya bağlayan İpek Yolu’nun kolu 
üzerinde bulunduğunu söyledi.

Kervansarayın, Anadolu Selçuklularının Denizli’de 
bilinen ilk valisi Honaz vilayeti sahibi Esedüddin 
Ayaz tarafından 1230’da yaptırıldığını anlatan 
Beyazıt, şöyle konuştu:

“Denizli yakınlarında Akhan Kervansarayı’ndan 
55 kilometre önceki menzil noktasında bulunan 
Çardak Han, Denizli’de bilinen ve günümüze 

ulaşabilmiş en eski Türk-İslam yapısıdır. Han, 
bölgenin Türk-İslam dönemine şahitlik eden ve 
yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip ilk kimlik belgesi 
niteliğindedir. Kitabesinin her iki yanındaki aslan 
heykelleri, kapalı kısımda, paye başlıklarında yer 
alan boğa ve insan başı ile çifte balık rölyefleriyle 
de dönemindeki hanlar arasında ayrıcalıklı yere 
sahiptir. Ticaret yolu üzerindeki han, kervanlara ev 
sahipliği yapan Ege Bölgesi’ndeki türünün en büyük 
yapısıdır. Osmanlı döneminde han ve derbent 
olarak görev ifa eden kervansarayın işletilmesine 
yardımcı olan çevresindeki halkın vergiden muaf 
tutulduğunu arşiv belgeleri vasıtasıyla biliyoruz.”

Çalışmalarla hanın avlu bölümünün mekanlarının 
netleştirildiğini, böylece kervansarayın mimari 
olarak Türk İslam sanatındaki yerinin daha da 
belirginleştirildiğini dile getiren Beyazıt, “Çardak 
Han’ın restorasyonunun tamamlanması ve hizmete 
sunulacak olması sevindirici bir gelişme.” dedi.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da Anadolu 
Selçuklularının Batı Anadolu’daki ilk izini yansıtan 
Çardak Han’ın, tipik Selçuklu sultan hanlarının 
mimarisini taşıdığını ifade etti.

790 yıllık Çardak Han eski ihtişamına kavuştu
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ABD’nin Suriye Politikası (15)
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları Mayıs ayı yazım 15’nci sayı olacak fakat konular bir 
birine o kadar girdi, olaylar o kadar karmaşık ki çıplak bir gözle irdeleyip gerçekleri 
siz okuyucularıma anlatabilmem için geçmişten günümüze kadar olayları konuları 
anlatmak zorunda kalıyorum. 

ABD’nin Suriye politikasını sonlandıramadım nedeni de açık geçmişte ülkemizde 
yaşanan cumhuriyet demokrasi Atatürk karşıtlarını irdelemeden iç ve dış düşmanları 
ülke içinde kümelenen din tüccarları ve ülkenin demokratik yapısının nasıl 
bozulduğunu tam anlamıyla görmeden. 

ABD’nin Suriye politikası ve Türkiye üzerinde oynanan oyunları görmemize engel olur 
bu nedenle içeride örgütlenen merdiven altı dediğimiz yasa dışı yapıları uydurulmuş 
kuran kurslarını dini cemaat ve vakıfların nasıl geliştiğini nasıl güçlendiğini halkımızın 
duyarlı olduğu dini inançlarını nasıl kullandıklarını 
1950 yılından itibaren siyasal İslam’ın tüm devlet kademesine nasıl sızdığını ve 
cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmak için nasıl yer altı yer üstü örgütlendiklerini 
irdelemeden tarihi gerçekleri gün ışığına çıkarmadan 
ABD’nin Suriye politikasına gerçekçi bir gözle bakamayız 

Şimdi geçen sayımdaki yazıda birçok ülkenin istihbarat birimleri 
Fetö örgütünü nasıl parlatıp nasıl 15 Temmuz hain kalkışmasını hazırladığını kaldığımız 
yerden anlatmağa çalışacağım .

Gülen cemaati örgütlenmesini ve güç kazanmasını 1971 de başlattığı ışık evlerinde 
tüm Türkiye’de yaygın hale getirmek için kendisine yakın olan şeriat özlemiyle yaşayan 
Nefi Akyazılı zatın kendisine hibe ettiği arsa üzerinde 1972 yılında yurt yapmak üzere 
inşaata başlayan gülen 1977 yılında tamamlayarak ilk öğrenci yurdunu tamamlamış 
oldu ve adına da Akyazılı vakfı olarak tescil ettirdi ilk kuruluşu dernek olmasına 
rağmen 12 Eylül 1980 askeri ihtilalinden korunmak için vakıf olarak değiştirmiş 
oldu ve askeri ihtilal döneminde 7 yıl duvar gazetelerinde aranan gülen gizlendiği 
dönemde adını Abdullah olarak tanıttığı ve kendisini tarım uzmanı olarak tanıttığını 
biliyoruz ve Nurettin veren in anlattığına göre kaçak yaşamış ve okul açarak kendisini 
daha iyi tanıtmak ve örgütlenmek isteyen gülen okullarda Mustafa kemal Atatürk ün 
büstleri olduğu için bir süre uzak durdu daha sonra örgütü ve müritleri tüm başarıların 
yolunun okullardan geçtiğin anladılar ve bir doğrultuda il fetö koleji olan yamanlar 
kolejini hayata geçirdiler dini bir okul olması diye o dönem İzmir’in il millî eğitim 
emekli müdürü olan samı yıldırımı müdür olarak atadt(şarkıcı sezen aksu nun babası) 
böylece 1982 yılından itibaren okulları Türkiye geneline yayılarak fetö büyük bir güç 
olmağa başladı .

1986 yılında zaman gazetesini kurdu 1987 yılında zaman gazetesi kurucularını tasfiye 
ederek önemli dini yayın olan zaman gazetesi tanıtım amaçlı tüm Türkiye geneline 
kapılara bedava dağıtım yaparak okuyucu kütlesi kazanılmak istedi ve bu çalışmaları 
çok başarılı oldu dolayısıyla satılmayan gazete 100binlet sattı gösterilerek basın 
ilan kurumu ndan büyük ilan paraları alarak başka ekenımil yatırım yapmaktadır a 
başkadılar artık fetö örgütü çok büyük güç kazanmağa başladı arkasında devletin 
desteğini alarak 1993 yılında s t v kuruldu 1994 yılında cihan haber ajansı kuruldu . 
Artık gülen cemaatinin ayak sesleri ülke içinde ülke dışında duyulmağa başlandı .

Emperyal güçlerin desteği ile örgütlenip hem ekonomiye ele geçirmek hem de 
devleti ele geçirmek için örgüt çalışmağa başladı ve 15 Temmuz hain kalkışmasının 
temelleri atılmağa başlandı sevgili okuyucularım gelecek yazımda fetö örgütlenmesini 
derinlemesine anlatacağım iyi okumalar.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Koronavirüs sonrası Türkiye
ve Dünya düzeni...

Koronavirüs sonrası Türkiye ve 
dünya düzeni...

Türkiye‘nin coğrafi durumu 
lojistik bağlantıları üretim 
kapasitesi insan kaynağı 
bilgi ve becerisi gibi bir çok 
yönüyle avantajlı olduğunu 
söyleyebiliriz.

Küresel ticarette yaşanacak 
yeni döneme Türkiye’nin 
hazırlıklı olması gerektiğine 
inanıyorum. 

Özellikle coronavirüs Salgını 
küreselleşme politikalarına 
büyük darbe vurdu.

Bundan sonra dünya ülkeleri 
kendi ihtiyaçları için kendi 
topraklarında üretime 
yönelecek. 

Şunu ifade etmek isterim 
ki artık şimdiden sonra 
koronavirüs ile İç içe yaşamak 
zorundayız. 

Coronanın ister Çin’in biyolojik 
Savaşı  İster Amerika’nın 
ticaret savaşı için kullandığını 
söylemek hiçbir şey ifade 
etmez.

Önemli olan hükümetin 
şimdiden sonra atacağı 
adımlar Şunuda belirtmek 
isterimki İstihdamdaki 
sıkıntıların bir an önce çözümü 
sağlanması hem devletin hem 
milletin huzura kavuşması 
gerektiğine inanıyorum.

Allah devletimize ve 
milletimize zeval vermesin, 
âmin.
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Sayim YAĞAN
Adalet Partisi Genel 
Başk. Baş Danışmanı

simgedergi@gmail.com
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Tuğtigin ŞEN
simgedergi@gmail.com

KORONAVİRÜS SÜRECİ  ve RAMAZAN AYININ SORGULATTIKLARI

Bugünlerde hem Ramazan ayını hem de Korona virüs sürecini  beraber yaşadık. Ramazan ayı, 
ömrümüzün son bir yılının değerlendirilmesinin yapıldığı bir süreçtir. Korona virüsü ile insanlığın 
başına gelen büyük felaket sonucu evlerde geçirdiğimiz zorunlu  süreç  ise  kendimizi, dinimizi, 
milletimizi ve insanlığı düşünmeye belki de hayatımızda ilk defa imkan sağlamıştır. Belki de 
atalarımızın ‘’Her şerde bir hayır vardır.’’ sözü doğruluğunu tekrar ispat etmiştir.
  Evet ben de bu süreçte; bir tarafta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okuyup, Türkçe tefsirlerini 
inceleme ve de Peygamberimiz Hazreti Muhammedin hayatını derinlemesine araştırmak için bol 
vakit buldum. Ve bu süreçte hayatımda ilk defa bir tarafta kendimi ve bir tarafta Müslümanlığı ve 
de bir tarafta insanlığı   sorgulama imkanı buldum. 
   İlk olarak, biz Müslümanlar olarak acaba gerçekten Allah’ımızın bizlere gönderdiği kutsal 
kitabımız Kuran-ı Kerim’deki ayetler ve bizlere  peygamber olarak gönderdiği örnek insan Hz. 
Muhammed’ in hayat yaşayış terbiyesi ile bizlere bıraktığı yollar olan sünnetleri yaşıyor muyuz 
diye sorgulama imkanı buldum.
  Kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’in Türkçe tefsirlerinde iyi insanların yani gerçek Müslümanların 
ortak özelliklerinin şunlar olduğunu özetle görüyorum.
‘’ Allah’a iman ederler. Meleklere iman ederler, Ahiret gününe yani öldükten sonra hesap 
vereceklerine iman ederler, Sahip oldukları malları Allah (c.c) yolunda harcarlar, Doğru 
sözlüdürler, verdikleri sözü tutarlar ve emanete hıyanet etmezler, Namazlarını dosdoğru kılarlar, 
Zekatlarını verirler, Haya ve iffet sahibidirler, Yalancı şahitlik etmezler, hoşgörülüdürler, faydasız 
işlerden yüz çevirirler, İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar, Gıybet, dedikodu, iftira atmak, 
haksız yere adam öldürmek gibi kötü işlerden uzak dururlar. Peygamberlere iman ederler.’’ 
  Peygamberlere iman ederler sözünü Kur’an-ı Kerim Türkçe tefsirde görünce Peygamberimiz 
Hz. Muhammed’in bizlere söylediği 4 nimetin kıyamet günü Allah’ımız tarafından bizlere 
hesabının mutlaka sorulacağını diğer bir kitapta okuyorum.
  ‘’Ömrümüzü nerelerde tükettik?,  Vücudumuzun sıhhatini nerede yıprattık ve harcadık?, İlmimiz 
ile ne gibi ameller yaptık?, Mallarımızı nerede, nasıl kazanıp harcadık?’’
  Sorguladım ve gördüm ki; İslam aleminin üzerinde yaşadığı topraklar yer altı kaynakları 
açısından oldukça zengin olmasına rağmen, Müslüman ülkeler yeterli kalkınmışlık seviyesine 
ulaşmamışlardır. Bunun doğal bir sonucu olarak İslam alemi, dünya siyaseti üzerinde de etkin 
olamamaktadır. İslam Alemi yüzyıllardır bilimde yok! Bilim insanı çıkaramıyor… İlimde yok. İlim 
insanı çıkaramıyor. 
 Sorguladım ve gördüm ki; bugün; İslam ülkeleri adaletsizlikte birbirleriyle yarışır durumdalar. 
Hak, hukuk, adalet, merhamet yok olmuş ve Halkların sefaleti artmıştır.  Soy ve cinsiyet ayrımı 
olmaksızın insanın doğuştan var olduğu ve devlet karşısında korunması gereken en basit insan 
hakları İslam ülkelerinde işlemiyor. İslam ülkelerinde insanlar kafa kesiyor birbirini boğazlıyor 
kendi kanında boğuluyor ve dünyada vahşetlerle anılıyorlar. Nerede savaş var orada İslam 
ülkeleri var. Kısaca İslam ülkelerinde gerçek İslam yaşanmıyor.
      İkinci sorgulamamda;  bütün olumsuzluklara rağmen gerçek Müslümanlığın diğer Müslüman 
ülkelere kıyasla daha iyi yaşandığı bir ülke olan Türkiye’de doğduğum ve babam ile rahmetli 
annemden ilk olarak Müslümanlığı sevgi ile öğrenerek hayatıma Müslüman olarak devam etme 
imkanını Allah’ım bana nasip ettiği için Allah’ımıza binlerce kere şükür etme fırsatını yakaladım. 
Fakat sonraki sorgulamamda; acaba  bu vatanda doğmamış olsaydım,  anne ve babam bana 
hiçbir dini bilgi vermeden İslamiyet dahil bütün diğer dinler hakkında izlediklerim, öğrendiklerim 
ve gördüklerim ile reşit yaşa ulaştığımda ilk defa bir din seçme durumunda olsa idim  acaba yine 
Müslümanlığı seçer mi idim ?  diye   kendime soru sorma fırsatı yakaladım. 
  Ben kendi adıma dürüstçe itiraf ediyorum ki, 18 yaşında bir reşit olarak ilk defa din seçme 
imkanım olsa idi din tercihim olarak İslamiyet’i değerlendirmeye zor alırdım. Diğer dinlere 
baktığımda ise şu anda İslam ülkelerinin ve diğer dünya ülkelerin yaşadıkları insanlık dramlarının 
ve savaşların altında diğer iki büyük dinin temsilcileri bulunduğundan onları da seçmezdim.  Peki  
sizlere yine kendime sorduğum gibi dürüstçe soruyorum sizler hangi dini seçerdiniz?
   Evet evet onun için şimdi büyük atamız Atatürk liderliğinde yapılan savaşlar ve reformlar sonucu 
kurulan  Türkiye’de doğduğum ve de İslamiyet’in dünyada en iyi yaşandığı bir ülke olan Türkiye’de 
yaşadıkları için iyi birer Müslüman ve insan olan  bir anne ile bir babanın çocuğu olarak dünyaya 
geldiğim ve bu sayede kendiliğimden dinimi severek Müslümanlığı gönüllü seçtiğim için Allah’ıma 
binlerce kere şimdi şükür ediyorum.
  Son sorgulamamda bu virüsün bütün dünyayı etkilediğini ve dünyanın en güçlü olduğu sanılan 
ülkelerinin bile aslında ne kadar aciz devletler olduklarını gördük Sonuçta bu virüs insanlığın 
ne kadar zayıf olduğunu da ispatladı. Bu virüs sadece biz insanlar beraber olursak ve beraber 
tedbirler alırsak bir şeyler yapabileceğimizi gösterdi.
   Atalarımızın ‘’her şerde bir hayır vardır ‘’sözünde ifade ettikleri gibi belki de bu şer virüs ile 
İnsanlık için hayırlı yollar açılmaya başlandı..
    İnşallah bu Ramazan ayı ve Korona süreci sonrası tüm insanlığın yeniden Allah’ımızı hatırlayıp 
kendisine gelmesi ve inandıkları kutsal kitaplar ile rehber edindikleri peygamberlerin örnek 
yaşantıları doğrultusunda bütün dinlerin gerçek dini ve insani değerlerinin yaşanmasına imkan 
sağlar.   
   İnşallah bu sıkıntılı süreç insanoğlunun yeniden  insanlık için olumlu hizmetler  yapmasına 
imkan sağlar. İnşallah bu yasaklar kalkıp insanlar olarak tekrar normal yaşantısına döndüğünde 
doğayı hatırından çıkarmaz; hava, su, toprak ve gökyüzüne insanlar artık zarar vermez.
  İnşallah büyük atamız Atatürk’ün aşağıdaki sözü gerçekleşir.
‘’Yurtta Sulh Dünyada Sulh’’
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 10. Tanker Üs Komutanlığı 
ziyareti sonrasında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında incelemelerde bulundu.

222’nci Filo Komutanlığını ziyaret eden Akar, burada personelle bayramlaştı. Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamındaki tedbirlerin uygulandığı ziyaretlerde konuşan Bakan Akar, 
Silahlı Kuvvetlerin bütün halinde, hem terörle hem de koronavirüs ile mücadelesinin devam ettiğini 
belirtti.

Terörle mücadelenin hız kesmediğini vurgulayan Akar, “1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde 
terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda 1458 terörist etkisiz hale getirildi. 
Mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadelesini en son terörist etkisiz hale 
getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürecek.” ifadelerini kullandı. 

“Kurumsal bir yaklaşımla…” 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, asil milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar her türlü 
mücadeleyi yaptığını, bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğini dile getiren Akar, şöyle 
konuştu: “Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, duygusal, 
kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma 
gayreti içindedir. Bugüne kadar olduğu gibi görevlerimizi şu anda 5 operasyon bölgesinde büyük bir 
azim ve kararlılıkla yaparken, bu faaliyetlerimizi tamamen hukuk çerçevesinde icra ettiğimizi ve tüm bu 
faaliyetlerin şeffaf, her türlü denetime açık olduğunu herkesin bilmesi lazım.”

Milli Savunma Bakanı Akar: 1 Ocak’tan itibaren 1458 
terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar, “1 Ocak’tan itibaren bugüne kadar Irak’ın, Suriye’nin 
kuzeyindeki operasyonlarda 1458 terörist etkisiz hale getirildi.” dedi.
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İHA ve SİHA çalışmalarında dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alan Türkiye, Libya’da BM tarafından 
tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) darbeci General Hafter’e karşı yürütülen operasyona 
verdiği destek kapsamında kullanılması ile dünya medyasında geniş yer buldu. Özellikle Avrupa ve 
Amerikan basınında Türk dronelarının Libya’nın batısının darbeci general Halife Hafter güçlerinden 
geri almasında yardımcı olduğunun altı çizildi. ABD gazetelerinden Washington Post, Libya’da Ulusal 
Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Hafter’e karşı yürüttüğü operasyonlardaki başarıların nedeni olarak Türk 
yapımı İHA ve SİHA’ları gösterdi. Makalede, “Son haftalarda Türk drone’ları ve hava savunma sistemleri, 
hükümetin neredeyse Libya’nın batısının tamamını Rusya tarafından desteklenen ve geçtiğimiz yıl 
başkent Trablus’u almaya çalışan Halife Hafter güçlerinden geri almasına yardımcı oldu” diye yazdı.

HİPERSONİK ÖZELLİKLER

Suriye ve Libya’da dengeleri değiştiren yerli İHA ve SİHA’ların başarısı üzerine daha önce de Alman DW, 
İngiliz Financial Times, BBC, CNN ve NYT gibi uluslararası yazılı, görsel ve dijital medyada Türkiye’nin 
insansız hava araçları ile Libya’da oyunu değiştirdiğine dair yorumlar yapıldı. Bu arada Türkiye’nin 
Ortadoğu’da ve Doğu Akdeniz’de emperyal oyunları bozan ülke olma vizyonuna önemli katkı sunan milli 
savunma teknolojimize yönelik planlar tıkır tıkır işliyor. İHA’lar istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinin 
yanı sıra muharip görevleri de üstlenecek. 2035 yılı ve sonrasında ise insansız savaş uçakları gökyüzünde 
olacak. Ayrıca insansız hava araçları hipersonik özelliğe sahip olarak Türk Hava Kuvvetleri’nin asli 
unsurları haline gelecek.

Türkiye Süper Güce Doğru Gidiyor!
Suriye’den sonra Libya’da da dengeleri değiştiren Türk SİHA’ları dünyanın yakın 
merceğinde. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de oyunu yeniden kurduğuna değinen Amerikan WP 
gazetesi de Türk drone’larının Libya’nın tüm batısının Hafter güçlerinden geri alınmasında 
çok etkili olduğunu yazdı. Türkiye’nin yeni gücü dünya basınında yer aldı.
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Son 2 ay içinde 5 bin kalem ithal ürüne ek gümrük vergisi getirildi.
Döviz ve altın işlemlerinde uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergi oranı binde 
2’den yüzde 1’e çıkarıldı.
Sanayi Sicil Belgesi ve İhracatçı Birlikleri’ne üye olanlar bu vergiden muaf.
Finansman bonolarından alınan yüzde 10’luk stopaj yüzde 15’e yükseltildi.
Bu artış sadece bireysel yatırımcıları kapsıyor, kurumsal yatırımcılar için bu oran hâlâ 
sıfır.
Elde edilecek kaynakla esnaf ve firmalara ek destek sağlanacak.

Salgın dolayısıyla ihracat ve turizm gelirlerindeki azalma bu kararların alınmasına yol 
açtı.
Ek gümrük vergilerinin üç amacı var.
Birincisi yerli üreticiyi korumak, ikincisi hazineye ek gelir sağlamak üçüncüsü 
kurlardaki düşüş dolayısıyla ithal malların tüketimini azaltmak. Dövizdeki resim şöyle: 
1000 dolar alacaklar 10 dolar vergi ödeyecek. Aynı şekilde satanlar da..
Yani bankanın verdiği yıllık dolar faizi bir alışverişte harcanacak. Kurlar yerli 
yatırımcının gözünde cazibe kaybedecek.

Bankaların çıkardığı ve vergisi düşük olduğu için daha çok mevduat yerine tercih 
edilen finansman bonolarından alınan vergi, son artışla mevduat vergisi ile eşitlendi.
Böylece tasarruflar TL cinsi varlıklarda değerlendirilecek..

Türk lirasının değeri yılbaşından bu yana %22 değer kaybedince düğmeye basıldı.
BDDK’nın bankaların swap limitlerini %50’ye yükseltmesinin ardından kurlar gevşedi.
Bugün itibarıyla TL’nin 5 aylık kaybı %14’e düştü.
Yılbaşından bu yana yaşanan %4’lük enflasyon dikkate alındığında doların olması 
gereken gerçek değeri 6,00 TL’dir.

Kriz döneminde tüm gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı yaşandı.
Ancak merkez bankasının rezervleriyle ilgili olumsuz algı operasyonu ile bizdeki 
kayıplar aşırı boyutta oldu.
Yabancılar yılbaşından bu yana 6,6 milyar dolarlık tahvil, 3,5 milyar dolar tutarında 
hisse senedi sattı.

Katar Merkez Bankası ile swap tutarının 10 milyar dolara yükseltilmesinin ardından 
Merkez Bankası’nın brüt rezervi 8 milyar dolar artarak 92.4 milyar dolara, net rezervi 
ise 6,1 milyar dolar artışla 32 milyar dolara yükseldi.

Japonya ve İngiltere merkez bankalarıyla da swap görüşmeleri devam ediyor.
Reel sektör rahatladı, ekonomik güven endeksi mayısta %20 artışla 61,7’ye yükseldi. 
Türkiye koronavirüsün getirdiği sıkıntıdan kurtuluyor.
Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Vakıfbank milyarlarca dolarlık borçlarını 
rahatlıkla çevirdi, yeni sendikasyon kredilerini kolayca imzaladı.

Kamu bankaları sosyal ihtiyaç, tatil-seyahat ve konut olmak üzere 3 ana dalda kredi 
paketi açtı.
Mayıs ayını kazasız atlattık.
Haziran çok daha iyi geçecek.
Ekonomide çarklar dönmeye başladı.

Avrupa’nın %3,8, ABD’nin %5 küçüldüğü yılın ilk çeyreğinde Türkiye %4,5’luk artı 
büyüme hızıyla parmak ısırttı.

Ülkede büyük sevinç var. Kontrollü normal hayat 1 Haziran’da başlıyor.
Aman kıymetini bilelim tedbiri bırakmayalım, yoksa ikinci dalga gelir, elimizden uçar 
gider...

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

KRIZE RAĞMEN EKONOMİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları 
kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması’nın 
ödül törenine katıldı.

Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri’ndeki törende konuşan Kasapoğlu, “Bugün İstanbul’un fethinin 
567. yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Bu vesileyle bu kutlu şehri bizlere emanet eden, bu kutlu şehri 
fethederek çağ açan o güzel kumandanı ve onun güzel askerlerini rahmetle ve minnetle yad ediyorum.” 
dedi.

“Fetih imar etmek, ihya etme, inşa etmek olduğu gibi aynı zamanda gönüller yapmak demek.” diyen 
Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ecdadımız o günden bu yana fethin tüm manalarını, bizzat 
icraatlarıyla ortaya koydular. Bize düşen de ilelebet payidar kılmak. Hamdolsun ki son 18 yılda Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde ülkemizin her karışına, her beldeye, her memlekete, bu ruhla, bu 
anlayışla hizmet edildiği gibi; bu kutsal şehre de en güzel şekliyle, bu anlayışla, bu ruhla, bu bilinçle 
hizmet ediliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde bu 
bilinçle, bu ruhla; birilerine rağmen inadına inşa etmeye, ihya etmeye devam edeceğiz.”

Gençlerle ve sporcularla bilimde, sanatta, sanayide, kültürde olmak üzere her alanda zirveye 
oynayacaklarını kaydeden Kasapoğlu, “Yarınların şampiyonlarını her alanda yetiştireceğiz.” ifadesini 
kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençler için 
üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bakanlık olarak 
arkadaşlarımızla, tüm paydaşlarımızla sporumuzu yarınlara taşımaya, gençler için 
üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.” dedi.
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski 
olduğunu belirterek, önlem almaya devam edeceklerini, ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe 
duyduğunu ifade etti. Powell, telekonferans yoluyla katıldığı toplantıda, Fed’in finansal sistemin genel istikrarını 
idare ettiğini söyledi.

Daha önce benzeri görülmemiş bir acil durum yaşandığına işaret eden Powell, Fed’in araçlarını sonuna kadar 
kullanması gerektiğini gördüklerini dile getirdi. Powell, “Daha önce geçilmemiş birçok kırmızı çizgiyi geçtik.” 
değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Fed’in attığı adımları hatırlatan 
Powell, halihazırda yaşanan küresel krizin finansal sistemin zayıflığından kaynaklanmadığını, bunun reel 
ekonomide yaşanan bir sorun olduğunu aktardı.

Powell, negatif faiz oranına ilişkin bir soru üzerine, federal fon oranını düşürdüklerini ve politika faiz oranını uzun 
süre sıfır seviyesinde tutmaya söz verdiklerini ifade etti. Parasal genişlemeye gittiklerini anlatan Powell, “Bazı 
bankalar negatif oranlar kullanmaya karar verdiler. Bunun ABD’de uygun bir araç olduğunu düşünmüyoruz.” dedi.

Powell, “Salgında açık bir şekilde ikinci dalga riski var. Bu zorlayıcı olacaktır. Tabii ki buna karşı önlem almaya 
devam edeceğiz.” diye konuştu. Fed Başkanı Powell, salgında ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe 
duyduğunu ifade etti.

Ekonominin tamamen toparlanmasının, insanların kendini güvende hissetmelerine bağlı olduğunu aktaran 
Powell, salgında ikinci dalganın bilanço ve enflasyon açısından zayıf bir toparlanmaya neden olabileceğini dile 
getirdi.

Fed Başkanı Powell’dan Kovid-19 salgınında ikinci 
dalga uyarısı
ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, Kovid-19 salgınında ikinci dalga riski 
olduğunu belirterek, önlem almaya devam edeceklerini, ikinci bir dalganın güveni 
zedelemesinden endişe duyduğunu söyledi.
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Öztürk Yılmaz Ne Konuştu? 
Şu coronavirus ortaya çıktığından beri, hangi 
kanalı açsak; dezenfekte, maske dağıtımı yapıldı, 
yapılamadı, maskeyi şöyle takın böyle takmayın  
sosyal izolasyonu sağlayın, virus nasıl bulaşır, nasıl 
tedavi edilir, yurtdışındaki bütün ülkelere  maske 
ve tıbbi malzeme gönderildi gibi haber ve tartışma 
programlarını dinlemekten bıktık.

Bu virüs belası çok önemli bir konu ama hep aynı 
şeyleri defalarca tekrar etmenin de bir anlamı 
yoktur. Birçok insan işini kaybetti, ekonominin 
çarkları dönmüyor, insanlar ekmek derdine 
düşmüş evine ekmek götürmüyor. Bunlar 
konuşulmuyor ama maske gibi gereksiz konular 
gündemden düşmüyor. Şimdi birde darbe 
söylentisi ortaya atıldı. Artık günlerce  bir de bu 
konuşulacak.  

Bu coronavirus sorunu sadece bizim ülkemiz için 
geçerli değil bütün ülkelerin ortak sorunudur. 
Bu sorundan bir an önce nasıl çıkılacağı ile ilgili 
bir fikir öne süren yok. Asıl bunlar konuşulması 
gerekirken, aynı şeylerin konuşulması, her şeyin 
yolunda gidiyor gibi diğer ülkelerle kıyaslama 
yapılarak  konuşulması da bazı insanları bu 
kanalları seyretmekten uzaklaştırdı.

Cuma akşamı geç saatte televizyonu açıp, 
kanalları arasında gezinti yaparken, Ardahan 
Milletvekili Öztürk Yılmaz, Şamil Tayyar ve 
Latif Şimşek’in olduğu bir program dikkatimi 
çekti. Programın son kısımlarını seyredebildim. 
Gerçi taraflı yayınlarından dolayı hiç seyretmek 
istemediğim bir kanaldı.  Seyretmeme neden olan 
Öztürk Yılmaz ile daha önceleri feto  borsasıyla 
ilgili açıklamalarından dolayı Şamil Tayyar’ın o 
programda olmalarıydı.

Ama gerçekten yanılmışım. Modoretor bir soru 
soruyor Şamil Tayyar uzun uzun soruyla ilgili olsun 
ya da olmasın konuştukça konuşuyor. Öztürk 
Yılmaz’a bir soruluyor konuşurken kendileri gibi 
düşünülmeyen cevap verirken hemen ikide 
birde  araya giriliyor ve “ merkez bankasının 
rezervlerinden, ileriyi görerek  şehir hastanelerinin 
yapılmasının bu virüsü kontrol etmekte 
dünyada birinci sırada olunduğundan, darbe 
çığırtkanlığı yapıldığından, 15 Temmuzda hain 
emellerini gerçekleştiremeyenlerin bu emellerini 
gerçekleştirme arzusunda olabileceklerinden, 
darbenin olabileceğinden, bu iktidarın yaptıkları 
İHA, SİHA ‘ya karşı olup olmadığından, patatesin 
fiyatı şu, soğanın fiyatı şu, izolasyonun kaldırılması 
yerinde bir karar mı, geçmişten yapılmamış birçok 
şeyin hepsini 17_18 senede iktidar yapamazdı, 
silah bir güçtür,  devletin önemli gelirlerini 
petrolden aldığı vergiler oluşturuyor, mazotu 
çiftçiye parasız veremez” gibi hem cevap hem de 
soru soruyordu.  Sanki her şey güllük gülüstanlık 
gibiymiş... 

Tabii ki hepimizin ortak arzusu bu ülke insanının 
refah ve güven içinde yaşamasıdır. Yanlış 
yapılanların da eleştirilmesi ve farklı bakış 
açısından yapılan önerilerinde dikkate alınması 
gerekir. Herne kadar virüsün kontrol altına 
alınmasında  şehir hastanelerinin rolünün önemli 
olduğu açıklansa da, asıl önemli rol başta Sağlık 
Bakanı ile doktorundan hasta bakıcısına kadar 
olan bütün sağlık çalışanlarınındır. Bu ülkede 
sanki hastane yok muydu? Olmayan hastane mi 
yapıldı? Ankara’da, halkın kolaylıkla ulaşabileceği, 
Numune, İhtisas, Zekai Tahir, Zübeyde hanım 
gibi hastaneler kapatılarak ulaşımdan tutunda 
hasta yakınlarının birçok   zorlukla karşılaştığı 
şehir hastanesi açıldı. Mevcut olan hastaneler 
kapatılmadan, ihtiyaç duyulan bir yerde yeni bir 
hastane yapılabilirdi.  İHA ile SİHA’ya gelince Türk 
Milletinin gurur duyacağı bir üretim.  Bu ülke 
için kim faydalı bir şey yaparsa Allah razı olsun 
ama güvenlikle ilgili bunların sürekli ekranlarda 
gösterilmesi konuşulması doğru değildir. Zira 
düşmanlar bu İHA, SİHA gibi stratejik öneme sahip 
güvenlik açısından raçlarına karşı yeni savunma 
sistemleri geliştirebilirler. Geçmişte sanki hiçbir 
şey yapılmamış ifadeler doğru değildir. Silah güç 
değildir ama en büyük güç bilgi ve şefkattir. 

Sorulan soruların cevabını vermeye çalışırken ikide 
birde sözü kesilen Öztürk Yilmaz “ virüsün küresel 
olduğunu,  önceleri insan sağlığı öncelikli iken, 
simdi ekonomik sorunlar nedeniyle ekonominin  
öncelikli olduğunu, izalosyanin esnekleştirilmesini 
olumlu bir davranış olarak karşıladığını, ekonomik 
çarkların dönmesi gerektiğini,  bütün dünyada 
işini kaybeden birçok insanın olduğu gibi 
Türkiyede de birçok kişinin işsiz kaldığını, darbe 
çığırtkanlığının  hem iktidarın hem de muhalefetin 
suni gündem oluşturmak için işlerine geldiğini, 
darbenin ülkeleri geri götürdüğünü, 15 Temmuzda 
darbeyi ilk kınayanın kendisi olduğunu, aslında 
asıl sorun ekonomik sorunların konuşulması ve  
çözüm önerilerinin dikkate alınması gerektiğini, 
aksi takdirde zor günlerin kaçınılmaz olduğunu, 
bu virüs nedeniyle  dünyada gıda sorununda 
yaşanacağını, bu nedenle petrol fiyatı sudan daha 
ucuza düştüğünde çiftçiye bedava mazot verilerek 
üretimin artırılması yönünde bir adım atılmasıyla  
tarım ürünlerini ihraç ederek  gelir sağlanabilir” 
gibi açıklamalarda bulunmuştu. 

Her zaman doğruları söylemek gerekir. 
Sorunların merhaba üstünü örtmeye çalışmak 
bu ülkeye zarar verir. Eleştirilere ve önerilere 
kulak asılmalıdır. Ekranlardan bıyık altından hafif 
gülümseyerek araya girip cevap veriyormuş gibi 
Öztürk Yılmaz’ın önerilerini ve eleştirilerini, soğan 
patates fiyatlarının  konuşularak sözüzü kesmeye, 
görmezden gelinmeye çalışılması gerçekten çok 
belliydi... İç
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YAPI İŞLERİNDE TEHLİKELER
Ülkemizde olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de 
kaza riskinin en yüksek olduğu
sektör inşaat sektörüdür. Bütün ülkelerde, inşaat 
çalışanları diğer sektörlerdekilere oranla üç ,dört 
kat daha fazla yaralanma ve ölüm riski ile karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Gerçekleşen bu kazalar, 
çalışana, işverene ve topluma önemli maliyetler 
çıkarmaktadır.
 İnşaat söktörünün her alanında, 
sağlıklı ve güvenli bir iş için her aşamasından 
itibaren dikkate alınması elzem bir konudur. 
Güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için, 
iş ekipmanlarının işe uygun olarak seçimi, kalite 
ve güvenlik özellikleri, dikkatli, özenli kullanımı, 
eğitim ve bilgilendirme, kontrollerin eksiksiz 
yapılması gerekir. Ortadan kaldırılamayan 
tehlikelerin koruyucu önlemlerle yeterince 
azaltılamadığı durumlarda,
sağlık ve güvenlik işaretlerinin bulundurulması. 
Karşı karşıya kalınan ve ortadan
kaldırılamayan ri olduğu durumlarda olabilecek 
risklere karşı kişisel koruyucu donanım 
(baret, emniyet kemeri, göz ve solunum 
koruyucuları, iş ayakkabısı, vs.) sağlanması. 
Çalışanlara güvenli bir çalışma ortamının ve 
dinlenme yerlerinin sağlanması iş verenin en 
önemli görevlerindendir. Tehlike ve risklerin 
uzmanlarca değerlendirilerek, önlenmesi ve 
ortadan kaldırılması için genel tedbirlere öncelik 
verilmelidir. Çalışanların görüşleri alınarak 
çalışanlarla işbirliği
yapılır. İşverenlerin belirlediği koruyucu 
önlemlere ve kendilerine verilen
talimatlara uymaları için kontrol ve denetimler 
yapılır.
 Hareketli bir sektör olarak inşaatta 
birçok kazalar meydana gelir. Kazaların 
önlenmesi için profesyonel ve yeterli bir 
risk değerlendirmesinin yapılmalıdır. Risk 
değerlendirmesi yapılırken çalışanlar, ziyaretçiler, 
çevrede risklerden etkilenebilecek herkesi 
etkileyebileceği düşünülerek tüm tehlike ve 
riskler dikkate alınarak yapılmalıdır.
 İşin gereği olarak yüksekte yapılan 
çalışmalar çok çeşitli olmakla birlikte kapalı ve 
açık alanlarda gerçekleştirilir. İnşaatlar, madenler, 
bahçe duvarları ve su kanalları gibi birçok farklı 
ortamda yapılmakta olan yüksekte çalışmalar 
esnasında meydana gelmiş kazaların istatistikleri 
bulunmaktadır. Motorlu taşıt kazaları hariç, 
yüksekten düşme şeklinde gerçekleşen kazalarda 
ki ölüm oranı, tüm kazaların ölüm oranlarından 
daha yüksektir. İnşaat işçilerinin genellikle çok 
yüksek, iskele ve merdivenlerde, pencerelerde 
ve çatılarda çalışması gerekebiliyor. İşgücü 
İstatistiklerine göre bu kazalar, inşaat işçilerinin 
iş başı ölümlerinde yüzde 34 ile yüzde 39’unu 
oluşturuyor.
 Malesef, inşaat işçileri yaralandığında, 
sadece sağlıklarını ve geçimini etkilemekle 
kalmıyor

aynı zamanda aileleri için de bir yıkım oluyor. 
İş başında yaralanmalar, kazaya maruz kalan 
çalışanı işyerinden uzak tutması durumunda 
masraflı bir tıbbi ücret ve tedavilere, üstüne 
üstlük gelir kaybına neden olabiliyor. Dalgınsa ve 
dikkatli olmazlarsa, çalışan aileleri kendilerini çok 
ciddi parasal sorunlarla karşı karşıya kalabilirler.
 Elektriğe bağlı kazalar, yapı 
malzemeleri ve araç gereç düşmesi, makina 
kazaları, yapının
çökmesi, inşaatta şantiye içi trafik kazaları 
tarzında ki yaşanan olaylar en fazla  kaza 
oranlarındandır. Ne yazık ki ölümle sonuçlanan 
ikinci önemli kaza tipinin elektrik çarpması 
olması, inşaat sektörümüz için elektrik 
konusunun da fazlasıyla tehlike yaratan kazalar 
arasında olup, önlemlerin işverenler tarafından 
alınması gerekliliğini ön plana
çıkarmaktadır. İnşaat alanı olarakta adlandırılan, 
şantiye içerisinde oluşan trafik kazaları da günlük
hayatta ki trafik kazalarının benzerleridir. Araç 
devrilmesi ve çalışanlara çarpma ezme gibi
kazalara neden olmaktadır. Ölümle sonuçlanan 
kazalar arasında küçümsenmeyecek bir orana
sahiptir. Yolların, manevra alanlarının uygun 
düzenlenmesini, çalışanların eğitilmesi. Trafik 
işaretçilerini gerekli kılmaktadır. Kaza sayısı 
bakımından da toplma göre %12’ ye yakın bir
oranla diğer sırada yer alan el aletleri 
kullanımında olan kazalar, testerelere, tezgâhlara,
hareketli makine elemanlarına el, parmak, ayak 
kaptırma tipindeki olaylardır.
 İnşaat sektöründe güvenli ve sağlıklı 
bir çalışma hayatının temini için yapılacak iş 
öncesinde iş ile ilgili yetkinlik verilmiş çalışanların 
mutlaka 5N tekniğini uygulamalıdır. Bunlar; 
Ne, nerede,ne zaman, nasıl ve kim sorularının 
cevaplarında saklıdır.
NE? Ne yapılacak, plan ne? / NEREDE? Nerede 
yapılacak / NE ZAMAN? Ne zaman yapılacak / 
NASIL? Nasıl yapılacak / KİM? Kim yapacak
 İnşaat sektöründe önemli unsur, 
işverenin yasal yükümlülüklere uygun 
davranması, alınacak koruyucu, önleyici tedbirleri 
alarak iç ve dış denetim için gerekli planları 
uygulamaya sokması,  çalışanlarının mesleki 
eğitim ve sertifikaya haiz, sorumluluk sahibi 
ve bilinçli çalışanlar oluşmasını sağlamalıdır.  
Böylelikle sektör kazalarını yüzde yüz önüne 
geçilemese de, riskleri minumuma indirmiş 
oluruz. İstenilen sonuçları, koyulan kanunlara 
,uygulayıcıların harfiyen uygulaması ile alabiliriz. 
. Bu sebeble evvela başta işveren sonrasında 
ise çalışan işçilerin, denetim personelinin ve 
oluşturulan mekanızmanın üzerine düşeni tam 
ve eksiksiz olarak yerine getirmelidir. Tüm bu 
bilgiler ışığında, işverenlerin ve işçilerin çok 
yüksek finansal kayba uğramasının önüne 
geçilerek ülke ekonomisinin de bu konuda zarar 
görmesi önlenmiş olacaktır.İç
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TÜRK ORDUSU NEDEN SURİYE VE LİBYA’DA
Türk ordusunun Suriye’de gerekse 
Libya’da bulunmasının gerekçesini; 
maalesef iç siyasetimizde çeşitli 
tepki ve isabetsiz yorumlara hedef 
olmuştur.

Her iki ülkede askerimizin 
bulunmasının nedenleri farklı 
zorunluluk ve gerekçelere 
dayanmaktadır. Öncelikle 
Suriye’yi ele aldığımızda; güney 
sınırlarımızın koruma altına alınarak 
ulusal güvenliğimizin kaçınılmaz 
savunmasında çok stratejik öneme 
haiz olan ve ordumuzun bu husus 
da aldığı kalıcı ve radikal tedbirlerin 
tümü; Türk devletinin bekasının 
devamına yönelik ordumuzun çok 
başarılı bir hamlesidir.

Yüce meclisimizde iç siyasetimizin 
gündemindeki Türkiye’nin savaşa 
sokulduğu fikri gerek görüş ve 
iddialar; maalesef bilinçli ve akılcı 
değildir. Türkiye olarak ordumuzun 
Suriye’de zeytin dalı ve barış pınarı 
gibi başlattığı taktiksel hareketin 
bir savaş niteliğinde olmadığını da 
burada özellikle belirtmek isterim.

Savaş kavramını tarif ettiğimizde; 
iki ülke arasında tüm diplomatik 
ilişkilerin kesilerek bir ülkenin toprak 
bütünlüğüne gerekse ekonomik ve 
halkın bağımsızlığına büyük ölçüde 
zarar verecek anlamda iki ülkenin 
top yekûn tüm silahlı güçleriyle 
çatışmasıdır. 

Oysaki ordumuzun Suriye’deki çeşitli 
zaman aralığındaki stratejik hamleleri; 
bir savaş değil yüksek anlamda 
gerginlik içeren bir çatışmadır. 
İç siyasetimizde ordumuzun Suriye 
topraklarındaki bu hamlesini 
savaş diye nitelendirmek hatalı 
bir yaklaşım gerekse isabetsiz bir 
değerlendirmedir. Zira savaş kavramı; 

yukarıda izah ettiğim gibi çok geniş 
kapsamlıdır. 

Suriye’de bu gerginliği yaratan pyd/
pgy/pkk terör odaklı unsurlar ile 2012 
den sonra bu topraklara yerleşen 
deaş gibi dış kaynaklı oluşumlardır. 
Tüm bu terör örgütleri Suriye’de 
yöre halkını maalesef bizar etmiştir. 
Türk ordusunun şefkat eli Suriye’deki 
öz yerel halkına uzanmış ve halk 
tarafından Mehmetçiklerimiz; Türk 
bayraklarıyla ve bir sevgi seli ile 
coşkusuyla karşılanmıştır. Burada 
açıkça diyebiliriz ki; dünyada böyle bir 
olayın benzerine yani bir ülke halkının 
başka bir ülkenin ordusuna duyduğu 
bu sevgi çemberine rastlanmamıştır.

Burada trajik komik olan stratejik 
ulusal güvenlik ortağımız Amerika 
gerekse ekonomik partnerimiz 
Rusya’nın bizimle yaptıkları ve 
birleşmiş milletler nezdinde de 
kabul gören anlaşmalara rağmen 
bu iki ülkenin Suriye de açık seçik 
bize karşı stratejik ve ülkelerarası 
detant politikalarına çelişir bir durum 
sergilediklerine ordumuz maalesef 
Suriye’de tanık olmuştur.
Rusya’nın Suriye’de bulunmasının 
amacı 300 yıldan beri devam eden 
Rus çarı deli Petro’nun bir projesi 
olan sıcak denizlere inme hayalinin 
gerçekleşmesi olup, Rusya’nın 
Suriye’de gelmiş olduğu bu günkü 
konumu ise; bu projenin en büyük 
parçasını oluşturmuştur.

ABD’nin Suriye’de bulunmasının 
sebeplerden birisi ise; Trump’ın da 
açıkça söylediği gibi ekonomik olup 
yani Suriye petrolleridir. Bugün halen 
Amerikan askerleri Suriye’deki petrol 
sahalarını kontrol etmektedir...

Devamı simgedergi.com.tr’de..İç
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en
Prof. Dr. Berkan
YAŞAR
simgedergi@gmail.com



24 MAYIS  2020 - YENİ SAYI: 22

EKONOMİ

Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 6’lık güçlü büyümenin ardından, bu yılın ilk çeyreğinde de 
yüzde 4,5 büyüyerek, diğer ülkelere göre pozitif ayrıştı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ilk çeyrekte pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomilerinde daralmaları beraberinde getirdi. Küresel ticaretin ve üretimin sert düşüş gösterdiği 
ortamda Türkiye ekonomisi, piyasa beklentilerinin altında kalsa da ilk çeyrek itibarıyla yüzde 4,5 büyüdü.

Özellikle mart ayının ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede koronavirüs salgının etkilerinin görülmeye 
başlanması, ikinci çeyrekte ekonomik daralmada çift haneli oranların görebileceği beklentilerini artırdı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde ölüm artış hızındaki düşüş eğilimi ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya 
başlanmasıyla küresel risk iştahının yılın ikinci yarısında artması bekleniyor.

Türkiye’de ekonomik aktiviteyi destekleyici yönde alınan önlemlerin ve normalleşme adımlarının etkisiyle yılın 
ikinci yarısında büyümenin toparlanmaya başlayacağı ve son çeyrekte potansiyel büyüme rakamlarının görüleceği 
tahmin ediliyor.

Dış talep koşullarında da yaşanacak iyileşmenin yanı sıra turizm tarafından gelecek katkının da büyüme rakamlarını 
yukarı taşıyacak başlıca faktörler olması öngörülüyor.

Ekonomistler, dünya genelinde koronavirüste 2. dalganın gerçekleşmemesi ve küresel risk iştahındaki olumlu 
gidişatın sürmesi durumunda Türkiye ekonomisinin sınırlı daralma ya da yüzde 1’e yakın bir büyüme ile yılı 
tamamlayabileceğini tahmin ediyor.

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte pozitif ayrıştı
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,5 ile piyasa beklentilerin altında büyüse de diğer 
ülkelerden pozitif ayrışmayı başardı.
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TÜRK SOYU TÜRK IRKI
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Tarihte Türk Irkı hakkında çeşitli tasvirler 
yapılmıştır. Çin, Latin ve Grek Kaynaklarında 
Türkler daha çok Moğol tipinde tasvir 
edilmişlerdir. Moğol kitleleri yıllarca 
Türklerin idaresinde yaşamış, göçlere, 
savaşlara Türklerle beraber katılmışlardır.

Son yarım asır içinde yapılan ilmi çalışmalar 
ve araştırmalar sonucu Türklerin Beyaz Irka 
mensup bulundukları, yeryüzünde mevcut 
üç büyük ırk grubundan Europid adı verilen 
grubun Turanid tipine mensup bulundukları 
anlaşılmıştır. Kafa yapıları Brakisfal (yuvarlak 
kafalı)’dır.

Türk Soyunun (Tipinin) Baskın Özellikleri; 
Beyaz renk, düz burun, değirmi çene, hafif 
dalgalı saç, orta gürlükte sakal ve bıyıktır. 
Ayrıca orta boy, boya nispeten kısa kol 
ve bacaklar, orta büyüklükte burun, ufak 
çene, parlak ve koyu renkli göz, çok hafifçe 
çıkık elmacık kemikleri gibi özellikler de 
sıralanabilir.

Türk soyu, tarihin erken çağlarında Orta 
Asya’da ortaya çıkarak, Doğuda Kadırgan 
Dağlarından, Batıda Orta Tuna Havzasına; 
Güneyde Hindistan, İran ve Mısır’dan, 
Kuzeyde Lena Irmağı’nın havzasına ve 
Volga Irmağı’na katılan Kama Irmağı 
Havzasına kadar uzanan geniş bölgeye 
yayılmıştır. Bugün bu bölgenin asli ve hakim 
unsurudur.

Eski Çin Kaynakları; Kırgızları, kumral 
saçlı, mavi gözlü ve uzun boylu olarak 
tanımlamıştır.

İslam ve Bizans Kaynakları Kıpçakları 
sarışın, beyaz tenli ve uzun boylu olarak 
tanımlamıştır. Buda, Türkler arasında da 
farklı yüz ve beden yapılarına ait boyların 
olduğunu göstermektedir.

TÜRK SOYU TÜRK IRKI’NIN GELDİĞİ YER
* İslam Kaynaklarında yer alan İran menşeli 
Zend - Avesta rivayetleri ile
* İsrail menşeli Tevrat rivayetleri de Nuh 
Peygamber’in torunu olan Yafes’in oğlu Türk 
ile 
* İran rivayetlerindeki Feridun’un oğlu Türac 
veya Tur’un soyu Türk adını taşıyan ilk kavim 
olarak gösterilmek istenmiştir.
Hz. Nuh’un Oğulları (Ham, Sam ve Yafes)

Ham’ın Oğulları; Kuş, Mizraim, Put, Kenan.
Sam’ın Oğulları; Elam, Asşur, Arpaçşad, Lud 

ve Aram.
Yafes’in Oğulları; Türk, Gomer, Mogog, 
Madai, Javan, Tubal, Meşeç, Tiras.

Hz. Nuh’un çocuk ve torunlarının isimleri 
mutlaka tanıdık gelecektir. Türk kavmine 
olduğu gibi pek çok kavme isim babalığı 
yapan bu isimler, hem dünya medeniyetini 
yeniden inşa etmiş, hem temel kültürleri 
oluşturmuş hem de Dünyanın demografik 
temellerini atmıştır.

* Elam’ın başına geçtiği Kavim Elamlılar 
olarak anılmıştır. 
* Asşur’un başına geçtiği Kavim Asurlular 
olarak anılmıştır. 
* Aram’ın başına geçtiği Kavim Aramiler 
olarak anılmıştır. 
* Arpaçşad’ın başına geçtiği Kavim Araplar 
olarak anılmıştır. 
* Türk’ün başına geçtiği Kavimde Türkler 
olarak günümüze kadar varlığını devam 
ettirmiştir.
Taberi Göre;
* Türk, Hazar ve başka Arap Olmayan 
kavimlerden yetişen hükümdarların hepsi 
de Yafes Oğullarından gelmiştir. 

* İranlıların son hükümdarı Yezdicerd de 
dahil, bütün Fars Hükümdarları da Yafes’in 
Torunlarından Kiyumers’in soyundandır.

Bu duruma göre bütün İran Hükümdarları 
ya Türk ya da Türkler ile yakın akraba 
olmaktadır. Bu husus kolay kabul edilebilir. 
Çünkü Şah İsmail’den sonraki bütün İran 
Şahları, son ikisi hariç, Türk’tür.

Taberi Feridun hakkında şunları 
anlatmaktadır;
 
* Feridun mazlumların haklarını korudu, 
halka Tanrı’ya ibadeti, adaleti ve insaf ile iş 
görmeyi ve iyilikte bulunmayı emretti.
* Feridun’un üç oğlu vardı. ( Serm – Tuc ve 
İrec ) Feridun memleketini onlar arasında 
böldü.

Serm’e : Rum ve Batı Ülkeleri; 
Tuc’a : Türk ve Çin Ülkeleri; 
İrec’e : Irak ve Hint Ülkeleri;

...

Devamı simgedergi.com.tr’de
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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, 

Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerinde olanlar idari 
izinli sayılacak
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi 
Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan 
yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı 
bulunanlar, idari izinli sayılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla “COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi 
Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu 
Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni” konulu Genelge ile 22 Mart’ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu Genelge 1 
Haziran’da yürürlükten kaldırılacak.

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve 
üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.
İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak 
ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden 
ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, 
yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda 
kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.



27MAYIS 2020 - YENİ SAYI: 22

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, 

Ayasofya’da, İstanbul’un fethi canlandırıldı
İstanbul’u fethinin 567. yılı, Ayasofya’da düzenlenen Fetih Şöleni ile coşkuyla kutlandı.

Tarihin akışını değiştiren İstanbul’un fethi, 567 yıl sonra Ayasofya’ya yansıtılan görüntülerle canlandırıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde gün boyu devam eden İstanbul’un fethinin 567. 
yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Ayasofya’da Fetih Şöleni” 
düzenlendi. Etkinlik, tarihin akışını değiştiren Osmanlı İmparatorluğu Padişahı 2. Mehmet’in İstanbul’u 
fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya’ya ulaşan drone ile çekilen 
kayıtların gösterimiyle başladı.

Fetihle beraber “müjdelenen komutan” sıfatına erişen ve “Fatih” unvanı ile onurlandırılan 2. Mehmet’in, 
aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşen fetihten sonra 
ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya’nın içinde, Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Fetih 
Suresi’ni okudu.

Fethin simgesi Ayasofya’daki etkinlikte daha sonra Fetih Duası yapıldı, duaya Cumhurbaşkanı Erdoğan 
da iştirak etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlara 
seslendi.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından Ayasofya’nın önüne kurulan bir platformda İstanbul’un fethi temalı 
mapping gösterisi yapıldı. Şölen, tarihi yarımadadaki havai fişek gösterisi ile sona erdi. Programa turistler 
ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Ayasofya çevresinde ışık, havai fişek ve mapping gösterilerini takip eden 
vatandaşlar, beğeniyle izledikleri gösterileri cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar gösteriler 
sırasında fotoğraf çektirdi.

Şölen, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve 
televizyon kanallarından canlı yayınlandı.
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ESNAFIMIZI YAŞATALIM
Ülkemizde Esnaf ve sanatkar sayısı 2019 sonu itibarıyla 1 milyon 791 bin 
201 olarak açıklanmıştı.
Şu an ki verileri bilmiyorum.
Çok ta önemli değil.
Bildiğim tek gerçek salgınla birlikte özellikle küçük esnafın can derdine 
düştüğü.
Ülkenin genelinde büyük sıkıntılar yaşandı.
Kolay değildir ayakta kalmak.
Hele helalinden, namuslu ve dürüst esnaf olmak hiç KOLAY değildir.
Yasakların kalkması ile birlikte esnafın artık toparlanma sürecine girmesi 
şart.
Yoksa işler iyice çıkmaza girecek.
Ayakta kalamayan esnaf ya mecburi iş değişikliği yapıyor ya da kepenk 
kapatıyor.
Nefesi yeten ise kredi-borç-öteleme ile kör-topal yoluna devam ediyor.
Sermayesi olmayanın ise zaten vay haline.
Korona virüs salgını süreci boyunca ülkenin her yerinde  otel-pansiyon- 
lokanta-kafe-restoran-pastane- çay ocakları gibi işletme sahibi esnafımız 
büyük mağdur oldu.
Yasakların kurallara uymak şartı ile kalkması ile herkes işinin başına 
dönecek.
Masalar kurulacak, ocakların altı yanacak, tencereler kaynayacak, dönerler 
kesilecek..
Her türlü fedakarlığı yapan esnafımızın şimdi artık ayağa kalkması gerek
Bu sektörden binlerce insan ekmek yiyor. 
Esnafı yok sayma şansımız yok.
Özellikle turizm alanında ciddi yatırımlar yapanlar var.
Hepsini düşünmek gerek.
Bu sene hem yerli hem de yabancı turist konusunda muhtemelen “hayal 
kırıklığı” yaşayacağız.
Peki ama bu kadar insan-çalışan ne olacak?
Pandemi süreci en çok esnafımızı  vurdu.
Adeta perişan etti.
Şimdi bu mağduriyete omuz verme ve destek olma zamanı. 
Elbet devletimiz gerekli kolaylığı sağlama noktasında önemli adımlar 
atıyor destek oluyor.
Ama bizler vatandaş olarak ta bu zor günlerde dayanışma ve kaynaşma 
içinde olmalıyız.
Gönül rahatlığı ile lokantalarda yemeklerimizi yiyelim.
Kafelerde- parklarda çayımızı içelim.
Pastamızı-tatlımızı yiyelim.
Berberde saçımızı keselim..
Hoş-sohbetlerimizle birlikte alışverişimizi yapalım.
Ama elbet maske ve sosyal mesafe kuralarına harfiyen uyalım.
Her zaman her şart altında vatanını ve bayrağının yanında olan esnafımıza 
bu kez biz can suyu olalım.
Elbette esnafımızda temizliği-hijyeni ve hoşgörüyü elden bırakmamalı.
Müşterisine saygılı olmalı..
Onlarda üzerine düşeni yapacaktır.
Dedim ya şimdi birlik ve beraberlik zamanı.
Hem onlara hem de yanlarında çalıştırdıkları garsonundan-kasiyerine 
kadar  binlerce emekçi kardeşlerimize destek verelim.İç

im
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en

Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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Çocuklar Allah’ın bize emanetidir. Rasûlüllah (sav) şöyle buyurdu:
“İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey 
bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden 
hayırlı evlat.”

Ölümle hayat durduğu gibi, yapılan hayırlar da, günahlar da sona erer. Ancak 
ilâhi hikmetin bir sonucu olarak bazı işlerin sevabı, bazı işlerin günahı ölümden 
sonra da devam eder. Bunlardan biri sadaka-i câriye, yani hayrı devam eden 
iyiliktir. Herkesin faydalandığı ve varlığı devam ettiği müddetçe sevabı da 
devam eden hayırlardır. Câmi ve mescidler, mektep ve medreseler, yollar 
ve köprüler, çeşmeler bunlara örnektir. Bunları yapanların, yapımına katkı 
sağlayanların amel defteri kapanmaz ve sevabı sürekli olur.

Sevabı devamlı olan ikinci sâlih amel, kendisinden insanların sürekli 
faydalandığı ilimdir. İnsanın öğrendiği ilmi, elde ettiği bilgiyi başkalarına 
öğretmesi en büyük hayırlardan biridir. Bunun çeşitli yolları ve şekilleri 
vardır. Talebe yetiştirmek, kendi ilmini ve bilgisini onlara öğretmek en 
önemlisidir. Bunun yanında kitap yazmak ve yayınlamak, günümüzün modern 
imkânlarından faydalanarak disketlere aktarmak, kasete ve filme almak, 
onların muhafaza edildiği ilmi araştırma merkezleri kurmak, konferanslar 
ve seminerler vermek, kısaca ilmini ve bilgisini kendisinden sonraki nesillere 
bir şekilde aktarmak, kişinin amel defterinin kapanmamasına ve sevabının 
devamlı olmasına vesile teşkil eder.

Tabiî ki bu ilim ve bilgilerin faydalı ve hayırlı olması önemli bir şarttır. Çünkü 
zararlı bilgiler zararlı insanlardan daha kalıcıdır. Zira insan ölür gider, fakat 
zararlı fikirler devam eder. Bunun da sahibi için sürekli bir vebal olacağı 
açıktır.
Kişinin ölümünden sonra sevabını devamlı kılacak olan üçüncü amel, 
arkasında kendisine dua edecek sâlih evlat bırakmaktır.

Allah’ını bilen, peygamberini tanıyan, dinini öğrenip hayatında uygulayan 
çocuklar yetiştirmeliyiz. Allah’ın razı olacağı şekilde çocuk yetiştirmektir 
gayemiz. Ağaç yaşken eğilir diye güzel bir atasözümüz var. Birçok spor dalına 
küçük yaşta başlanması tavsiye edilir ve doğrusu da budur. Islamı anlatmaya 
öğretmeye neden küçük yaşta başlamayalım o zaman. Ben şu anda bildiğim 
birçok sureleri çocuk yaşta öğrendim. Ortaokulda din kültürü öğretmenimiz 
demişti ki ayetel kürsiyi ezberlemeyen sınıfı geçemez. Mecburiyetten 
öğrenmiştim, iyikide öğrenmişim. Şimdi iki satır yazıyı ezberlemek için 
saatlerce günlerce uğraşıyorum. Çocukluk dönemini çok iyi değerlendirmek 
gerekir. Çocuklar inanmaya meyilli olarak doğarlar. Yeterki doğru 
yönlendirelim. 

Elli yüz senelik dünya hayatı için felaketlerden kötülüklerden korumaya 
çalışıyoruz peki ebedi hayat ahiret için?

İç
im
izd

en

Gülsemin KONCA
simgedergi@gmail.com

Hayırlı Evlat; Öldükten Sonra Kapanmayan Amel Defteridir
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Harameyn İşleri Genel Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, yetkili makamların pazar gününden itibaren Mescid-i 
Nebevi’nin kademeli olarak açılmasını kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-
Sudeys, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından Mescid-i Nebevi’nin açılacağı kaydedildi.

Hac ve Umre Bakanlığı, umre ve Mescid-i Haram’a ziyaret yasağının Kovid-19 salgını sebebiyle devam edeceğini 
bildirmişti.

Suudi Arabistan yönetimi, 27 Mayıs’ta Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve 
normal yaşama dönmek amacıyla 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak Mekke’de “iki aşamalı normalleşme 
planı” uygulanacağını açıklamıştı. Buna göre 3 hafta süreceği kaydedilen ilk aşamada, Mekke’ye giriş çıkışlara izin 
verileceği ve 06.00-15.00 arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarılmıştı.

Son verilere göre, Suudi Arabistan’da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 458’e, vaka sayısı 81 bin 776’ya, 
iyileşenlerin sayısı ise 57 bin 13’e ulaştı.

Şeyh Sudeys, Kovid-19 nedeniyle ramazan ayında Mekke’deki Harem-i Şerif ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’de 
teravih namazının cemaatsiz kılınacağını açıklamıştı. Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh de 17 
Nisan’daki açıklamasında Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayında teravih ve bayram namazının evlerde 
kılınacağını duyurmuştu.

Mescid-i Nebevi pazar gününden itibaren kademeli 
olarak açılacak
Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kapatılan Medine’deki 
Mescidi Nebevi’nin pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacağını duyurdu.
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Yemen resmi haber ajansı SABA’nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, DSÖ’nün gönderdiği, 16 tonluk ilaç ve tıbbi 
malzemeyi teslim aldıklarını duyurdu.

Bakanlık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlık ekiplerinin görevlerini yerine getirebilmesi için 
daha fazla yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Husilerden yapılan açıklamada, Dünya Gıda Programı’nın gönderdiği 15 tonluk ilaç ve tıbbi 
malzemenin kargo uçağıyla başkent Sana’ya geldiği duyuruldu.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, virüs sebebiyle 65 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 
283’e yükseldiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de, İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Sana 
ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 
2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de, nüfusun yüzde 80’i 
insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

DSÖ ile Dünya Gıda Programı’ndan Yemen’e 31 
tonluk yardım
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Dünya Gıda Programı’nın gönderdiği 31 tonluk tıbbi yardım 
Yemen’e ulaştı.
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ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd’u gözaltına alırken boynuna 
dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin, cinayetle yargılanacak.

Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman, Chauvin’in tutuklanmasının ardından düzenlediği basın 
toplantısında, polis memurunun üçüncü derecede cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacağını açıkladı.

Freeman, olay yerindeki diğer üç polisle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Dolandırıcılıkla ilgili bir şikayet üzerine pazartesi günü George Floyd’u gözaltına alırken dizini ensesine basarak 
nefessiz kalmasına ve ölümüne sebep olan Chauvin ve beraberindeki 3 polisin işine son verilmişti.

Çevredekiler tarafından videoya alınan gözaltı sırasındaki polis şiddeti ülke genelinde büyük tepkilere neden 
oldu.

Olaya karışan polislerin yargı önüne çıkarılması için başta Minnesota olmak üzere ABD’nin değişik yerlerinde 
protestolar sürüyor.

Şehirde bir çok olay ve gösteri meydana gelirken, şehrin bazı noktaları protestocular tarafından ateşe verildi.

Şehirde ayaklanma çıkmasına önlem olarak güvenlik güçleri önlemlerini artırdı.

Siyahi George Floyd’u öldüren Polis memuru Derek Chauvin’in cinayetle yargılanacak olması gösterilerin şiddetini 
bir nebze azalttı.

George Floyd’un ölümüne sebep olan polis memuru 
cinayetle yargılanacak
Siyahi Amerikalı Floyd’u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis 
memuru Derek Chauvin, cinayetle yargılanacak.
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EŞREF-İ MAHLUKAT
Çok eski tarihlerde, felsefenin 
tozunu attıran filozoflardan 
inciler…
Aristo: İnsan düşünen bir 
hayvandır.
Konfüçyüs: İnsan öğrenen bir 
hayvandır.
Sofistler: İnsan kazanan bir 
hayvandır.
Septikler: İnsan şüpheci bir 
hayvandır.
Heraklitos: İnsan tartışan bir 
hayvandır.
John Lacke: İnsan deneyen bir 
hayvandır.
J. Dewey: İnsan çıkarını düşünen 
bir hayvandır.
Kanımca; bu ifadelerin her biri 
insanı tanımlamaktan uzak.
Bu zatların, insanı hayvan teşbihi 
ile tanımlamaya çalışmaları, 
kontrol altına alınmamış, terbiye 
edilmemiş insan nefsi için kısmen 
isabetli olabilir. Ancak; eşref-i 
mahlukat olan insanı tanımlamak, 
insan ruhunu ve kalbi hazinelerini 
bilmekten geçer. 
Günümüzde insanlık, maalesef 
yaratılışına bahşedilen hazineleri 
birer birer yollarda düşürüp 
kaybetmekte. Ev sahibi dünyamız 
da; bu duruma çok içerlemekte. 
Sınırsız bir uzay boşluğunda dönen 
ev sahibi küre, misafirlerinden 
elbette bir şeyler beklemekte. 
Öyle ya… Döne döne günleri, 
geceleri, mevsimleri önümüze 
servis etmekte. Üstelik milyarlarca 
insanın ağırlığını omuzlarında 
hissetmekte. 
Özünden uzaklaşan insanoğlu için, 
her sabah güneşi doğururken biraz 
daha acı çekmekte. Kendi elleriyle 

kendini  boğazlayan insanlığı 
gördükçe; nasıl da üzülmekte.

ACİLEN…. İNSAN OLMAK 
SORUMLULUĞU İLE;
Aristo’ya: Sadece kendimizi değil, 
başkalarını da düşündüğümüzü,
Konfüçyus’a: Hakkın, hakikatin 
sırrına ermeye çalıştığımızı,
Sofistlere: Bileğimizin gücüyle 
helal kazandığımızı,
Septiklere: Şüphelerden hakikate 
erişen ve emin olan bir kalbimizin 
olduğunu,
Heraklito’a: Yıkıcı değil, yapıcı 
tartışabildiğimizi,
John Lacke’e: İnsanlığa hizmeti 
amaçladığımızı,
J. Dewey’e: Çıkarlarımızın değil, 
hak ettiğimiz kazanımların peşinde 
olduğumuzu ispat etmeliyiz.
İnsanlık, bir an önce içsel bir 
yolculuğa çıkmalı. Yollarda 
düşürdüğü, kaybettiği hazineleri 
bulmalı.
Bu misafirhaneden, yalanı, dolanı, 
iftirayı, haramı, ihaneti, aldatmayı, 
riyayı, bencilliği, ortalığa döküp 
saçtıklarını temizlemeli.

Dünyamızın beklentisi……..
Misafirlerinin, eşref-i mahlukat 
elbisesi giymesi.
Olur ya,
Sabrı tükendi, ümidi de bitti mi,
Bizi kapı dışarı çıkarması an 
meselesi.
Yani; çok da haklı değil mi 
koparırsa,
 KIYAMETİ…
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Öznur YILMAZ
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KORONA – COVİD-19 (VİRÜS) -1-
Bu ayın konusu, son zamanlarda tüm ülke, 
hatta tüm dünyanın gündeminde olan, 
bundan böylede, en azından uzun bir 
süre hayatımızın bir parçası olarak birlikte 
yaşamaya mecbur olduğumuz, varlığı 
somut, var oluşu, miladı ve miadı muamma 
olan sevmemizin mümkün olmadığı lakin 
katlanma zorunluluğumuz olan korona, 
diğer adı ile covid-19, kısaca virüs.
Olayın bilimsel tarafı bilim insanlarının, 
ekonomik tarafı ekonomistlerin, tedavi tarafı 
tabipler başta olmak üzere sağlık hizmeti 
sunucularının işi olup, hazır yeri gelmişken 
burada tüm sağlık hizmeti sunucularına, 
hademesi, hasta bakıcısı, hemşiresi, doktoru 
ve eczacısı ile sağlık ordumuzun fedakarca 
görev yapan tüm neferlerine teşekkür eder, 
şükranlarımı sunarım. 
Konuyu genel anlamda gözlemlediğimizde; 
tabiri caizse aynı gemide olan güçlü-
güçsüz, zengin-fakir, okumuş-cahil, 
inanan-inanmayan, kadın-erkek, hizmetçi-
efendi, işveren-işçi vb. olarak sınıflanan 
eşit olduğumuz, fakat eşitlenemediğimiz 
bir dünyada korona hepimize bu gerçeği 
hatırlatıp, hizaya sokarak eşitledi. Hepimizi 
aynı kaderde buluşturdu. Bu bakımdan 
korona, kuranı-kerim hücurat süresi 13. 
Ayette buyurulduğu gibi “Ey insanlar! 
Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. 
Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için 
milletlere, sülâlelere ayırdık. Şunu unutmayın 
ki Allah’ın nazarında en değerli, en üstün 
olanınız, takvada en ileri olandır. Muhakkak 
ki Allah her şeyi bilir, her şeyden hakkıyla 
haberdardır. “kimse-kimseye üstün ya da 
kimse kimseden aşağıda değildir. Allah 
katında üstünlük, ancak takva ile dir”,  birçok 
ünlü düşünürün eşitlik konusunda çok güzel 
sözleri de vardır, hepsini okur beğenir ama 
uygulamayız. Korona da bize “bir musibet 
bin nasihatten yeğdir” atasözümüzün ne 
kadar doğru olduğunu, bu sayede eşitlik 
duygusunu gösterip yaşattı diyebiliriz.
Ciddi bir tehdit olarak görülmeye 
başlandığından beri dünyanın olduğu gibi 
bizimde tüm gündemimiz Korona-Covid-
19(virüs) oldu. Dost ziyaretlerinin, kahve 
sohbetlerinin, haber manşetlerinden, 
diplomasinin, sporun, sanatın gündemi 
varsa yoksa virüs. Tüm gazetelerin, haber 
sunucularını internet sitesine girin haberlerin 
yaklaşık yüzde 80’i salgınla alakalı. Bunca 
gündeme, habere, yaşananların medyaya 
yansımasına, uzmanların uyarılarına 

rağmen, bireysel anlamda salgının insana 
dair öğrettiği bir şey de tehdit somut 
hale gelmedikçe ve insanlar salgının 
etkisini doğrudan yaşamadıkça tehdidi 
ciddiye almadıklarıdır, yani yine burada 
atasözlerimiz devreye giriyor, ah o sarı 
öküzü veremeyecektik demeden konunun 
vahametini anlamayacağız. Aslında dünyada 
da İran ve İtalya örneğinde ortaya çıktı. 
Ancak ölümler başladığında virüs ciddiye 
alınmaya ve sert önlemler almaya başladılar. 
Tehdit somut hale gelmedikçe insanların 
iyimser olmaya (işimize öyle geldiği için) 
meyilli olduğu sonucuna varabiliriz, 
yumurta kapıya dayanınca durum vahim. 
Ülkemizde iyimserliğin birçok yönde 
meşrulaştırıldığını görmekteyiz. Örneğin 
abdest alanların virüsten korunacağına 
dair iyimser haller. Aslında bu iyimserlik 
insanların olumsuz duygulardan kaçmak 
için kullandığı duygusal bir savunma 
mekanizması. İnsanlar kendilerini mutsuz 
eden duygulardan kaçarak gerçekleri yok 
sayıp kaçabileceklerini (mi) sanıyorlar.
İnsanlık tarihinde bu tür salgınlar olmuş 
ve medeniyetler zaman zaman benzer 
salgınlar yaşamışlardır. Şu anki salgının bizi 
nasıl etkileyeceği, uzun vadede ne gibi 
sonuçlar doğuracağını şimdiden tahmin 
etmek zor. Bunu yaşayarak göreceğiz. 
Bu virüs kendimize yönelmeyi ve bazı 
şeyleri düşünmemizi insanlığa öğretti ve 
bunları salgının olumlu yanları olduğunu 
söyleyebiliriz. Üzerine basmakta fayda 
var virüsün faydalı bir şey olduğunu ve 
Allah’ın insanlığa bir cezası olarak gören bir 
perspektiften değil.
Salgının öğrettiği birinci ders Dünyanın 
Doğu-Batı, gelişmiş ve ya geri kalmış, 
zengin-fakir ayırımı gözetmeksizin hepimizin 
eşit olduğunu göstermesidir. İnsanlık gücün 
ve zenginliğin her şey olduğu düşüncesi 
ile eşitsizliğin doruklarını yaşarken, aslında 
hastalığa karşı zayıflığı ve güçsüzlüğü 
yönünden inanılmaz bir eşitliği hissettiğini 
söyleyebiliriz. Hastalık sınır, ırk, gelişmişlik 
ve refah dinlemeden herkesi eşit vuruyor 
ve bize biyolojik benzerliğimizi hatırlatarak 
bedenen ne kadar eşit olduğumuzu 
gösteriyor. 
Hepinize sağlıklı uzun bir ömür diler, gelecek 
ay görüşmek ümidiyle saygılar sunarım.İç
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Bakan Dönmez: Libya’da petrol arama faaliyetlerimize 3-4 
ay içerisinde başlayabileceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi Fatih’in, İstanbul’un fethinin 567. 
yıl dönümünde Karadeniz’e uğurlandığını belirterek, “Gemimiz, Karadeniz’deki ilk sondajına 15 Temmuz’da Tuna-1 
lokasyonunda başlayacak.” dedi. 

Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’ni Karadeniz’e Uğurlama Töreni’nde yaptığı konuşmada, geminin 2 yıl önce mayıs 
ayında Doğu Akdeniz’deki ilk sondajına uğurlandığını anımsattı. 

Fatih Sondaj Gemisi’nin Doğu Akdeniz’deki 4 sondajını başarıyla tamamladığını aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

“Fatih sondaj gemimizi, kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz. 
Gemileri karadan yürüten cihan padişahının heybetine, onun büyüklüğüne yakışır bir projeyle milletimizin 
huzurundayız. Fatih’in 103 metrelik kuleleri İstanbul Boğazı’ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. 1 
Haziran’da inşallah gemimiz Trabzon’a ulaşacak ve burada kuleler yeniden monte edilecek. Yaklaşık 1,5 aylık 
hazırlık süresinin ardından gemimiz, Karadeniz’deki ilk sondajına 15 Temmuz’da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki 
Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Ekibimiz 1 yıldır Karadeniz’de sismik sondajları yürütüyordu ve oradaki veriler 
değerlendirildi. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliğimiz de 3 bin 500 - 4 bin metre olacak.”

Dönmez, bugün vesilesiyle merhum Başbakan Adnan Menderes’i de anmak istediğini belirterek, “Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı (TPAO) rahmetli Menderes’in imzasıyla kuruldu. Petrol endüstrimizin temelleri o günlerde atıldı. 
Bugün deniz aramacılığımızın önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Libya ile vardığımız anlaşma kapsamında 
buradaki petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz.” dedi.
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EV HAYATIMIZDA GÜVENLİK
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte insanlar, evlerde ve günlük hayatlarında birçok tehlike ve 
risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Türkiye’de ev kazalarına ilişkin  resmi bir sayı olmamakla birlikte, 
yapılan araştırmalara göre; Tüm kazaların % 18-25’ini ev kazalarının oluşturduğu belirlenmiştir. 
Ülkemizde maalesef yılda yaklaşık 6 milyon insan ev kazası yaşadığı ve bunlardan 3-4 bin kişinin ev 
kazası sonucu hayatını kaybettiği varsayılmakktadır. Ev kazaları da en sık karşılaşılan ve aynı zamanda 
ölümcül olmasının yanında kalıcı sakatlık yaratabilen kazalar arasında bulunuyor.Yapılan çalışma 
ve araştırmalar hastaneye gelen ailelerin bilinçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının katılımı, ev 
ziyaretleri gibi  farklı ve yönlü eğitim metotlarıyla ev kazalarının 2 ile 4 kat azaltılabileceğini gösteriyor.
Şimdi sırayla bu koşulları kanunlar çerçevesinde de ele alalım.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu,  20.06.2012 tarihinde kabul edilmiş ve 30.06.2012 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak, ülkemizin iş sağlığı ve güveliği konusunda dünya ile entegrasyonun 
sağlanması, yaşanan iş kazalarının önlenmesi veya en aza indirgenmesi açısından bir milattır. 
Birleşmiş Milletlere bağlı çalışan WHO (World Health Organization)  Dünya Sağlık Örgütü; Sağlığı 
“Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik 
halidir” olarak tanımlamaktadır.
 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu, Madde 3’ün ;
n) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri 
ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 
ihtimalini,
ö) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu 
tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek 
derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
p) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar 
veya hasar verme potansiyelini ifade eder.
Yukarıda belirtilen maddenin ilgili fıkraları göz önüne alınarak ev ve çevresinde de, beklenmedik bir 
zamanda ve beklenmedik şekilde oluşan yaralanmalara, can ve mal kayıplarına neden olan olaylara 
karşı farkındalığımızın artmasına ve gereken önlemlerin alınmasına temel oluşturmaktadır.
Bir evin içerisinde ve dışarısında ki avlu, garaj, bahçe, havuz, odunluk gibi eve yakın olan çevresinde 
meydana gelen kazalara ev kazası denir.
Evler insanların zamanlarının büyük çoğunluğunu geçirdiği mekanların başında gelmektedir. 
Buralarda oluşan kazalar, ölümcül olabileceği gibi kalıcı sakatlıkların da oluşabileceği alanlardır. 
Bu yaşamsal alanlarda kesikler, düşmeye bağlı yaralanmalar, yabancı cisimler ile boğulma, elektrik 
çarpmaları, zehirlenme, yanma, sıcak su ile haşlanma, ezilme ve sıkışma en sık görülebilecek ev 
kazalarındandır. Yaşam alanlarımızdan olan bir evin içinde veya avlusunda, bahçesinde, garajında, 
kilerinde, havuzunda meydana gelen kazaların ekserisi önlenebilir olaylardır.
Yaşadığı süre zarfında ev kazası geçirmemiş birine rastlamamak neredeyse imkansıza yakındır. Ev 
kazaları sıklık ve ölümcül riskler açısından iş ve trafik kazalarından geri kalmamaktadır. Fakat onlar 
kadar göz önünde değildir. Toplumun sadece işçi ve işveren kısmının yanısıra tüm kesimlerin de 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürü bakımından gündelik hayat, ev kazaları konusunda uyarılması 
ve eğitilmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Orhan Koç, SGK 
Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘’Çocuklarda Önlenebilir Ev Kazaları ve Korunma Yöntemleri 
Sempozyumu’’nda yaptığı konuşmada “Ülkemizde yaşanan bin ev içi kazasından 14’ü ölümle 
sonuçlanıyor. Yani bu konu en az yenidoğan kadar önemli. Diğer taraftan yenidoğan için ciddi 
maliyetler gerekirken, ev içi kazalarını önlemek için maliyet gerekmiyor. Sadece bilinç ve farkındalıkla 
bu kazalar azaltılabilir. Bunun için tüm tarafların eş zamanlı çalışması gerekiyor.” diyerek konunun 
devlet tarafından da önemine dikkat çekmiştir.
Ev kazalarının oluşmasına neden olan faktörlerin tamamı kök neden olarak iki etkene indirgenebilir. 
Bunlar evin içerisinde, çevresinde ki güvensiz durum ve davranışlardır. Evlerimiz de güvensiz durum 
ve davranışlar ise topraklanmamış elektrik tesisatı, işe uygun alet, cihaz kullanmamak, kalite kontrol 
ve testleri yapılmamış alet, cihaz,basınçlı kap kullanılması, tehlikeli yükseklikte istifleme, ergenomik 
olmayan dolap, tezgah, masa,merdiven vs. seçimi, kapatılmamış boşluklar, ev ve çevre düzensizliği, 
belgesiz ve yetkin olmadığı işleri yapmak, işi bilinçsizce yapmak, dikkatsiz ve dalgın olmak, temizlik 
veya haşere ilaçlamada kullanılan kimyasalların uygun kapta saklanmaması, yapılan işin biran 
önce bitmesi için aceleci ve tehlikeli hızda çalışma, vurma, düşme ve çarpma riski bulunan yerlerde 
korumasız, özensiz çalışılmasını örnek olarak verebiliriz.
 Basit önlemlerle kendimizi ve aile bireylerimizi kazalardan büyük ölçüde koruyarak 
yaralanmalarını ve sakat kalmalarını önleyebiliriz. Bütün riskler yok edilemeyebilir ama azaltılabilir 
ve güvenli bir ev ortam oluşturulabilir.  Bunun için aile bireyleri olarak, bilinçli olmak, farkına varmak, 
gözlemlemek, önlem almak, hazırlıklı olmak gerekir.
 Kişinin en büyük ödülü güzel bir аiledir. Aile bаğlаrı sağlam olаn herkes bu dünyаnın keyfini 
sürer, huzurunu bulur. Sağlıkla ve güvenle kalın.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 
ibadete kapatılan camilerin tekrar açılmasına 
ilişkin, “Milletçe iki ayı aşkın bir süredir hasretini 
çektiğimiz camilerimize bugün kavuştuk 
elhamdülillah.” ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı 
açıklamada, camilerin bugün tekrar ibadete 
açıldığını hatırlatarak, “Milletçe iki ayı aşkın bir 
süredir hasretini çektiğimiz camilerimize bugün 
kavuştuk elhamdülillah. Sabır ve sükûnetle 
aldığımız tedbirlere uyarak verdiğiniz destek 
için teşekkür ediyorum. Normalleşme sürecini 
bu dikkat, anlayış ve sağduyu ile yürütebilirsek 
inanıyorum ki en yakın zamanda tüm vakitleri 
cami içinde cemaatle kılmamız mümkün olacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan tedbirlere uyan 
vatandaşlara teşekkür

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan 
camilerin tekrar açılmasına ilişkin, “Milletçe iki ayı aşkın bir süredir hasretini çektiğimiz 
camilerimize bugün kavuştuk elhamdülillah.” ifadesini kullandı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Bu sene hem dini bayramlarımızı hem de 
milli günlerimizi alışılmışın dışında kutluyoruz. 
Ülkemizle beraber tüm dünyayı da etkileyen 
koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir ramazan 
ve bayram geçirdik. Her sene meydanları hınca 
hınç doldurarak kutladığımız İstanbul’un fethini 
de daha mütevazı etkinliklerle idrak etmeye 
çalışıyoruz ama içinde bulunduğumuz olağanüstü 
durumun bizim fetih coşkumuzu gölgelemesine 
de müsaade etmiyoruz.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından 
düzenlenen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması’nın 
ödül törenine video konferansla katılarak yaptığı 
konuşmada, İstanbul’un fethinin 567. yılının ülke 
ve millet için kutlu olmasını diledi.

Fethin bir yıl dönümüne daha kavuşmanın 

mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Erdoğan, 
“Buradan 81 ilimizdeki genç kardeşlerimize 
selamlarımı gönderiyorum. Fethin yıl dönümünde 
Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar 
olan, siyasi dehası ile İstanbul’un kapılarını 
açan Fatih Sultan Mehmed hanı ilmi, irfanı ve 
hikmeti ile fethin manevi komutanı Akşemseddin 
Hazretlerini, son nefesini sancağı surlara dikerek 
veren Ulubatlı Hasan’ı, vatan semalarında ezanımız 
dinmesin, bayrağımız inmesin diye toprağa 
düşen tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad 
ediyorum. Rabbim şehitlerimizi şad, makanlarını 
ali, mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bizleri de 
son nefesimize kadar, şehirlerimizin yolundan, 
sıratı müstakimden ayırmasın. “ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa öncülük eden 
Okçular Vakfı’nın yöneticileri ile programın icrasına 
destek veren tüm kurumları tebrik ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültüründen habersiz 
bir neslin hayata tutunması mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa 
kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir.” dedi.
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Fetih Kupasının 8’incisine katılan sporculara “Ya Hak” 
diyerek attıkları okları ile fetih ruhunu bugüne taşıyan 
tüm okçulara da şükranlarını sunduğunu dile getiren 
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu sene hem dini bayramlarımızı hem de milli 
günlerimizi alışılmışın dışında kutluyoruz. Ülkemizle 
beraber tüm dünyayı da etkileyen koronavirüs salgını 
nedeniyle buruk bir ramazan ve bayram geçirdik. Her 
sene meydanları hınca hınç doldurarak kutladığımız 
İstanbul’un fethini de daha mütevazı etkinliklerle 
idrak etmeye çalışıyoruz ama içinde bulunduğumuz 
olağanüstü durumun bizim fetih coşkumuzu 
gölgelemesine de müsaade etmiyoruz. Ata 
sporlarımızdan olan okçuluk ve atıcılık, salgına karşı 
en az riskli sporlar arasında yer alıyor. 8. Fetih Kupası 
ise salgın sonrasında ilk spor müsabakası özelliğini 
taşıyor. Ülkemizle beraber dünyada da ilgiyle takip 
edilen bu etkinliğin yeni dönemin müjdecisi olmasını 
temenni ediyorum.”

Erdoğan gençlere seslenerek, “Sevgili gençler ve 
değerli sporcularımız, günümüzde ok ve yay savaş 
ve avlanma aracı olmanın ötesinde siyasetten sosyal 
hayata bir çok manayı uhdesinde barındırır. Siyaset 
geleneğimizde yay merkezi, ok ise uç beyliklerini ve 
akıncıları temsil eder. Ok ile yay devlet idaresinde 
hakimiyet nişanesi olarak sembolik değere de 
sahiptir. Ayrıca ok gönderilen kişinin, gönderenden 
emin olması anlamına gelir. Ecdat için okçuluk sadece 
savaşa hazırlık talimi değil, sosyal ve beşeri hayatı 
tanzim eden bir değerler manzumesidir. Bunun 
için ok meydanına abdestsiz ve sarhoş girilmesi 
yasaklanmıştı.” değerlendirmesinde bulundu.

Çocukluk ve gençlik yılarının hemen hemen 
tamamının şu an etkinliğin düzenlendiği mekanda 
geçtiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu mekanın gerçekten benim gençlik yıllarımda 
çok ama çok önemli hatıları var. Kabza sınavında 
okçuların yeteneklerinin yanı sıra ahlak ve 
şahsiyetlerine de bakılırdı. Sporcuların kin gütmesi 
asla hoş karşılanmazdı. Spor müsabakaları öncesinde 
muhakkak besmele çekilir, Peygamber Efendimize 
salavat gönderilirdi. Sporda rekabetle birlikte 
dayanışma, mücadeleyle birlikte çelebilik de teşvik 

edilirdi. Pehlivanların özel hayatlarında da tıpkı 
er meydanındaki gibi yiğit, civanmert olmaları 
beklenirdi.” 

“Kültüründen habersiz bir neslin hayata tutunması 
mümkün değildir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ata sporlarının ihyasının, 
Türk toplumuna özgü değerlerin yeniden ayağa 
kaldırılması anlamına geldiğine işaret etti.

Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız 
rekabetin arttığı bir dönemde gençlerin yeni bir spor 
ahlakıyla ahlaklanmasını istediklerini dile getiren 
Erdoğan, “Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa 
yönlendirirken aynı zamanda onları kendi kültürel 
kodlarımızla da tanıştırıyoruz. Kökleriyle bağı kopmuş 
bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz 
bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir.” diye 
konuştu.

Devlet olarak ana önceliklerinin kendini, tarihini, 
medeniyetini bilen, öz güveni yüksek, ahlaklı, erdemli 
ve sağlıklı gençler yetiştirmek olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu hedefimizi gerçekleştirmede milli değerlerimizin 
taşıyıcısı olan ata sporlarımız bizim en büyük 
yardımcımızdır. Maziden atiye kurulan birer köprü 
olarak görmüş olduğumuz tüm ata sporlarımızı 
teşvik ediyor, önemli destekler veriyoruz. Okçular 
Vakfımız ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun 
da gayretleriyle Türk okçuluğuna ilgi günden güne 
artıyor. Tarihimizi hakkıyla anlatan diziler, filmler ise 
ata sporlarımızı tüm dünyaya tanıtıyor. Bu dizilerin 
etkisiyle genç kuşaklar okçuluk, atlı binicilik, cirit gibi 
ata sporlarımızı öğrenmeye daha fazla merak sarıyor.”

“Ata sporlarımızı son derece modern tesislere 
kavuşturduk”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer spor dallarında 
olduğu gibi, ata sporların da devletin gençlere 
sunduğu imkanları genişlettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fethin 567. yıl dönümünde 
İstanbul’un askeri ve manevi fatihlerini yad etti.

GÜNCEL
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Türkiye’de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 
tanısı kondu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1141 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam 
vaka sayısının 162 bin 120 ve can kaybının 4 bin 489 olduğunu, 1594 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 
tedavisi tamamlananların sayısının 125 bin 963’e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Twitter’dan paylaştığı “Türkiye 
Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 kişiye 
Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1594 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, vaka sayısı 
162 bin 120, vefat sayısı 4 bin 489 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 662, 
solunum cihazına bağlı hasta sayısı 324, iyileşen hasta sayısı 125 bin 963 oldu.

“Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım” 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, “Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı 
azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, 
maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten 
kaçınalım.” paylaşımında bulundu.

Türkiye’de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 28 kişi hayatını kaybetti, 
toplam vaka sayısı 162 bin 120, can kaybı 4 bin 489 oldu.
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‘Dünya salgın hastalıklara yabancı değil’

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Ayar, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, insanların ölüm nedenlerinin başında gelen salgın hastalıkların, tarihin şekillenmesinde 
önemli role sahip olduklarını söyledi. 

Salgınların tarih boyunca, kıtlık, yangın, sel, deprem, doğal afetler gibi çok fazla tahribata yol açtığını 
vurgulayan Ayar, “Ortaya çıktığı coğrafyalarda uzun süre silinmeyecek izler bırakan salgın hastalıklar 
arasında özellikle vebanın insanın kolektif hafızasında yer etmiş olması, 14. yüzyılda Avrupa’da yaşanan 
büyük veba salgını ile açıklanabilir. Zira bazı kaynaklara göre bu salgın sırasında Avrupa nüfusunun üçte 
biri ölmüştür.” dedi.

Bugün yaşanan salgının, tarihteki benzer örneklerini anımsattığını belirten Ayar, salgının kıtalar arası hal 
almasının “pandemi” olarak tanımlandığını ifade etti.

Ayar, şöyle devam etti:

“Dünyanın bir ülkesindeki, bir şehirdeki illet, dünyanın başka yerine birkaç günde ulaşıyor, orada da 
büyük çaplı tahribata yol açabiliyor. Dünya, hemen hemen her dönemde salgın hastalıklarla mücadele 
etmiştir. İnsanlık en önemli salgın hastalıkların başında gelen veba ve koleranın ardından bugün korona 
ile karşı karşıyadır. Geçmişe baktığımızda dünyanın salgın hastalıklara yabancı olmadığını görüyoruz.”

Prof. Dr. Mesut Ayar, insanlığın en önemli hastalıkların başında gelen veba ve 
koleranın ardından Kovid-19 ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Geçmişe 
baktığımızda dünyanın salgın hastalıklara yabancı olmadığını görüyoruz.” dedi.
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ADNAN  MENDERES  NEDEN  İDAM  EDİLDİ ?
Şehit edilişinin 59. yılında rahmetle andığımız Adnan Menderes yalnız mazlumluğu ile değil, 
çalışkan bir başbakan, usta bir polemikçi ve sözünü budaktan esirgemeyen bir hatip kimliğiyle, 
en önemlisi de yakın geçmişe ilişkin cesurca değerlendirmeleri olan bir siyasetçi ve düşünür 
kimliğiyle de hatırlanmalıdır.
Uluslararası oyunun Türkiye uzantılarından biri de 27 Mayıs darbesidir. Demokrat Parti iktidarı; 
bir takım söylem ve eylemlerle, Siyonist Yahudi ve onun içerdeki işbirlikçilerini sıkıntıya soktu. 
Bunun sonucunda da idamlar geldi.
Adnan Menderes yakın tarihin, halk tarafından en çok sevilen liderlerinin başında gelmektedir. 
Arkasına geniş halk desteğini almasına rağmen Menderes niçin idam edildi? Ülkede her şey 
yolunda giderken, Menderes nasıl bir suç işledi ki, darbe ile devrilerek idamla sonuçlanan bir 
işkence sürecine sokuldu.
Adnan Menderes’i idamına götüren “Bebek” ve “Köpek” davaları mıydı? Elbette değildi. Menderes 
ve arkadaşlarını idama götüren, milli ve manevi değerlere yakın ilgi duymalardır. Adnan 
Menderes’i idama götüren nedenleri Menderes’in kendi beyanlarından dinleyelim.
* * *
Menderes diyor ki:
“Ben Müslüman’ım! Müslüman olduğumdan da şeref duyuyorum. Müslümanlığın çağdaşlaşması 
için çalışmalarımız var. Açtığımız okullar bunun delilleridir. İslâm dininin büyüklüğü, insani yönü, 
adaleti, ilmi ile en mükemmel dindir…”
Adnan Menderes diyor ki:
“Türk milleti Müslüman’dır! Müslüman kalacaktır. İslamiyet’in bütün icabeti vatandaşlarımız 
tarafından tam bir serbestliğin içerisinde icra olunacaktır.”
* * *
Adnan Menderes diyor ki:
“İnkılâp kanunları halk tarafından benimsenmemişse, jandarma zoruna dayanacaksa, milli 
vicdanın hilâfına olan bu kanunları kaldırmak, demokratik idarenin başta gelen vazifesi olmak 
icap eder.”
* * *
Adnan Menderes, daha birkaç aylık başbakandır. İlk icraatlarından biri milletin sabırsızlıkla 
beklediği minarelerden aslına uygun ezan sesi duymaktır. Menderes gerekli kanuni düzenlemeyi 
yapar ve on beş yıl aradan sonra 17 Haziran 1950 günü ezan ülke semalarında Bilal–i Habeşi’nin 
okuduğu lisan üzere okunur. O gün Ramazan ayının ilk günüdür. Yıllar sonra minarelerden ezan–ı 
Muhammedi orijinal hali ile bir mübarek günde duyuldu.
Bu hadise çoklarını rahatsız etmişti. Başta da cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı…
DARBE ŞARTLARINI
HAZIRLADILAR
Rahmetli Menderes’in söylem ve icraatları malum mihrakları harekete geçirdi. Siyonist Yahudi ve 
onların içerdeki işbirlikçileri ve yardakçısı olan mason locaları harekete geçti.
27 Mayıs darbesinin önemli isimlerinden biri olan Orhan Erkanlı’ya kulak verelim:
“İhtilal yapacak olan teşkilatın kuruluşu 1955 yılıdır.”
1955 yılında Türkiye’de darbeyi gerektirecek bir hâl var mıydı? Ülkenin dört bir yanına huzur ve 
güven ortamı hâkimdi. Köylüler, işçiler ve geniş halk kitleleri hayatlarında ilk defa para yüzü 
görmüş, hakkını arama imkânı bulmuş, kısaca insan olduğunu anlamıştı. İnsanlar mal ve can 
güvenliklerinin sağlandığını hissettiler. İlginçtir böyle bir ortamda darbe hazırlığına başlandı.
Orhan Erkanlı: “1956 yılına gelindiğinde ordunun içinde bir sürü gizli kuruluş olduğundan şüphem 
yoktu.”
Birçok darbe teşkilatı, kime ve niçin darbe yapılacak. Ülkenin iyiye gitmesi birilerinin işine 
gelmemiş olacak ki, çok sayıda darbe organizasyonu oluşturuldu.
ADNAN MENDERES’İN
İDAMINDA SİYONİST MASON VE ABD’NİN ROLÜ
Adnan Menderes’in istedikleri gibi olmadığını gören Siyonist Yahudi ve yandaşları darbe için 
düğmeye bastılar. Gelişmeleri yabancılardan dinleyelim. İspanyol tarihçi ve araştırmacı Prof. 
Miguel Angel Cabrera:
“1960’a kadar ABD için Türkiye’de her şey iyi gitti. Ama Washington Menderes Hükümetinin 
ABD’den koparak kendi ekonomik bağımsızlığını kazanmayı hedeflediğini öğrenince duruma 
müdahale etti ve Gürsel ABD’nin planladığı bu darbeyi kanlı bir şekilde gerçekleştirdi. (..) Bu 
tarihten sonra da Washington, kendi politik ve ekonomik menfaatleri nedeniyle birçok ülkede sık 
sık askeri darbe yaptırdı.”
Siyonist Yahudi ve ABD’nin oyununa alet olanlar, ülkeye hizmet ediyoruz, vatan millet edebiyatları 
ile aslında Siyonist Yahudi ve ABD çıkarlarına hizmet ediyorlardı.
Hiç şüphe yok ki, 27 Mayıs darbesini gerçekleştiren subayların içinde vatanperver, milletini çok 
seven insanlarda vardı. Ne yazık ki sağlıklı düşünemediler ve vatana millete hizmet ediyoruz zannı 
ile Siyonist Yahudi ve ABD’ye hizmet ettiler.
Bu sadece 27 Mayıs’a mahsus değil, bütün zamanlar için geçerlidir.
  17 Eylül 1961 günü İmralı’da idam edilen Menderes, bir siyasi düşünür olarak henüz incelenmiş 
değildir. Onun konuşmaları bir külliyat halinde yayımlandığı zaman yalnız hitabetiyle değil, 
düşünür ve siyasetçi kimliğiyle de yakın tarihimizde durduğu yeri daha sağlıklı bir şekilde 
değerlendirmek imkânına kavuşacağımızdan eminim.
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GELECEĞİ BİLMEK EN AĞIR CEZA....
Değerli SİMGE okurları.Aydan aya 
buluşuyoruz ,bu nedenle selamsız 
başlamayalım yazımıza.Hepinize 
mutluluk ve esenlikler dilerim.
Bilindiği gibi koranayla yatıp koranayla 
kalkıyoruz.Ademoğullarının bir kısmı 
bu  marazla mücadele ederken bir 
kısmıda korananın dünyadaki etkileri 
ve insanlığın geleceğini değiştirecek 
diye yazılı / görsel basında,sosyal 
medyada ahkam kesıyor. Kafalar 
karışık .Tamam anladık hiçbirşey 
eskisi gibi olmayacak; fakat bu gece 
gündüz farkı kadarmı olacak.Siyaset 
değişecek ekonomi ,yaşam tarzı 
çalışma şekil ve koşulları değişecek 
sağlık ve yönetim şekilleri değişecek 
.Ne çok geleceği okuyan insanlar 
varmış haberimiz yokmuş. Mısır lı 
ünlü şair Kavafis(1863-1933) onlar gibi 
düşünmüyor... 
 
Yalnız olan şeyleri bilir insanlar 
Geleceğitüm ışıkların sahipleri bilir 
O yalnız ve mutlak olan Tanrılar 
Bilgeler de sezerler olacakları 
Tehlike işareti verirler bazen 
derin bir düşünce anında kulak zarları 
Yaklaşan olayların gizli uğultusu ulaşır 
onlara 
Saygıyla dikkat kesilirler ozaman 
           Oysa 
Dışarda halklar hiç bir şey duymaz 
sokakta... 
    Yok yok bu sefer halklar bir şeyler 
duyacak sokakta... 
    Fakat ben geleceği bilmeyi yani 
kaderimizi bilmenin çok 
ağır bir ceza olduğuna inanıyorum 
.Gelecekte neler yaşanacağını,yarın 
ne olacağını bilmek! Bundan daha 
korkunç bir ceza yoktur dünyada....
Ölümden beter bir cezadır bence. İnsan 
soyu zayıf,kırılgan,ölümlü,hertürlü 
hastalığa,kazaya,acıya açık ama kendini 
avutarak yaşıyor,bunları unutuyor. İşte 
anahtar kelime bu ;hayatın özü,büyük 

sırrı,olmazsa olmazı.... Unutmak. Eğer 
unutmak diye bir şey olmasaydı, 
yaşamda olmazdı. İnsan unutmadan 
hayatını sürdüremez ... 
   Mitolojidede buna benzer bir 
kıssa vardır.Haddini bilmeyip de ay 
tanrıçasına aşık olan bir çoban vardır.
Tanrılar çobana-Kaderini bilmek-cezası 
verirler.Ölümden ağır ceza yani. 
     Benim de geleceğe dönük 
öngörülerim olacak. Benim 
öngörülerim sosyal medyada falan 
dillendirilmez. Olabilirliği hakkında 
iddialı da değilim. Ama ya tutarsa..... 
  Örneğin dünyadaki bir numaralı 
gücün,olgun bir demokrasi örneği 
vermesi ve gezegenin geri kalan 
üzerinde neredeyse babacan bır otorite 
kurması beklenen gücün başkenti olan 
Washington’a bakarken de bir batış 
simgesi akla gelmiyormu .Avrupa söz 
konusu olursa AB benim için çağımızın 
en umut veren hayallerinden biriydi.
Peki ne oldu?  İngiltere Birlikten 
ayrılmaya karar verdiğinde ,kıta 
Avrupası’nda ki sorumlular hemen 
olayı önemsizleştirmeye ve bu hayal 
projeye yeniden hız kazandırmak 
için diğer üyeler arasında önemli 
tavizler vermeye başladılar .Başarılı 
olurlarmı,gemi su almaya başladı. 
   Kominist ütopya derin çukurlara 
yuvarlanmışken,kapitalizmin 
zaferine eşitsizliklerin acımasızlıkların 
makineleşmenin edepsizce eşlik 
etmesine şahit oluyoruz, 
   Belki ekonomik açıdan bunun bir 
sebeb-i hikmeti vardır ama insani 
düzlemde,etik düzlemde ve kuşkusuz 
siyasal düzlemde bu durumun bir batış 
olduğu inkar edilemez. 
 Eğer gelecek yeniden formatlanacaksa 
felsefenin ,sanayinin ,edebiyatın ilk ve 
en güzel örneklerini veren Akdeniz 
havzasının insanları yön ve hız 
vereceklerdir.Benim naçizane görüşüm 
de budur.  Mutlu ve esen kalın.İç
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Ramazan ÖZTÜRK

Yazar
simgedergi@gmail.com
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 ÖFKELENİNCE NEDEN BAĞIRIYORUZ
Hintli bir ermiş öğrencileri ile 
gezinirken Ganj nehri kenarında 
birbirlerine öfke içinde bağıran 
bir aile görmüş. Öğrencilerine 
dönüp “insanlar neden 
birbirlerine öfke ile bağırırlar?” 
diye sormuş. Öğrencilerden 
biri “çünkü sükûnetimizi 
kaybederiz” deyince ermiş 
“ama öfkelendiğimiz insan yanı 
başımızdayken neden bağırırız? 
O kişiye söylemek istediklerimizi 
daha alçak 
bir ses tonu ile de 
aktarabilecekken niye bağırırız?” 
diye tekrar sormuş. 
 
Öğrencilerden ses çıkmayınca 
anlatmaya başlamış: “İki 
insan birbirine öfkelendiği 
zaman, kalpleri birbirinden 
uzaklaşır. Bu uzak mesafeden 
birbirlerinin kalplerine seslerini 
duyurabilmek için bağırmak 
zorunda kalırlar. Ne kadar çok 
öfkelenirlerse, arada açılan 
mesafeyi kapatabilmek için o 
kadar çok bağırmaları gerekir.” 
 
“Peki, iki insan birbirini 
sevdiğinde ne olur? Birbirlerine 
bağırmak yerine sakince 
konuşurlar, çünkü kalpleri 
birbirine yakındır, arada mesafe 
ya yoktur ya da çok azdır. 
Peki, iki insan birbirini daha 
da fazla severse ne olur? Artık 
konuşmazlar, sadece fısıldaşırlar 

çünkü kalpleri birbirlerine daha 
da yakınlaşmıştır. Artık bir süre 
sonra konuşmalarına bile gerek 
kalmaz, sadece birbirlerine 
bakmaları yeterli olur. İşte 
birbirini gerçek anlamda seven 
iki insanın yakınlığı böyle bir 
şeydir.” 
 
Daha sonra ermiş öğrencilerine 
bakarak şöyle devam etmiş: 
“Bu nedenle tartıştığınız zaman 
kalplerinizin arasına mesafe 
girmesine izin vermeyin. 
Aranıza mesafe koyacak 
sözcüklerden uzak durun. Aksi 
takdirde mesafenin arttığı öyle 
bir gün gelir ki, geriye dönüp 
birbirinize yakınlaşacak yolu 
bulamayabilirsiniz. Toplum 
olarak her konuda ciddi bir 
anlayış ve empati yapmaya 
ihtiyaç var. Selametle kalın 
İNŞALLAH...
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en
Yılmaz YURTSEVER
Gazeteci - Yazar

simgedergi@gmail.com
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Afyonkarahisar’da arıcıların gözdesi haşhaş poleni
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 4 ay ovalarda kalan gezgin arıcılar, 
arılarının faydalanması için haşhaş polenine yoğun ilgi gösteriyor.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde mayısın ilk 
haftası ile haziranın ortalarına kadar açan haşhaş 
çiçeği üzerindeki polenler arıcılar tarafından 
toplanıyor. Arılar sayesinde döllenmesi sağlanan 
haşhaş bitkisinin de verimi artıyor.

Marmaris’den ilçeye gelen 72 yaşındaki arıcı 
Mustafa Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
arıların, bu dönemde haşhaş, önceki dönemlerde 
de bölgede bulunan ballık otu çiçeklerinden bal 
ve polen yaptığını söyledi.

Haşhaş çiçeğine arıcıların yoğun ilgi gösterdiğini 
belirten Kalaycı, “Buraya nisanda geliyoruz. 
Buralar komple haşhaş tarlası. İlk geldiğimizde 
ballık otundan polen ile bal topluyor arılarımız. 
Haşhaş çiçek açtığında da haşhaştan polen, sonra 
da geven çiçeğinden bal topluyor.” dedi.

İlçede 4 ay konakladıklarını, en büyük 
zorluklarının nakliye olduğunu anlatan Kalaycı, 

şunları kaydetti:

“Bunun yanında arılar aç kalırsa zorluk yaşıyoruz. 
4 ay buralarda kalıyoruz. Temmuzda iğde ve 
gevenden bal yaparsa arılar alıyoruz. Yapmazsa 
memleket bal göremiyor. Kilogramını 30 ila 
40 liradan satıyoruz. 4 ay sonunda memlekete 
dönüyoruz. Orada da çam balı çıkmış oluyor. 
İhtiyaçlarımızı köy bakkalından veya şehir 
merkezine giderek karşılıyoruz.”
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Otomobilini öğrencileri için gezici kütüphaneye 
çevirdi
Düzce’de görev yapan Türkçe öğretmeni Hülya Nigar Atar, Kovid-19 sürecinde 
öğrencileri kitapsız kalmasın diye aracını gezici kütüphaneye çevirip, öğrencilerinin 
evlerine her gün düzenli olarak kitap servisi yapıyor.

Düzce Akşemsettin Ortaokulu Türkçe Öğretmeni 
Hülya Nigar Atar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını sürecinde öğrencileri kitapsız kalmasın 
diye otomobilini gezici kütüphaneye çevirdi.

Atar, Kovid-19’un Türkiye’de görülmesinin 
ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan 
tedbirler kapsamında okulların eğitime ara 
vermesinden sonra uzaktan eğitim sistemiyle 
öğrencileriyle irtibatını koparmadı.

Çevresinde “kitap sevdalısı” olarak bilinen ve 
kitap okuma üzerine birçok projeyi hayata 
geçiren Hülya öğretmen, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün başlattığı “Öğretmenim yanı 
başımda” projesiyle internetten öğrencileriyle 
kitap okuma etkinlikleri düzenledi.

Öğrencilerinin evlerinde kitap kalmadığını 
söylemeleri üzerine bir proje daha geliştiren 
Hülya Nigar Atar, evinde olan çocuk edebiyatına 

ilişkin yüzlerce kitabı otomobilinin bagajına 
koyarak adeta bir gezici kütüphane oluşturdu. 
Öğrencilerinin evlerini tespit eden Atar, daha 
sonra kapılara kadar giderek kitap dağıtmaya 
başladı.

Çocukluk yaşlarındaki gezici kütüphane 
hizmetinden esinlenen Atar, her gün aracına 
doldurduğu kitapları öğrencilerinin evlerine 
getiriyor ve öğrencisinin kitap seçimi yapmasını 
sağlıyor.

Dağıttığı kitapları her akşam öğrencileriyle 
konuşan ve kitabın yorumunu alan Hülya 
öğretmen, hem öğrencilerinden hem de 
velilerden olumlu dönüşler alıyor.

Hülya Nigar Atar yaptığı açıklamada, çocukluk 
yaşlarında mahallelerine gelen gezici 
kütüphaneyi sabırsızlıkla beklediğini ve bu 
projenin kendisinin hayali olduğunu söyledi.
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8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması’nın ödül 
töreni yapıldı
8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması’nın ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve 
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katılımıyla yapıldı.

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları 
kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen yarışların ödül töreni hijyen 
kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu 
Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, dereceye giren 
okçulara ödüllerini verdi.

Törende konuşan Bilal Erdoğan, yeni tip 
koronavirüsten (Kovid-19) dolayı tarihi günler 
yaşadıklarına dikkati çekerek, “Bu tarihi günlerde, 
birçok şeyin üst üste geldiği tarihi dönemeçte, 
ecdadın fethi başlattığı önemli noktalardan 
birindeyiz. Vakfımız birçok ana tanıklık etti. 
Okçular Tekkesi çok büyük anlara tanıklık etti. İki 
gün önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda 
27 Mayıs’ın 60. yıl dönümü hatırlandı. Milli 
kimliğimizin önemli yapı taşlarından biri, daha 
güçlü şekilde yerine yerleştirildi. Fethin yine bir yıl 
dönümündeyiz.” ifadelerini kullandı.

Pandeminin dünyayı kasıp kavurduğu dönüm 

noktasında kontrollü sosyal hayatın denenmeye 
başladığı sürecin başında olduklarına dikkati 
çeken Erdoğan, “Küresel salgın sürecinde, 
tarihi dönemde ‘okçu kardeşlerimiz yeniden 
müsabakalara çıktılar’ diyeceğiz. ‘Mete rekor 
atmıştı’ diyeceğiz. Bunları basit anlar olarak 
düşünmememiz lazım.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Ülke ve millet olarak Fatih’in bir çağı kapatıp 
bir çağı başlattığı noktada, dünya merkezi olan 
bir şehirde bunları hatırlayarak yeni kodları 
düşünmeleri gerektiğini anlatan Erdoğan, “15-20 
yıllık süreçte, 28 Şubat ve 15 Temmuz’un yaşandığı 
süreçte milletçe çok badireler atlattık. Çok tecrübe 
edindik, büyük temeller attık. Rekorlar kıran 
bugünün gençleri 21. yüzyıla birçok anlamda 
damgasını vuracak. 21. yüzyıl bu milletin asrı 
olacak, yaşadığımız günler bunu gösteriyor. 
Sporda en yukarıda olacağız. Sağlıkta örnek bir 
yönetim gösteren, bu salgınla başa çıkmada Batı 
medeniyetinin tökezlediği dönemde milletçe 
doğru hareket ettik. Cumhurbaşkanı hükümet 
sistemiyle çok daha doğru tedbirler almayı 
başardık.” şeklinde konuştu.
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İsviçreli tenisçi Roger Federer, 106,3 milyon 
dolarlık geliriyle son bir yılda dünyanın en 
fazla kazanan sporcusu oldu. Kariyerinde iki 
olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam 
şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi, 
Forbes dergisinin hazırladığı listede ilk sırada yer 
aldı.

Federer, son bir yıldaki 106,3 milyon dolarlık 
kazancıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında yapılan 
kesintilerin de etkisiyle, listenin zirvesine yerleşen 
ilk tenisçi oldu.

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 
105 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, 
Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 104 
milyon dolarla üçüncülüğü elde etti.

Messi, 127 milyon dolarlık geliriyle geçen yılki 

listenin ilk sırasında yer almıştı.

Paris Saint-Germain’in (PSG) Brezilyalı futbolcusu 
Neymar, 95,5 milyon dolarla dördüncü, 
NBA’de Los Angeles Lakers forması giyen yıldız 
basketbolcu LeBron James ise 88,2 milyon dolarla 
beşinci oldu.

Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle:
1. Roger Federer 106,3 milyon dolar
2. Cristiano Ronaldo 105 milyon dolar
3. Lionel Messi 104 milyon dolar
4. Neymar 95,5 milyon dolar
5. LeBron James 88,2 milyon dolar
6. Stephen Curry 74,4 milyon dolar
7. Kevin Durant 63,9 milyon dolar
8. Tiger Woods 62,3 milyon dolar
9. Kirk Cousins 60,5 milyon dolar
10. Carson Wentz 59,1 milyon dolar

Dünyanın en çok kazanan sporcusu Roger 
Federer oldu
İsviçreli tenisçi 106,3 milyon dolarlık geliriyle listenin zirvesine yerleşirken, Cristiano 
Ronaldo 105 milyon dolarla ikinci, Lionel Messi 104 milyon dolarla üçüncü sırada yer 
aldı.
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Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı ve Basın 
Sözcüsü Recep Çınar, Muğla’nın Menteşe ilçesinde 
genç bir kadının ölümüyle sonuçlanan olayın 
medyada “Milli boksör sevgilisini öldürdü” 
başlığıyla verilmesinden camia olarak büyük 
rahatsızlık duyduklarını belirterek, “Kadını öldüren 
ister sporcu, ister sanatçı, ister siyasetçi, kim 
olursa olsun canidir ve bu caniler en ağır şekilde 
cezalandırılmalıdır.” dedi.

Çınar yaptığı açıklamada, Muğla’da yaşanan bu 
vahim olayın, tüm ülke insanının canını acıttığı 
gibi, boks camiasını da derinden üzdüğünü 
söyledi.

Dünyada kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin 
önüne geçilememesinin bir insanlık ayıbı 
olduğunu vurgulayan Çınar, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Ülkemizde bu konuda önemli adımlar atılmasına 
rağmen, maalesef ana haber bültenlerinde 
ya da gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde 
bu tür haberler manşetlere taşınmaktadır. 
Genellikle, cinayetler, tecavüzler, kadına şiddet 
haberleri konu olduğu zaman, maalesef biraz da 
magazinleştirilerek servis edilmesi sonucunda 

yanlış anlaşılmalara da neden olunuyor. Muğla’da 
yaşanan olay buna örnek olmuştur. Cinayeti 
işleyen birisi ‘Milli boksör sevgilisini öldürdü’ 
algısıyla, her ne kadar reyting ve tiraja katkı 
sunuyorsa, boks camiasını da bir o kadar derinden 
yaralıyor. Kaldı ki adı geçen şahsın ne Avrupa, 
ne dünya, ne de olimpiyatlarda ülkemizi temsil 
etmişliği yoktur. Dolayısıyla ana haberlerde 
sürekli ‘Milli boksör sevgilisini öldürdü’ algısı, boks 
branşına vurulabilecek en büyük darbedir. Kadını 
öldüren ister sporcu, ister sanatçı, ister siyasetçi, 
kim olursa olsun canidir ve bu caniler en ağır 
şekilde cezalandırılmalıdır.”

“Bu ülke için ter dökmüş milli sporculara ayıp 
ediliyor”

Recep Çınar, boks ailesi olarak medyada bu 
şekilde haber yapılmasından büyük rahatsızlık 
duyduklarını belirterek, “Zarafet ve asil bir 
branş olan boks sporunun şiddet içeren bir 
spor dalı gibi görülmesi, bu ülkenin bayrağını 
göndere çektirmiş, bu ülkenin İstiklal Marşı’nı 
uluslararası organizasyonlarda okutmuş olan 
boksörlerimize ve bu sporculara emek veren başta 
antrenörlerimiz olmak üzere, yöneticilerimize, 
hem ayıp hem de saygısızlık oluyor.” diye konuştu.

Boks camiasından ‘Milli boksör sevgilisini 
öldürdü’ başlıklı haberlere tepki
Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Recep Çınar, genç bir kadının ölümüyle 
sonuçlanan olayın medyada “Milli boksör sevgilisini öldürdü” başlığıyla 
verilmesinden camia olarak büyük rahatsızlık duyduklarını belirtti.



51MAYIS 2020 - YENİ SAYI: 22

SPOR

HAKLAR NASIL ÖDENECEK?
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Bütün dünyayı sarsan covid19 salgını, 
spor organizasyonlarının durmasından 
ziyade, bana göre haksızca kararlar 
alınmasına da sebep oldu. Siz de 
katılırsanız, sonsuza kadar sürmeyecek bu 
durum. Peki, yeni sezonu başlatma adına, 
bu sezon oynanan maçlar hangi hakla 
yok sayılır? Hemen başlatılsın demiyorum. 
Bir ay veya iki ay sonra da başlatılır ve lig 
bitirilir. Lakin birçok takım ya haksızca 
şampiyonluk elde etti ya da şampiyonluk 
adayı iken mücadele hakkı yok edildi…

Ülkemizden en çok canımı sıkan örnek 
Anadolu Efes takımı için oldu. Bu 
sezon iç saha dış saha fark etmeksizin, 
rakiplerini her türlü şartlara rağmen dize 
getiren, makine gibi işleyen bu grubun, 
muhtemel şampiyonluklarını engellediler! 
Bu tabir size ağır gelebilir ama bunca 
maç oynanmış ve yarısından fazlasını 
geride bırakmışken, kalan maçlara bir 
fikstür ayarlayamıyorlarsa, haksızlığın 
kralı derim buna! ING basketbol süper 
ligini geçtim, Euroleague ve EuroCup 
organizasyonlarına ne demeli? Anadolu 
Efes ve Tofaş’ın bu kupaları ülkeye 
kazandıracağına adım gibi emindim! 
Evimde maç izleyip, maç sonu terlediğimi 
hiç hatırlamıyorum. Anadolu Efes’in 
Euroleague maçlarını kastediyorum. 
Hele bir Barcelona deplasmanı var ki 
soluksuz izledik, hop oturup hop kalktık. 
Beş dakika gibi bir süre kalmışken, Ergin 
Ataman’ın oyundan atılışını, İspanyolların 
tribünden alaycı hareketlerine karşı zafer 
yumruğunu kaldırması ve ardından 
gelen zaferi unutmayacağız. Ben bu 
sezon Anadolu Efes’i şampiyon olarak 
hatırlayacağım fakat bu yolu yarım 
bırakmayacaklardı! Alınan kararı iyi niyetli 
görmüyorum açık açık söyleyeyim… 
Özellikle Euroleague (şirketine) ortak 
takımların, ağız birliği yapıp kararı 
desteklemesini hatırlatırım!

Bakın, futbolda UEFA ve FİFA nasıl 
aksiyon aldı ama! Bana takım gönderin 
dedi resmen. Hatta liglerini tescil 
eden ve iptal edenleri, gelecek sezon 
organizasyonlarıma dahil etmeyeceğim 

diyerek ligleri bitirmelerine teşvik etti 
federasyonları. Beklediğim duruş budur 
diğer branşlardan. Mesela Voleybol. 
Teması en az olan branşlardan biri. 
Neden pat diye iptal edildi de çözüm 
üretilmedi? Sultanlar liginde Eczacıbaşı 
ve Vakifbank’ın, Efeler liginde de 
Fenerbahçe HDI Sigorta’nın muhtemel 
şampiyonlukları yok edildi. Belki de yeni 
Avrupa kupaları… Bir daha gözden 
geçirilir mi bilmiyorum.

Futbolda da samimiyetsizlikler bir hayli 
baş gösterdi. Bu süreçte Ahmet Ağaoğlu 
kendisine hiç yakışmayan hallere 
büründü. Protokolde maskesiz beraberlik 
golüne sevinip basın önünde maske 
ile ‘’ligler neden ertelensin ki?’’ demeci 
verip, ligler ertelenip sonrasında başlama 
tarihleri açıklandığında; ‘’birkaç hafta 
sonra sıralama değişir ve farklı bir durum 
olursa, ilk ertelendiği puan durumu baz 
alınsın’’ demecine de çok gülmüştüm. 
Liglerin başlamasını istemeyen 
takımların federasyondan kararlı 
şekilde gelen başlayacak açıklaması 
sonrası, takımlarında coronavirüs vakası 
açıklaması, ardından yine federasyondan 
gelen; ‘’virüse yakalananlar dışarıda 
kalır, sağlıklı oyuncular ile devam edilir’’ 
açıklaması sonrası, üç gün içerisinde 
pozitif vakaların negatife dönmesi… Bu 
olayı gerçekten aşamıyorum. İki ihtimal 
var; ya testleri yapan sağlık kuruluşu hata 
yaptı ya da bu kulüpler Ali Cengiz oyunu 
peşinde! Dünyanın neresinde bu tanının 
üç günde normale döndüğü görülmüş? 
Hem de hepsi birden! Bu pandemiyi 
lehinize kullanmaya çalıştınız ya daha ne 
yazsak çizsek boş…

Benim federasyonlardan tek beklentim 
var; bir daha toplanıp durumu gözden 
geçirmeleri. Maddi manevi bir haksızlık 
söz konusu ve normalleşmeye 
başladığımız şu günlerde, yarım kalan 
sezonların kupa törenlerine şahit 
olacağımız planlamalara adım atılmasını 
umuyorum. Önemli olan ‘’iyi niyet’’ 
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ZİMEM DEFTERİ (FUKARA VERESİYE DEFTERİ)
Ecdadımızın ortaya koyduğu en faziletli yardım etme ve sadaka vermenin en önemlilerinden 
biride “Zimem Defteri” dir. Genellikle Ramazan aylarında varlıklı ve zengin insanların kılık ve 
kıyafet değiştirerek, başka mahallelerdeki bakkal, manav ve kasaplara giderek Zimem defterini 
(Veresiye defterini) çıkarmalarını isterlerdi. Zimem defteri, esnaftan veresiye mal alan mahalledeki 
fakir ve yoksul insanlarının borçlarının yazılı olduğu hesap defteridir. Zengin kişi baştan, ortadan 
ve sondan rast gele sahifelerin toplamını yaptırır ve 5-10-15 veya daha fazla kişinin borcunu 
ödedikten sonra “Bu borçları silin, Allah kabul etsin” der, kendilerini tanıtmadan çıkar giderdi. 
Bu anlamlı yardım etmede, borcu silinen borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyende kimin borcunu 
ödediğini bilmezdi. Gizli verilen nafile sadakanın, açıktan verilen nafile sadakadan yetmiş defa 
daha sevap olduğunu bilen varlıklı insanlarımız, yardımlarını mümkün olduğunca gizli yapmaya 
çalışırlardı. Bu ödeme ve yardım etmede, hayır ve hasenat yapan varlıklı kişi ne gurura ve ne de 
gösterişe kapılır, Allah rızası için yaptığının huzur ve mutluluğu içinde olur, herkes duysun, görsün 
ve öğrensin anlayışında olmazdı. Borcu ödenen fakirde borcunu silen kişiye karşı minnet ve eziklik 
duymazdı. Bayrama ailesi ile birlikte yüzü güler ve sevinç içinde girer, bilinmeyen yardım eden 
kişinin arkasından da Allah razı olsun der, duasını ona arkasından yollardı. 
Fevkalade ve anlamlı olan bu yardım etmede bakkal, kasap ve manavların tuttukları veresiye 
defterlerinde ki yığılmış ve birikmiş borçların ödenmesi ile hem borcu ödemeyen fakir ve yoksul 
büyük bir borçtan kurtulur ve rahatlar, hem de esnaf gelir ve kazancının kasasına girmesi ile 
sermaye sıkıntısı çekmez ve işinin ve kazancının huzurunu yaşardı. Ecdadımızı çok severiz ve 
sayarız diyen nice zengin ve varlıklı insanlarımız, bize miras kalan bu usul ve yardım etme yolu ile 
elleri ceplerine giderek, bu gün çevrelerindeki fakir ve yoksulu arayıp bularak veya mahallerde ki 
esnaflara borcu olan kaç kişileri bulup borçlarını silerler mi?
Evet silenlerde var. Tokat’ta Erbaa Belediyesi Ata geleneğini devam ettirmekte, zengin iş 
adamlarını mahalle bakkallarına davet ederek, rastgele fakir ve fukaranın veresiye defterini 
açtırıp, hiç tanımadıkları kişilerin borçlarını ödemektedirler. Uygulamada borcu kimin ödediği gizli 
tutulmuştur. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım “ Bizi biz yapan değerleri halkımıza yeniden 
yaşatmak istedik” demiştir.
 Ramazan ayında reklamlı, basınlı, şatafatlı ve israflı olarak yüzlerce insana iftar yemekleri 
veren nice zenginlerimiz, reklamı yapılan, basına aktarılan ve beğeni kazansın diye verilen bu 
yemeğin ve hasenatın hayrını Allah katında karşılığını nasıl bulacaktır. Ecdadımız yaptığı hayrı ve 
yardımı karşılıksız, riyasız ve gösterişsiz olarak yapar ve şükrünü de eda ederlerdi. 
 Bir başka “Veresiye Defteri” ise, tarihimizde anlamlı olarak çok önemli yeri bulunan 
veresiye defteridir.
 Yıl 1915.. Çanakkale’de kızılca kıyametin koptuğu günler. Aylardan Mayıs. Vefa lisesi 
Fransızca Muallimi Ahmet Rıfkı her günkü gibi sınıftan içeri girer. Ahmet Rıfkı Bey selam verir, ama 
çocuklar selama bile karşılık vermezler! Ahmet Rıfkı iyice şaşırmıştır.
 Arka sıralarda oturanlardan biri ayağa kalkarak: “Hocam, mahallemizde eli ayağı tutan 
ağabeylerimiz Çanakkale’ye gönüllü gittiler, ama siz hala buradasınız! Bizde gitmek istiyoruz, 
fakat yaşımız tutmuyor, söyler misiniz bize, vatanımız elden giderse sizin verdiğiniz eğitim ne işe 
yarar?” Yaşlı gözlerle sınıftan çıkar ve mektebin idaresine dilekçe verir. Arkadaşlarıyla, talebeleriyle 
vedalaşır ve evine gelir.
 Ahmet Rıfkı’nın hayattaki tek varlığı yaşlı annesi Ayşe hanımdır ve Şehzadebaşı 
semtindeki evlerinde beraber oturmaktadırlar. Durumu annesine anlatır, ondan hakkını helal 
etmesini ister, ardından mahallenin bakkalı, güngörmüş bir zat olan Selahattin adil Efendiye uğrar 
ve şöyle der: “Selahattin amca, Allah’ın izniyle vatanın bağrına saplanmış olan düşman hançerini 
çıkarmaya gidiyorum. Senden istediğim, anamı iaşesiz bırakma! Kısmetse dönüşte borcumu 
öderim!”
 Çeşitli cephelerde savaşa katılır. 19 Aralık 1915 günü şehit olur. Annesi haberi alır, çok 
üzülmesine rağmen imanı bütün bir hanım olduğundan hadiseyi tevekkülle karşılar. Aklına 
veresiye yiyecek aldığı bakkal gelir. Bakkala: “Yedi aydır senden veresiye alırız, borcumuzu verelim 
de oğlum borçlu yatmasın!” der. Selahattin Efendi şöyle cevap verir: “Ayşe hanım, sen okuma 
yazma bilmezsin, okuma bilen bir yakının getir de hesabı o çıkarsın!” Bunun üzerine Ayşe Hanım, 
komşusunun kızı Gülşah’la birlikte dükkana gider. Selahattin adil Efendi, “Ahmet Rıfkı” bölümünü 
açarak veresiye defterini Gülşah’ın önüne koyar! 
 Gülşah, onlara veresiye defterindeki kırmızı harflerle yazılmış satırları gösterir. Şöyle 
yazıyordur defterde: “Bu hesap Ahmet Rıfkı’nın kanıyla ödenmiştir vesselam!”
KAYNAKLAR
Necdet Bayraktaroğlu- Türk İslam Kültüründe Yardımseverlik- Panama Yay. Ank. 2019
Yusuf Asal – Muhteşem Osmanlılar – Uğurböceği Yay. İst. 2018
Yaşar Süngü – Zimem Defteri – Yeni Şafak – 12 Haziran 2016
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BAYRAKTAROĞLU
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DOĞANIN GÜCÜ 
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları 
bende yıllardır bu dergiyi takıp 
eden okuyan abone olan bir 
okuyucuyum derginin genel yayın 
yönetmeni sn. Şerafettin Şıvkın ve 
genel koordinatörü sn. Ali Mugan 
beylerin daveti üzerine bana 
lütfederek bir köşe beyaz sayfa 
ayırdıklarını ve ve simge dergisinin 
tarafsız yayın yaptığını toplumun 
önemli kesimlerine kamu kurum 
ve kuruluşlar dâhil olmak üzere s t 
ö ( sivil toplum örgütleri ) meslek 
odaları sendikalar esnaf ve sanatkârlar 
federasyonu Türkiye’nin ekonomisine 
yön veren holdingle olmak geniş 
bir okuyucu kitlesine ulaştığını 
biliyorum toplumun değerlerine 
saygı duyan siyasi ekonomik kültür 
ve sanat dallarında toplumumuzu 
aydınlatan seçkin bir dergidir 
yazı yazmak bir köşe dâhili olmak 
beni onurlandırdı ve ilk yazımı 
mayıs ayı sayısına yetiştirmenin 
heyecanını yaşıyorum bana bu 
onuru sağlayan uluslararası basın 
yayın federasyonu genel başkanı 
sn. Şıvkın ve başkan yardımcısı sn. 
Mugana siz simge dergisi yazarları 
yurt içi yurt dışı temsilcileri ve 
okuyucularına beni kabul ettiğiniz 
için sonsuz teşekkürlerimi sunmaya 
bir borç bilirim biliyorum bu dilek 
ve temennilerime katıldığınız için 
bende hoş buldum diyorum bu 
girişi yaptıktan sonra asıl yazımın 
başlığındaki dığanın gücünü yazmaya 
çalışacağım değerli simge dergisi 
okuyucuları bu gün dünyayı kasıp 
kavuran asrın vebası dediğimiz 
pandemiyi anlatmağa çalışacağım.

İnsanoğlu var olduktan bu yana 
sürekli doğaya karşı hep savaş 
halinde olmuştur bu savaşa doğaya 
ve doğanın sahip olduğu tüm 

nimetlere sahip olmak üzerini 
kurmuştur örneğin ilk çağda orta 
çağda yakın çağda yeniçağda ve 
yaşadığımız 21 çağda hep doğayı 
tahrip ederek daha güçlü daha mutlu 
bir yaşam tarzını seçmişlerdir doğa 
savunmasız olduğu için bazen bu 
yıkımlara bu tahribatlara karşı koyarak 
insanoğlunun talanına zaman zaman 
dur demiştir çağımızın önemli 
bulaşıcı hastalıklarını 100 yıllardır 
yaşıyoruz yakın zamanlarda büyük 
can kayıpları verdiğimiz dünyamızda 
Tifo tifüs verem kolera İspanyol 
gribi sars gribi kuş gribi domuz gribi 
kanamalı Kongo gribi gibi daha 
sayamayacağımız bulaşışı çok hızlı 
yayılan ve dünyada milyonlarca 
insanın ölümüne sebep olan birçok 
grip virüsleriyle mücadele eden 
ve sonunda bu hastalıkların aşısını 
bulan ve kendini korumayı bilmiştir 
insanoğlu.

Şu an dünyanın karşı karşıya 
kaldığı covit-19 (coranavirüsü ile )
aylardır mücadele etmekte ve 
bu mücadelede tüm dünya bilim 
adamları bu virüsü az hasarla 
atlatmak içim kendisini koruma 
yolları aramakta dünya devletleri 
kendi insanlarını izole edip karantina 
uygulamalarına giderek ölümleri 
az hasarla atlatmağa çalışmaktadır 
sonuç olarak insanoğlu doğayı 
acımasız tahrip etmenin sonucu 
olarak doğada kendisini korumak 
için insanoğlundan rövanş ve öcünü 
almağa çalışıyor bu insanoğluna 
acı bir ders olmalı doğayı tahrip 
etmek değil doğayla iç içe yaşamayla 
olur gelecek yazımda Türkiye 
nın coranavirüs ile mücadelesini 
anlatacağım saygılarımla.İç
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Rus güvenlik şirketi Wagner’e mensup paralı askerlerin başkent Trablus’taki ön cephelerden 
çekilmeleri, Trablus etrafındaki saldırı ekseninde hızlı bir çöküşe yol açtı.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner’e 
mensup paralı askerlerin başkent Trablus’taki ön cephelerden çekilmeleri, Hafter milislerinin hükümet güçlerinin 
ilerlemesini engellemek için cadde, sokak ve evleri el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlarla tuzaklamalarına rağmen, 
Trablus etrafındaki saldırı ekseninde hızlı bir çöküşe yol açtı.

Wagner’e bağlı paralı askerlerin Trablus’taki cephelerden ayrılmasıysa akıllara söz konusu hamlenin gerçek bir 
çekilme mi yoksa taktiksel bir manevra mı olduğu sorusunu getirdi.

Rusya’nın, Libya’ya bu kadar kolay çıkmak için girmediği görüşünü savunanlar, çıkacak olsaydı Libya’ya 
dördüncü nesil 14 savaş uçağını neden gönderdi? sorusunu yöneltiyor. Cezayir’in Soğuk Savaş dönemi 
Cumhurbaşkanlarından Huari Bumedyen’in, Rusların ülkesinden deniz üssü istemesi konusunda “Sovyetler bir yere 
giriyorsa oradan ebediyen çıkmazlar” sözleriyle bu isteği reddetmesi Kuzey Afrika coğrafyasının ortak belleğinde 
tazeliğini koruyor.

Libya hükümetinin, ülkenin batısındaki Zuvara kentinin 50 kilometre güneyinde, Trablus’un ise kuş bakışı yaklaşık 
140 kilometre güneybatısında stratejik önemdeki Vatiyye Üssü’nden Hafter milislerini çıkarmasının ardından, Hafter 
milisleri ülkenin batısında peş peşe kayıplar vermeye başladı. Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus’un 
güneyinde yeni pozisyonlara konuşlandıklarını ve tüm cephelerden 2-3 kilometre çekildiklerini duyurmuştu.

Wagner paralı askerlerinin Trablus’un 180 kilometre güney doğusundaki Beni Velid Havalimanı’na topluca 
çekildiğine dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla, Mismari’nin söz konusu adımın tam manasıyla çekilme değil 
“taktiksel bir manevra” olduğu yönündeki açıklamaları ikna edici olmadı.

Wagner’in Trablus’tan çekilmesi bir son mu yoksa 
taktiksel bir manevra mı?
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Öte yandan Libya’nın nüfuzlu kabilelerinden Verfalli kabilesinin Beni Velid şehrindeki ileri gelenlerinin, Rus paralı 
askerler ve Hafter milislerinin kendi kentlerinde kalmalarına karşı çıkmaları sebebiyle, Wagner’e mensup paralı 
askerler, 24 Mayıs’tan itibaren havayoluyla henüz bilinmeyen bir noktaya transfer edildi.

Beni Velid’e çekilen unsurların sayısının 1500’den fazla olması ve kentteki kabile baskısı artması sebebiyle hava 
yolunun yetersiz kalmasının ardından, Hafter milisleri ve Wagner’e mensup paralı askerler bu kez 26 Mayıs’ta 4 Rus 
yapımı Pantsir hava savunma sistemi ve yüzlerce araçla karayoluyla ülkenin batısından çekildi.

Yerel kaynaklar Hafter milisleri ve paralı askerlerin Libya’nın orta kesiminde yer alan ve Trablus’un 650 
kilometre güneyindeki Cufra Hava Üssü’ne çekildiğini belirtirken, söz konusu çekilmenin ABD Afrika Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın (AFRICOM), Rusya’nın Libya’ya Wagner paralı askerlerine destek için gönderdiği savaş uçaklarının 
görsellerini paylaşması ile eş zamanlı gerçekleşmesi ise dikkati çekti.

Moskova yönetimi Hafter’in kendisini Libya’nın tek hakimi olarak ilan etmesini kabul etmemişti. Bununla eş 
zamanlı, Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Rusların nisan ayı sonunda Hafter 
ile temasa geçerek durumun uçurumun eşiğinde olduğunu değerlendirdiğini ve Hafter’den ateşkes çağrısında 
bulunmasını talep ettiklerini söyledi.

Wagner Libya’nın geleceğine bir Rus kancası mı?

Wagner’in geri çekilmesi akıllara Moskova’nın Libya’dan tamamen geri çekilme kararı mı aldığı yoksa taktiksel bir 
hamle mi yaptığı sorusunu da beraberinde getiriyor.

Rusya’nın, Libya’ya bu kadar kolay çıkmak için girmediği görüşünü savunanlar, çıkacak olsaydı Libya’ya 
dördüncü nesil 14 savaş uçağını neden gönderdi? sorusunu yöneltiyor. Cezayir’in Soğuk Savaş dönemi 
Cumhurbaşkanlarından Huari Bumedyen’in, Rusların ülkesinden deniz üssü istemesi konusunda “Sovyetler bir yere 
giriyorsa oradan ebediyen çıkmazlar” sözleriyle bu isteği reddetmesi Kuzey Afrika coğrafyasının ortak belleğinde 
tazeliğini koruyor.

Akdeniz’in güneyinde bir Rus deniz veya hava üssünün kurulması Moskova’nın eskiden beri peşinde olduğu 
stratejik hedefler arasında gösteriliyor. Fransa’nın Hafter yanlısı tavrıyla birleşik bir Avrupa politikasını zora soktuğu, 
ABD’nin yaklaşan seçime odaklandığı ve uluslararası düzenin de küresel salgınla meşgul olduğu bir dönemde 
Libya, Rusya’nın NATO’yu Akdeniz’in güneyinden abluka altına alması için tarihi bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Wagner ile Hafter arasında mali sıkıntılar nedeniyle sorunlar var

Rusların şu anda Libya’dan çekilmesi abartılı bir beklenti gibi görünüyor. Fakat Wagner’e bağlı paralı askerlerin 
başkentin güneyinden ayrılmasının, Hafter’e Rusların desteği olmaksızın Libya hükümeti güçleri karşısında Trablus 
saldırısının başarılı olma şansı bulunmadığını göstererek “darbeci generali” Moskova’nın şartlarına razı etmek amacı 
taşıdığı yorumu yapılıyor.

Rusya, 2016’da Suriye’deki Beşşar Esed rejimine de aynı şekilde yaklaşmış ve askerlerinin ülkesinden kısmi olarak 
çekildiğini duyurarak rejim üzerinde baskı kurmuştu.

Moskova yönetimi Hafter’in kendisini Libya’nın tek hakimi olarak ilan etmesini kabul etmemişti. Bununla eş 
zamanlı, Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Rusların nisan ayı sonunda Hafter 
ile temasa geçerek durumun uçurumun eşiğinde olduğunu değerlendirdiğini ve Hafter’den ateşkes çağrısında 
bulunmasını talep ettiklerini söyledi.
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Arap basınında, Wagner’in Hafter’den ödeme 
alma konusunda sorunlar yaşadığı, Wagner’in, 
Trablus’a girememesi sebebiyle “darbeci 
generalin” askeri kabiliyetine güveninin sarsıldığı, 
paralı askerler arasında çok sayıda can kaybı 
olduğu ve ölenlerin ailelerine ödenmesi gereken 
ek bir maliyet oluşturduğu yönünde haberler 
çıkmıştı.

ABD’nin Rusya’nın Libya’daki varlığını “terör 
örgütü DEAŞ’tan daha tehlikeli” görmesine 
rağmen Wagner’in Libya’dan tamamen ayrılması 
şu an için uzak bir ihtimal olarak görülüyor. 
Rusya’nın Akile Salih’i Hafter’in önüne geçirme 
planında Wagner itici güç olarak görev alabilir.

Libya hükümetine bağlı SİHA’lar Wagner’in 
etkinliğini kırdı

Hükümete bağlı silahlı insansız hava araçlarının 
(SİHA) Beni Velid bölgesindeki Hafter milislerinin 
yakıt kamyonlarını, silah ve mühimmatlarını hedef 
almasıyla milisler ve paralı askerlerin ikmal hatları 
kesildi. Havadan sıkı tutulan bu ambargo, Wagner 
unsurlarının savaştaki etkinliğini belirleyici 
biçimde düşürdü.

Wagner paralı askerleri, Aralık 2019’da savaşa 
katıldıkları sırada Trablus’un güneyindeki hassas 
noktalara girdikten sonra belirli mevzilerde 
Hafter lehine askeri katkı yapmıştı. Ancak Mayıs 
ayına gelindiğinde paralı askerler savaşın ön 
hatlarından tamamen çekildi.

Wagner’in 1500 ile 2 bin arasındaki unsuru 
ile cephelerden çekilmesinin ardından Hafter 
sözcüsü Mismari’nin Trablus’un güneyinde 
yeniden konuşlanacakları konusundaki 
açıklaması, Hafter milislerinin savaş alanında 
dengesiz olarak yerleştirildiğinin göstergesi olarak 
yorumlanıyor.

Akile Salih ve Rusya Hafter’i devirecek mi?

Libya’nın doğusundaki bazı kabilelerin, 
çocuklarının batı bölgesindeki cephelere 
gönderilmesi konusunda rahatsız olduğu ülke 

içinde sıkça zikrediliyor.

Hafter’in ülkenin batısında arka arkaya aldığı 
yenilgiler, ülkenin doğusunda sahip olduğu 
otoritesine de darbe vurdu. Barka bölgesindeki 
kabileler, Ruslara Hafter için alternatif olan 
güvenilir bir müttefik olarak sundukları Akile 
Salih’in etrafında toplanmaya başladı.

Hafter’in henüz Vatiyye Askeri Üssü’ndeki yenilgisi 
ortaya çıkmadan önce kendi taraftarlarını sokağa 
çağırarak ilan ettiği darbe girişiminin arkasında 
Akile Salih’in Ruslarla daha yakın temasa 
geçmesinin olduğu belirtiliyor.

Akile Salih’in sözde “Libya Ulusal Ordusu 
Başkomutanı” sıfatıyla sözde Libya Ulusal 
Ordusunun Genelkurmay Başkanı Abdurrazık en-
Nazuri ve Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr el-Caruşi 
ile birlikte, Hafter’in olmadığı bir toplantıda Rusya 
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi, 
Rusya’nın, Wagner’in desteğiyle Hafter’in yerine 
Akile Salih’i getirme niyeti olarak görülüyor.

Sonuç olarak ABD’nin Rusya’nın Libya’daki 
varlığını “terör örgütü DEAŞ’tan daha tehlikeli” 
görmesine rağmen Wagner’in Libya’dan tamamen 
ayrılması şu an için uzak bir ihtimal olarak 
görülüyor. Rusya’nın Akile Salih’i Hafter’in önüne 
geçirme planında Wagner itici güç olarak görev 
alabilir.
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ALMA CANIMI
Aldatıp sözlerle bükme belimi
Gel artık bırakma uzat elini
Ağlatma soldurma seven gözümü
Azrail gelmeden alma canımı 

Kalmadı dünyada tutacak dalım 
Hayatta atıyor sürekli çalım 
Uzatsan ellerini çıkmasan zalim
Azrail gelmeden alma canımı 

Perişan kaldım bak susuz çöllerde 
Sormuyor kimseler halin nicede
Çözülmez bilmece gözüm sellerde
Azrail gelmeden alma canımı 

Divane gönlümde fırtına esti
Yalnızlık estikçe nefesim kesti
Sensizlik çok zormuş canıma yetti 
Azrail gelmeden alma canımı 

Ayrılık rüzgarı hep beni seçti
Ömrüme bilmemki kader ne biçti 
Divane gönlümde fırtına esti
Azrail gelmeden alma canımı 

Serap Okcu (Aşkın Gözyaşı)
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Hindistan-Çin sınırında gerilim artıyor
Çin ile Hindistan arasında 3 bin 488 kilometrelik dünyanın en uzun sorunlu 
sınırı, görece sakin geçen uzun bir dönemin ardından son haftalarda yeni 
gerilimlere sahne oluyor.

3 bin 488 kilometreyle dünyanın en uzun sorunlu sınırını paylaşan ve bu nedenle 1962’de kısa ama 
oldukça şiddetli bir savaş da veren Hindistan ile Çin arasındaki sınır çatışmaları yeni değil, son da 
olmayacak. İki ülke bu tartışmalı sınır boyunca önemli askeri yapılanmalara sahip ve zaman zaman 
birbirlerini “düşük yoğunluklu çatışmalarla” test ediyorlar.

2017’de meydana gelen Doklam Krizine dek Hindistan-Çin sınırında görece bir sükûnetten söz etmek 
mümkündü. Söz konusu göreli sakinliğin kaynağı ise dönemin Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi ile 
Çinli meslektaşı Deng Şioping arasında varılan 1988 uzlaşmasına dayanıyor. Nitekim her iki ülke de 
ekonomik kalkınma hedefleri için istikrarlı bir dış ortama ihtiyaç duyuyordu ve bu nedenle gerek Yeni 
Delhi gerekse Pekin stratejik anlamda pragmatik bir yaklaşım sergilemek durumundaydı. Dolayısıyla sınır 
anlaşmazlığı gibi önemli konular iki liderin inisiyatifiyle rafa kaldırılmıştı. Ancak sözü edilen uzun sessizlik 
süreci sınırda hiç çatışma olmadığı anlamına gelmiyor. Zira ifade edildiği üzere sınırdaki çatışmalar aralıklı 
olarak nüksetmiş ancak pek çoğuna haber değeri atfedilmemiş ve bilhassa Hindistan tarafında yerel 
yönetimlerce kontrol altına alınan çatışmalar yerel basında dahi kendisine çok az yer bularak ya da hiç yer 
bulamayarak ulusal ve küresel düzeyde medyaya bile yansıtılmamıştır. Bununla beraber, iki ay süren ve 
2018’de sonuçlanan Doklam Krizi çok ses getiren daha ciddi bir askeri çatışmayı ifade ediyor. Söz konusu 
çatışmaların çoğu, fiili bir uluslararası sınır olarak dizayn edilmiş ve Fiili Kontrol Hattı (LAC) şeklinde 
adlandırılan bölgeye ilişkin tarafların görüş farklılıklarından kaynaklanıyor. Fiili Kontrol Hattı’nda Ladakh, 
Arunachal, Himachal ve Uttarakhand çevreleri olmak üzere 23 adet tartışmalı ve hassas bölge bulunuyor.
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Ayrıca, iki ülkenin iddiasına göre sınırın her iki 
tarafından birbirlerinin topraklarına geçiş ihlalleri 
yaşanıyor. Bu noktada, Hindistan her yıl Çin askeri 
birliklerince ortalama 300-400 civarı sınır ihlalinin 
yaşandığını ileri sürüyor.

Yeniden hız kazanan çatışmalar

Çoğunlukla sınır devriyeleri sırasında yaşanan 
çatışmaların son haftalarda giderek daha sık 
meydana geldiği ve sınır bölgelerinde gerilimin 
artmakta olduğu görülüyor. Hint ve Çinli 
askerler arasında 5-6 Mayıs’ta tartışmalı Ladakh 
bölgesindeki Pangong Tso gölü yakınlarındaki 
çatışmanın ardından, 9 Mayıs’ta ise Sikkim-
Tibet sınırındaki Naku La bölgesinde silahların 
kullanılmadığı, yumruk ve taşların devreye girdiği, 
her iki tarafın askerlerinin yaralanıp hastanelere 
kaldırıldığı bir çatışma daha meydana geldi.

Dönemin liderleri öncülüğünde ortaya çıkan 1988 
uzlaşması güven artırıcı önlemlerle ilgili 1993 ve 
1996 anlaşmalarının yanı sıra sınır müzakerelerine 
politik anlamda yön veren 2005 anlaşması 
dâhil olmak üzere bir dizi sınır anlaşmasını ve 
iki ülke arasındaki ticari bağlantıların teşvik 
edilmesi yönündeki gelişmeleri beraberinde 
getirdi. Ayrıca, yakın dönemlerde yaşanan 
Modi-Şi “gayriresmî” zirveleri genel anlamda 
ilişkilerin idaresinde önemli bir rol oynasa da sınır 
anlaşmazlığı başta olmak üzere Hindistan ile Çin 
arasındaki çözümlenmemiş sorunlar her daim 
raftan indirilmek için hazır. Üstelik Yeni Delhi ile 
Pekin arasında yeniden tırmanan sınır çatışmaları 
değişen güç dinamikleri bağlamında dikkate 
alındığında daha da kaygı uyandırıyor. Ancak 
Mayıs başından bu yana yeniden alevlenen sınır 
sürtüşmelerine savaş niyetinin eşlik etmediği, her 
iki ülkenin bu olayları birbirlerine uyarı niteliğinde 
gerçekleştirdiğinin altı çizilmeli. Gerçekten de 
mevcut konjonktür ne Hindistan ne de Çin için 
birbirleriyle savaşa girilecek bir ortama izin veriyor. 
Bu nedenle her iki ülke de bu farkındalıkla iletişim 
kanallarını açık tutuyor. Bu kapsamda bilhassa 
Pekin, “Çin ve Hindistan birbirlerine tehdit değil, 
fırsat oluşturmaktadır” ve “Farklılıklarımızın 
ilişkilerimizi gölgelemesine izin vermemeliyiz” gibi 
beyanlarda bulunmakta ya da Delhi’nin yaptığı gibi 

‘sessiz diplomasi’ taktiğini kullanmaktadır. Ayrıca, 
iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında kurulmuş 
olan güven artırıcı mekanizmalar da olası savaş 
ihtimalini önleyecek mahiyette.

Çin ve Hindistan aralarındaki sınır boyunca 
altyapılarını hızla geliştiriyor ve her yaz başlarında 
olduğu gibi bölgede devriyelerini artırıyor. Delhi 
ve Pekin’in geliştirmekte olduğu sivil-askeri altyapı 
projeleri sınırdaki gri bölgelerde iki ülke arasındaki 
sınır çekişmelerini sürekli canlı tutan bir boşluk 
doldurma ikilemi doğuruyor. Aslında her iki ülke de 
sınırdaki statükoyu kendi lehine değiştirmek adına 
altyapı geliştirme faaliyetleri yapıyor ancak sınır 
boyunca üzerinde anlaşılmış belirli bir harita söz 
konusu olmadığından karşılıklı olarak birbirlerinin 
egemenlik alanlarını ihlal ettiklerini öne sürerek bu 
faaliyetlere izin vermemeye çalışıyor.

Hindistan Nisan 2019’da Galwan Vadisi’nde 
Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldie yolunu 
tamamlayarak bölgede niteliksel bir değişiklik 
yaptı. Alt Sektör Kuzey Yolu olarak da bilinen bu 
yol Hindistan’ın stratejik Galwan bölgesindeki 
duruşunu büyük ölçüde güçlendirdi. Delhi’nin 
altyapı geliştirme çabalarına paralel olarak, 
Mayıs ayının başında Galwan Vadisi bölgesindeki 
sınır çizgisini aşarak Çin topraklarına sınır ötesi 
savunma tesislerini yasadışı bir biçimde inşa ettiği 
iddialarının ardından Pekin’in de sınır savunma 
birliklerinin kontrol önlemlerini artırmasıyla iki ülke 
arasında ihtilaflar, özellikle Galwan çerçevesinde 
tırmanışa geçti. Hindistan yönetimi ise sınırdan 
10 kilometre uzakta, kendi topraklarında faaliyet 
gösterdiklerini öne sürüyor.

İki ülkenin birbirlerine yönelttiği provokasyon 
suçlamalarının gölgesinde, Delhi-Pekin sınır 
gerilimini tetikleyen önemli bir faktör olarak 
bilhassa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
paralelinde devam eden ABD-Çin gerginliğine 
de değinmek gerekiyor. Geçen hafta bölgeye 
giden Amerikalı üst düzey diplomat Alice Wells, 
yaşanan gerilimlerin “Pekin’in ortaya koyduğu 
tehdidi” anımsattığına işaret ederek, “Çin’in 
provokasyonlarını ve rahatsız edici davranışlarını 
görmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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Kovid-19 felaketinin ekonomik krizi tetiklemesiyle giderek artan Washington-Pekin gerginliği merceğinde 
bir okuma yapıldığında gerek Güney Çin Denizi’ndeki gerilimin artarak devam etmesi gerekse 
yaklaşmakta olan ABD seçimleri dolayısıyla bu ülke nezdinde Çin karşıtı söylemlerin yükselmesi üzerine 
Pekin, Washington liderliğindeki herhangi bir girişimden uzak durması yönünde Delhi’yi uyarma ihtiyacı 
da hissediyor.

Tırmanan sürtüşmenin diğer önemli tetikleyicileriyse 18-19 Mayıs’ta Tayvan’ın Dünya Sağlık Asamblesi’ne 
gözlemci statüsüyle katılma ihtimalinin söz konusu olmasıyla Hindistan’ın 22 Mayıs’ta Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu Başkanlığını devralmasıdır. Bilindiği üzere Kovid-19 yerine “Çin Virüsü” 
söylemini kullanan Trump yönetiminden salgınının kaynağına ilişkin soruşturma başlatılması ve bu 
anlamda Pekin’in cezalandırılması yönünde bir dizi talepler gündeme getiriliyor. Böyle bir ortamda Beyaz 
Saray’la yakın ilişkileri bulunan Narendra Modi hükümetinin DSÖ dönem liderliğini üstlenmesi üzerine 
yaşanılan Hint-Çin sınır çatışmalarının tırmanıyor oluşu tesadüf değil. Kovid-19’la başarılı mücadelesinden 
ötürü, ABD, Japonya ve Yeni Zelanda gibi Hint-Pasifik devletleri tarafından desteklenen Tayvan’ın 
DSÖ’ye kabulü konusu da aynı prizmadan okunmalı. Aktarılan konular paralelinde, DSÖ’nün yürütme 
karar organına başkanlık yapacak olan Hindistan’a bir Çin “uyarısı” olasılığı çok güçlü. Nitekim Kovid-19 
sınavının verildiği şu günlerde Çin nazarında Hindistan’ın, Pekin ekonomisinde yaşanan durgunluğun ve 
Çin’e karşı Batı’dan yükselen suçlamaların önemli bir fırsat yarattığı düşüncesiyle hareket ettiği görüşü söz 
konusu.

Bugün Çin’in GSYİH’si Hindistan’ın neredeyse 5 katı. Ayrıca mevcut uluslararası ortam, Çin Halk Kurtuluş 
Ordusu’nun Fiili Kontrol Hattı boyunca mevcut üstünlüğü ve ülkede endişe verici boyutlara ulaşan Kovid-
19’un salgınının Hindistan’da henüz zirve noktasına bile ulaşmadığı dikkate alınarak hareket edilmeli. 
Ancak bu noktada Yeni Delhi gerçekte zaten ABD yönetimine tam olarak güvenmiyor ve Washington’ın 
kendi çıkarları ekseninde Hint-Çin ihtilaflarını kışkırtma eğilimde olabileceğinin bilinciyle hareket ediyor. 
Öte yandan, Hindistan’ın DSÖ’de üstlendiği başkanlık rolü kapsamında Kovid-19 salgını nedeniyle Çin’e 
karşı açık bir soruşturma başlatılması yönünde bir tutumu bulunmuyor. Bununla beraber, Hindistan’ın 
Tayvan politikasını da yakın zamanda değiştirmesi pek olası değil. Hindistan Başbakanı Modi, Mart 
ayı sonlarında G-20 sanal zirvesindeki konuşmalarında DSÖ’nün güçlendirilmesini ve reformunu 
desteklemesine karşın, Kovid-19 krizi çözülene kadar bunların bekletilebileceğini söylemişti. Dolayısıyla 
Hindistan’ın eğilimi, Pekin’in kaygılandığı ölçüde bir gelişim kaydetmiyor.

Kovid-19 salgınının pandemi halini alması; buna bağlı olarak hız kazanan küresel ticaret sisteminin 
sarsılması ve dünya genelinde yükselişte olan aşırı milliyetçilik eğilimi gibi faktörler küresel denklemdeki 
ve bilhassa Hint-Pasifik’teki rekabeti artırırken, bunlar esasında aynı zamanda Delhi ve Pekin ilişkilerini 
ve rekabetini daha fazla test edecek önemli dinamikler. Söz konusu gelişmeler Pekin prizmasından 
okunduğunda, Hindistan’ın Güney Asya ve Hint Okyanusu bölgelerindeki varlığı, Çin güç projeksiyonunu 
Doğu Asya’yla sınırlamakta ve dolayısıyla Pekin’in genel anlamda Hint-Pasifik nüfuzuna başlıca engeli 
teşkil etmektedir. Delhi ekseninde dikkate alındığında ise Çin’in Doğu Asya’yı aşan ve buna paralel 
Hindistan’ın etki alanlarını da kapsayan Hint-Pasifik bölgesine yayılımı, öteden beri Güney Asya’da 
bütünsel bir liderlik ve Hint Okyanusu Bölgesi’nde üstünlük arayan Yeni Delhi’nin Pekin’le olan 
rekabetini körükleyecektir. Çin’in “Kuşak-Yol” inisiyatifi başta olmak üzere Hindistan’ın arka bahçesi 
Hint Okyanusu’nda artan faaliyetleri dikkate alındığında Delhi’nin daha çok yol kat etmesi gerektiği 
açık. Hindistan’ın “Önce Komşuluk” stratejisi kapsamında olan Sri Lanka, Nepal ve Bhutan gibi yakın 
çevresindeki ülkelerle sıkı ilişkiler geliştirmesi Hint-Pasifik’te iki ülke arasındaki rekabeti artıran unsurlar 
olmakla beraber, Pakistan’la geliştirdiği ilişkiler bağlamında Kuşak-Yol projesinin bir parçası olan tartışmalı 
ve hassas Keşmir bölgesine uzanan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru eksenindeki hamleleri Yeni Delhi’yi 
ciddi şekilde rahatsız ediyor.
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Microsoft MSN sitesi için haber seçimini gazeteciler yerine 
yapay zekaya yaptıracak

Seattle Times’ın kaynaklara dayandırdığı 
haberine göre, Microsoft, bugün gazeteciler 
tarafından yürütülen çeşitli yayın organlarından 
haber, manşet ve fotoğraf seçimini, yapay zeka 
programına yaptırmayı planlıyor. 

Microsoft’tan yapılan açıklamada, “Diğer 
şirketler gibi biz de işimizi düzenli olarak 
değerlendirmeden geçiriyoruz. Bu zaman zaman 
bazı yerlere daha fazla yatırımla, bazılarının 
yeniden düzenlenmesiyle sonuçlanabilir. Bu 
kararlar, mevcut salgının sonucu değil.” ifadesi 
kullanıldı.

Şirket diğer teknoloji firmaları gibi internet 
sitesinde içeriklerini kullanmak için haber 
kuruluşlarına ödeme yapıyor. 

Bu haberlerin seçimi ve nasıl sunulacağına karar 
vermeleri için de gazetecilerle çalışıyor.

Seattle Times, Microsoft’un kararıyla haziran 
sonunda 50 sözleşmeli haber yapımcısının işini 
kaybetmiş olacağını, tam zamanlı ekibin çalışmaya 
devam edeceğini yazdı.

Bu yapımcılardan biri, gazeteye yaptığı 
açıklamada, “Makinelerin yerimizi alacağını 
düşünmek moral bozucu ama elden gelen bir şey 
yok.” dedi.

İşlerini kaybeden bazı gazeteciler de yapay 
zekanın, editoryal yönergeleri tam anlamıyla 
anlayamayabileceği ve uygunsuz haberleri siteye 
koyabileceği uyarısında bulundu.

Teknoloji şirketi Microsoft, internet sitesi MSN için çalıştırdığı gazeteciler yerine haber seçimi 
için yapay zeka programı kullanacak.
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Denizli’de hayvanseverler ayağa kalktı!
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Mahir TURGUT
Gazeteci - Yazar

mahir.turgut@gmail.com Denizli’de sosyal medyada yayılan 
videolarda ölü köpeklerin çöplüğe 
atılma görüntüleri hayvanseverleri 
ayağa kaldırdı. 

Denizli Hayvanları Koruma 
Derneği yöneticileri olaydan 
Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni 
sorumlu tuttu. Hayvanseverler 
görüntülerdeki kişilerin Denizli 
Büyükşehir Belediye hayvan 
barınağı çalışanları olduğunu ve 
sokaklardaki köpeklerin sayısının 
azaldığını belirtti.

Hayvanseverler aracın Denizli 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
olduğunu ve çalışanların da 
Hayvan Barınağı çalışanları 
olduğunu ve görüntülerin yeni 
olduğunu savundu.

Denizli Hayvanları Koruma 
Derneği Başkan Yardımcısı 
Simge Aydoğan ise görüntülerin 
eski olmadığını ve coronavirüs 
pandemi sürecinde bazı 
noktalardaki köpek sayısının ciddi 
bir şekilde azaldığını öne sürdü.

Denizli Hayvanları Koruma 

Derneği Başkan Yardımcısı Simge 
Aydoğan ise; “Görüntülerin.
Denizli’de çekildiğinden eminiz. 
Çünkü personeli tanıyoruz. 
İsimlerini bile verebiliriz. Biz 
yıllardır bunun peşindeyiz. Bu 
söylemler 5 yıldır var. Lakin ispat 
edemiyorduk. Birkaç ay öncede 
bir hayvansever bize ulaşmış 
ve köpek cesetlerini çöplüğe 
attıklarını söylemişti. Bu tür şeyler 
olduğunu yıllardır biliyor ve zaman 
zaman dile de getiriyorduk” dedi.

Aydoğan sahada besleme 
yaparken köpeklerin sayısının 
azaldığını fark ettiklerini 
belirterek “Düzenli besleme yapan 
arkadaşlarımız var. Özellikle eski 
barınak, çöplük, asfalt şantiyesi 
gibi şehrin kenar bölgelerine 
giden gruplarımız var. Onlar 
sürekli köpeklerin üçer beşer 
azaldığını belirledi. İnanılmaz 
şikayetler geldi. Besleme yapan 
arkadaşlar 700’e yakın köpeğin 
azaldığını söylüyorlar. Hayvan 
barınağında klinik çalışmıyor. 
Yaralılara bakılmıyor, kısırlaştırma 
yapılmıyor ve sokaktan köpek 
toplanmıyor” ifadelerini kullandı. 
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SpaceX’in ilk insanlı uzay mekiği denemesi başarıyla gerçekleşti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen SpaceX’in 
“Crew Dragon” isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş 
denemesi başarı ile gerçekleştirildi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve 
California merkezli SpaceX firması tarafından 
uygulamaya konulan tarihi fırlatılış, Florida’daki 
Kennedy Uzay Merkezi’nden ABD doğu saati ile 
15.22’de (TSİ 22.22) yapıldı.

İlk insanlı test uzay yolculuğu, NASA ve SpaceX’in 
sosyal medya hesapları başta olmak üzere birçok 
Amerikan televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı.

5 Mayıs’ta yapılması planlanan fırlatılışın, dakikalar 
kala hava şartlarının elverişsiz olduğu gerekçesi ile 
ertelendiğini duyuran NASA yetkilileri, bir sonraki 
fırlatılışın bugün gerçekleşeceğini bildirmişti.

Başarı ile gerçekleşen tarihi insanlı fırlatılış ve yeniden 
kullanılır roketle yapılan uzaya yolculuk neticesinde, 

NASA’nın dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası 
Uzay İstasyonu’na astronot göndermek için her 
seferinde Rusya’ya koltuk başına ödediği yaklaşık 
85 milyon dolarlık masraftan kurtulmasının da yolu 
açılmış oldu.

NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş 
projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay 
istasyonuna taşımak için Rusya’ya ait Soyuz uzay 
araçlarını kullanıyordu.

Crew Dragon’un inşası için 6 yıl çaba harcadı

İş adamı Elon Musk’ın sahibi olduğu Kaliforniya 
merkezli SpaceX firması, Crew Dragon kapsülünü inşa 
ve test etmek için 6 yıl çaba harcadı.

İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA’dan 3 
milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX, bugün 
yapılan başarılı test uçuşu ile uzay endüstrisi için 
atacağı diğer adımlar için güven tazeledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen SpaceX’in “Crew Dragon” isimli uzay mekiğiyle 
ilk insanlı uçuş denemesi başarı ile gerçekleştirildi.
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