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BAŞKANDAN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Bir ülkede:
İşsizlik.
Yoksulluk.
Tarım.
Ekonomi.
İyi olmayabilir.

Sebebi tespit edildiği zaman düzelmesi gayet 
basit ve düzelir.

18 yıllık AKP iktidara geldiği zaman terör 
ülkede 30 bin vatandaşımızı acımadan 
katletmiş, kendi zamanlarında da devam edip 
önlenemiyordu.

Muhtemelen Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip 
Erdoğan bir gece düşünüp, bunun üstesinden 
akıllı, bilgili, yürekli, gayretli,  polisle polis, asker 
ile asker kim gelebilir diye düşündü, “buldum” 
diye umutla Sayın Süleyman Soylu’yu Bakan 
olarak atadı.

(İstanbul temsilcimiz Gazeteci-Yazar Bekir Özer 
bir toplantıda Süleyman beyi tanıdığını, bu 
atamayla ilgili başarılı olacağını ifade etmişti)

Bu ağır bir yüktü ve Sayın Soylu makamında 
pek oturmadı... En son Bakırköy ilçe 
merkezinde patlama olmuş, AVM içlerine 
girilmeye korkulan bir dönemde Emniyet 
Müdürleri ve askeri Komutanlarla toplantı 
yapıp, Doğu ve Güneydoğuda çocukların dağa 
kaldırılmasının önlenmesi ve sınır dışında 
da inlerine girilmesi talimatı kararıyla yaz-kış 
demeden yanlarında olmuştu.

İç terör kısa sürede bitirilip, halkın rahatlaması 
sağlanmıştı.

Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesinde 
kahraman askerlerimizle yere oturarak 
“Kurban Bayramı” kahvaltısı, tüm sınır mevzi 
çadırlarında görev yapan Mehmetçikle  her 
bayram bayramlaşıp beraber karavana yemeye 
başlamıştı.

Son iki yılda da:

-Terör örgütü PKK’ya 234 bin üzerinden operasyon yapılıp, 
ikna çalışmalarıyla 530 bin terörist kurtarılmış, 500’e yakın 
eylem engellenmişti.
-FETÖ ile mücadelede 17 bin, DEAŞ ve EL KAİDE’ye 3 bine 
yakın operasyon yapılıp 650 terörist etkisiz hale getirilmişti.
-Uyuşturucuyla mücadelede 365 bin operasyon yapılıp, 
sadece Diyarbakır Lice’de 5 milyon 134 bin Kenevir, 10 bin 
kök Skunt bitkisi, 1136 kg Kubar Esrar, 15 kg toz Esrar, 360 kg 
Kubar Sunk ele geçirilmişti.
-Terörden arındırılan Suriye’deki merkezi yerlere 402 bin 
Suriyeli gönüllü olarak gitmişti.

Doğu ve Güneydoğuda Ana-Babalar rahatlayıp, Sayın 
Soylu’yu kahraman gibi karşılamaya başlamıştı.

Tüm bunlar mı?

Tabi ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın içişlerine önem 
verip, verdiği talimatlarla gerçekleşiyordu.

Unutulmamalıydı.



4 TEMMUZ 2020 - YENİ SAYI: 24

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk bayram namazını 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra 
ilk bayram namazı

GÜNCEL

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran 
binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi.

İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak 
kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren ve geçen hafta cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan 
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, ilk bayram namazı heyecanı yaşandı.

Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılmak isteyen, İstanbul’un yanı sıra başka 
kentlerden ve yurt dışından gelenler, Ayasofya Meydanı’nı doldurdu. Camiye giden çeşitli bölgelerde 
kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Namaz için belirlenen alanlar, bayram namazı vaktinden önce doldu. Fatih Belediyesi ekipleri vatandaşlara 
namaz öncesinde ücretsiz olarak tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su dağıttı. Mobil araçlar 
üzerine kurulan dev ekranlarla arka saflarda yer alan kişilerin alanı görmesi de sağlandı.

Vatandaşlar, belediye tarafından sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlere ve ibadetlerin 
rahat bir ortamda yerine getirilmesi amacıyla Ayasofya Meydanı’na serilen hasırların üzerine, yanlarında 
getirdikleri seccadeleri sererek bayram namazını kıldı.

Bayram namazı öncesinde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından dua okundu.

86 yıl sonra Ayasofya’da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ilk bayram namazını kıldırdı.
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GÜNCEL

Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi’ne, Kurban Bayramı’nın son gününde, hem ziyaretçiler 
hem de namaz kılmak isteyen vatandaşlar gelmeye devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne Kurban 
Bayramı’nın son gününde de ilgi sürüyor

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 
bayram yoğunluğu sürüyor.

Sabah saatlerinden itibaren camiye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ayasofya’yı görebilmek için kapının 
önünde sıraya girdi.

Namaz aralarında vatandaşlar gruplar halinde belirli aralıklarla camiye alınırken, her yeni grup girmeden 
önce caminin içi dezenfekte ediliyor.

Zaman zaman caminin önünde bekleyen kalabalık yoğunlaşırken, bazı ziyaretçiler cami önündeki yeşil 
alanda bulunan ağaçların altında bekliyor.

Rusya’dan erkek arkadaşıyla birlikte Ayasofya-ı Kebir Camisi’ne gelen Anna Shcherbakova, “İlk defa 
İstanbul’a geldim. Planlarımızı değiştirip Ayasofya’yı görmek istedik. Bu inanılmaz mimariye sahip yapıyı 
görmeye geldik. Bu yüzden içeri girip görmek istiyoruz.” dedi.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine Shcherbakova, “Bu 
çok zor bir soru. Hiçbir önemi yok. Her şeyden önce inanılmaz bir yapı. Ben Rus’um. Aynı zamanda bir 
Ortodoks’um. Yıllar yıllar önce de burada Ortodoks liderleri vardı.” diye konuştu.
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İÇİMİZDEN

AĞLA GÖZLERİM...

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Acı.
Üzüntü.
Keder.
Yüreklere saplanan Hançer...

Var eden.
Ayakta tutan.
Yediren, içiren, büyüten... 
Gözlerimizin önünde vahşice 
katlediliyor, bakıyoruz!

Korkmuyorlar...

Erzurum da sokak ortasında genç 
kızı döven delikanlı, dönüp niye 
dövüyorsun diyen kadına “ara 
ara, polisi ara bekliyorum” diye 
adeta meydan okuyor.
 
Emine Bulut... Küçük kızının 
gözleri önünde kocası tarafından 
boğazı kesilerek katlediliyor, kızı 
“Anne ölme, anne ölme” diye 
yavru kuş gibi diz çöküp ağlıyor.

Pınar Gültekin...  İnsan olmayan 
eski sevgilisi tarafından gırtlağı 
sıkılarak öldürüldükten sonra 
cansız bedeni yakılıyor, varile 
tıkılıp üzerine beton dökülüyor.

Daha Pınar’ın acısı dinmeden 
İstanbul’da Bahar Ö… kocası 
tarafından uykudayken boğularak, 
Diyarbakır’da Mücella D... 
yine kocası tarafından silahla 
katlediliyor.

Bitmiyor.

Dikkat edin!
Eski başbakan Tansu Çiller’in oğlu 
Mert Çiller, eşi Zeynep Çiller’i 
kaburgaları kırılıncaya, kolunda 
inanılmayacak derecede büyük 

morluk ve boynunda yara izleri 
oluşuncaya kadar dövdüğü basına 
yansıyor.

Bu davranışlar olmamalı, 
önlenmesi için terbiye, ahlak ve 
eğitim okullardan önce ailede 
verilmeli.

Temeldir bunlar, temel sağlam 
olduktan sonra insanlık dışı bu 
davranışlara teşebbüs edilmez, 
zaten bilinmez de... Yoksa şu an 
olduğu gibi devam edip gider. 

Aha Pınar Gültekin katilinin ailesi... 
O pisliği evlatlıktan reddetmeleri 
gerekirken duruşmanın gizliliği 
için savcılığa müracaatta 
bulunuluyor. 

Olacak iş mi şimdi bu! 
 
Eğer...

İstanbul Sözleşmesi 
uygulamaya konulup 
kadın katilleri ve çocuk 
tecavüzcülerine tek celsede 
Ömür Boyu Hapis...
Mert Çiller gibi şiddet 
yanlılarına da aynı şekilde 15 
yıl net hapis cezası verilsin, 
görürsünüz nasıl önlendiğini.

Zaten, Hakikate, Bilime, İnsanlığa 
asi olmamanın gereğidir bu.

Yerine gelmezse bize bıraktığı 
Kurşunsuz, Hançersiz yara devam 
edip gider.

Ağla.
Ağla gözlerim ağla...
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Antalya’da sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle sıcaklık stresine giren hayvanların 
hareket kabiliyetleri günlük yıkama işlemiyle artırılmaya çalışılıyor.

Sıcaklık stresine giren hayvanlara ‘sulu’ çözüm

Antalya’da sıcak hava, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi’ndeki 350 hayvanı da olumsuz 
etkiliyor. Sağlık merkezi görevlileri, sıcak hava ve yüksek nemden bunalan hayvanları serinletmek için 
büyük çaba sarf ediyor. 

Hava sıcaklığının gündüz 40 dereceye ulaşmasıyla sağlık merkezi çalışanları, bakımevindeki hayvanların 
sağlık açısından dengede kalmaları ve sıcaklık stresinden kurtulmaları için her gün hayvanları yıkıyor.

Veterinerlerin, köpekleri yıkaması ve kurulaması renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Merkezden Sorumlu Veteriner Hekim Nilay Vurkaç yaptığı açıklamada, sıcağa duyarlı kedi ve köpeklere 
yönelik önlemler aldıklarını söyledi.

Hayvan barınaklarının da fıskiye sistemiyle ıslatıldığını aktaran Vurkaç, aşırı sıcaklarda hayvanların strese 
girdiğini, mama tüketimlerinin düzensizleştiğini, hayvanların dengede kalabilmesi için suda yıkandıklarını 
anlattı.

Vurkaç, hayvanların streslerini atmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Sıcak havada insanlar gibi hayvanlar da serinlemek istiyor. Streslerini atıp yediklerini eritmek istiyorlar. 
Hayvanların yaşam alanlarını ıslatırken onları strese sokmamaya da özen gösteriyoruz. Hayvanların 
göz ve kulak sağlığına dikkat ederek onları sabunsuz suda günlük olarak yıkıyoruz. Bunun yanında 
kulübelerimizde anne hayvanların yanında yavruları da mevcut. Anne yavru ilişkisine dikkat edip, ayrı bir 
stres ortamı oluşturmuyoruz.”.
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Milli imkanlarla üretilen birçok 
sistem, cihaz ve yazılımla donatılan 
TCG Kaş Karakol Gemisinde görevli 
bahriyeliler, su üstü ve denizaltı 
tehditlerine karşı verilebilecek her 
türlü harekat görevlerini başarıyla 
yerine getiriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Kaş 
Karakol Gemisinde görevli bahriyeliler, su üstü ve 
denizaltı tehditlerine karşı verilebilecek her türlü 
harekat görevlerini başarıyla icra ediyor.

Kurban Bayramı’nda, Aksaz Deniz Üssü Limanı’na 
demirleyen TCG Kaş Karakol Gemisi, milli 
imkanlarla üretilen sistem, cihaz ve yazılımla 
ön plana çıkıyor. Bahriyeliler, yerli imkanlarla 
donatılan gemide, gece gündüz elleri tetikte 
bekliyor. Bir disiplin içerisinde hareket eden 
askerler, vatan sevgisiyle görevlerini en iyi şekilde 
yapmaya çalışıyor.

Gemi Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Can Dalay, her 

daim görevlerinin başında olduklarını, gece 
gündüz göreve hazır olduklarını söyledi. Yerli 
imkanlarla donatılan gemi hakkında bilgi veren 
Dalay, TCG Kaş Karakol Gemisi’nin 57 metre 
boyunda, 9 metre eninde 400 ton deplasmana 
sahip olduğunu dile getirdi.

Dalay, gemide bulunan iki ana makineyle azami 
25 knot sürat yapabildiklerini, 34 personelle 
görev icra ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Gemide silah olarak 40 milimetre top ve Stabilize 
Makineli Tüfek Atış Platformları bulunuyor. Ayrıca 
denizaltıya karşı savunmada kullanılan ve milli 
imkanlarla tasarlanarak üretilen, DSH roket atıcı 
sistem ve su bombaları bulunmaktadır. Tuzla 
Sınıfı Karakol Gemilerinde Türk mühendisleri 
tarafından tasarlanarak mili imkanlarla yurt içinde 
üretilen birçok sistem, cihaz ve yazılım mevcut. 
Geminin sorumluluk sahası olan liman, boğaz ve 
üs yaklaşma sularında 7 gün 24 saat esasına göre, 
su üstü ve denizaltı tehditlerine karşı verilebilecek 
her türlü harekat görevlerini başarıyla icra 
ediyoruz. Ayrıca sahalarda keşif gözetleme, saha 
emniyet ve refakat görevlerini de icra ediyoruz.”.

Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri, düşmana korku 
dosta güven veriyor



9TEMMUZ 2020 - YENİ SAYI: 24

GÜNCEL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Saray-Kırklareli kara yolunun tamamlanmasıyla 
tamamlanmasıyla yıllık toplam 98 milyon lira tasarruf edileceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Saray-Kırklareli yolunun 
tamamlanmasıyla yıllık 98 milyon lira tasarruf edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırklareli programına Pınarhisar Belediyesini ziyaret 
ederek başladı, Belediye Başkanı İhsan Talay’dan ilçe hakkında bilgi aldı.

Ardından Saray-Kırklareli yolu temel atma törenine katılan Karaismailoğlu, konuşmasının başında 
Kırklarelililerin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Bakanlık olarak 2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkenin her yanına hizmet götürdüklerini adeta 
ulaştırma ve altyapı alanında reformlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları 
kaydetti: “Hedefimiz ülkemizin her köşesinin dünya ile bağlantısını sağlamak ve kalkınmasına katkıda 
bulunmak. Böylelikle dünyada ve bölgemizde sarsılmaz bir ekonomik güç olma yolunda ilerleyen 
ülkemize bu yolda destek vermek. Kırklareli’miz de güzel vatanımızın her köşesi gibi bu hedefe doğru 
ilerliyor, büyüyor ve zenginleşiyor. En büyük dileğimiz sizlerin desteği ve hayır duaları ile daha pek çok 
işleri başarmak, gelecekte evlatlarımıza imkanları daha geniş, daha zengin, daha güçlü bir ülke bırakmak. 
Bizlerle ve yaptıklarımızla iftihar etsinler, örnek alsınlar, daha büyük işleri başaracak gücü kendilerinde 
bulsunlar.”

Kadim tarihi, kültürel dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Kırklareli’nin özellikle tarıma dayalı sanayinin hızla 
geliştiği bir merkez olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, kentin büyürken artan ihtiyaçlarını farkında 
olduklarını ve buna yönelik projeler ürettiklerini dile getirdi.

Bugün Saray - Kırklareli yolunun temelini atıp ardından da Edirne - Kırklareli yolunu 11 kilometrelik 
bölünmüş yol olarak hizmete açacaklarını bildiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Temelini atacağımız 
Saray - Kırklareli’nin uzunluğu 71 kilometre, 11 kilometrelik Kırklareli şehir geçişinin üstyapı iyileştirmesiyle 
Çakıllı, Vize, Pınarhisar çevre yollarının dahil olduğu 27,5 kilometrelik kesim bölünmüş yol, kalan 43,6 
kilometrelik kısım tek yol standardında tamamlanacak.”
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SİZ HALA ‘BANA NE?’DEYİN!
Yaşananlara da ‘siyasi çekişme’ deyin! Memleketimize göz koydular! Amerika köpekleştirdiği 
PKK ile korsan petrol anlaşması imzaladı. Siz hala ‘bana ne?’ deyin!

ABD, Kandil’i var gücüyle destekliyor. Türkiye’yi kızdırma pahasına hem de! PKK ile organik 
bağını kesmiyor. Artık gizli değil, açık oynuyor! PKK’ya legalite kazandırmak için her şeyi 
yapıyor. Suriye petrolüne göz diken ABD, tasmalı köpeği PKK’yı petrol kuyularına bekçi yaptı.

Olayın ekonomik ve siyasi boyutu var. PKK bu korsan petrol anlaşmasından aylık 400 milyon 
dolar gelir elde edecek!
Şaka bir miktar değil bu. Bu durumda örgüt yıllık 5 milyar dolara para demeyecek! Bu parayı 
illegal kazançlarını perdelemek için kullanacak!

ABD Türkiye’yi ablukaya almak için elimizi kolumuzu bağlamak istiyor. Tayyip Erdoğan’a söz 
geçiremedi! Darbeyi denedi olmadı; bu sefer tasmalı adamlarıyla 2023’e hazırlanıyor! Diğer 
yandan bitmekte olan terör örgütünü diriltmeye çalışıyor!

“Suriye politikası yanlış, Esad ile görüşün, rejim ile anlaşın’’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit 
Özdağ ve Sinan Oğan gibi isimler ABD’nin PKK ile yaptığı korsan petrol anlaşmasına sessiz. 
Hepsi birlik olmuş PKK’ya meşruiyet kazandırmanın peşinde. Kılıçdaroğlu cinayet şebekesi ile 
işbirliği yaparak örgüte legalite kazandırıyor.

PKK’nın çocuk savaşçı kullanmasına, ana kuzularını dağa kaldırıp tecavüz etmesine de Bay 
Kemal ve adamları ses çıkarmıyor! Bunlardan cesaret alan PKK çocukları birer birer infaz 
etmeye başladı. Deyrizor’da haraç alamadığı Faris ailesinin 7 yaşındaki çocuğunu kaçırıp astı. 
CHP’nin Eş Genel Başkanı Canan hanım ve arkadaşları mutludur şimdi.

Hala PKK’yi Kürt halkının temsilcisi olarak gören saftirik muhalefet uyusun. İngilizler Lozan’da 
Türkleri petrol alanlarının dışında tuttu. Şimdi de petrol alanlarının bekçiliğini Amerikan köpeği 
PKK’ya verdiler.
Kemal’in buna bir itirazı yok! Dedelerinin Lozan’a olmadığı gibi.

Bu zihniyetin eline fırsat geçmesin! Geçerse bu millet yandı. Hatay Barosu Başkanı polise karşı 
geldi. Bunu yapan bir kanun adamı! Azgınlaşan baro başkanları var. Reis’e hakaret ediyorlar. 
PKK’ya arka çıkıyorlar. PR’larını böyle yapıyorlar. Amaçları HDPKK ve CHP’de siyaset! Pilleri 
bitti ama. Bir avuç kaldılar.

Mezhepçi-marjinal tetikçiler Kılıçdaroğlu’nun gelmesini bekliyor! Yelkeni buna göre açıyorlar. 
PKK’lı vekil aracıyla örgüte silah taşır! “Ben milletvekiliyim” der!

Avukat kılığında, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın odasına giren DHKP-C’liler savcıyı şehit eder. 
“Biz avukatız” derler. Müdür aracıyla esrar taşır! “Ben emniyet müdürüyüm” der. Vekilin biri 
kadına tecavüz eder. “Ben HDP’liyim!” der. Ne hale geldik gördünüz mü?

Bir baro başkanı; “Polis bana kimlik soramaz’’ dedi. Niye sen padişah mısın? Ama kafa budur 
işte. Eline yönetim erki geçtiğinde karşıtına neler yapabileceğini siz tahmin edin!

Bunlar ne demişti? İstanbul Havalimanı eko sistemi bozacak! Ters rüzgârlar uçaklar için risk 
olacak! Bataklık üzerine yapılan pistler tehlikeli! Pistler eğimli, uçağın balatası yanıyor! Pistler 
uzun uçaklar çok yakıyor!

İstanbul Havalimanını su bastı! Kuşların göç yolu üzerindeki havaalanı doğal dengeyi mahvetti! 
Sorarım size; bunların hangisi gerçekleşti? Ekrem gibi birini yalanlarla başkan yapan kafa da 
bu kafadır işte!

Kanal İstanbul’a da aynı kafasızlıkla karşı çıkıyorlar... Ama nedense ABD’nin PKK’ya verdiği 
desteğe sesleri çıkmıyor!

İç
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izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

SAFTİRİK MUHALEFET UYUSUN
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’daki tarihi Karanlık 
Kilise, asırlardır canlılığını koruyan freskleri sayesinde ziyaretçilerini tarihin 
derinliklerine götürüyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Göreme Açık Hava Müzesi’nin içinde yer alan Karanlık 
Kilise, narteks kısmındaki küçük bir pencereden çok az ışık almasından dolayı, zamana direnerek 
renklerini korumayı başaran tarihi freskleriyle ön plana çıkıyor. 

11. yüzyılda yumuşak tüf kayalar oyularak yapılan kilisenin orijinal fresklerindeki “Son akşam yemeği”, 
“Beytüllahim’e yolculuk”, “Doğum”, “Üç müneccimin tapınması”, “Vaftiz”, “Lazarus’un diriltilmesi”, 
“Kudüs’e giriş”, “İsa çarmıhta” ve “İbrahim peygamberin misafirperverliği” tasvirleri, turistlerin ilgisini 
çekiyor.

İncil ve Tevrat’ta anlatılan bazı olayların da fresklere işlendiği nadir inanç merkezleri arasında yer 
alan kiliseye, ek ücret ödeyerek giriş yapan turistlere, görevliler tarafından duvar ve tavana yansıtılan 
sahnelerle ilgili bilgi veriliyor.

Profesyonel turist rehberi Murat Dinç yaptığı açıklamada, Karanlık Kilise’nin Hristiyan inancı 
bakımından önemli mekanlardan olduğunu belirtti. Bölgeyi ziyaret eden yabancı turistlerin, Karanlık 
Kilise’deki freskleri ilgiyle incelediğini anlatan Dinç, “Karanlık Kilise’deki freskler, ziyaret edenleri 
geçmişe götürüyor. Bölgede çok fazla tarihi kilise var ama freskleri en iyi korunmuş kilise Karanlık 
Kilise’dir. Hazreti İsa’nın doğumundan çarmıha gerilişine kadar birçok sahne burada resmedilmiş. 
Topkapı Sarayı için Harem ne ise Karanlık Kilise de Göreme Açık Hava Müzesi için odur.” dedi..

Karanlık Kilise’nin freskleri ile bin yıl öncesine yolculuk
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KÜLTÜR SANAT

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Aksu köyü 
sakinleri, bayram günleri komşu 
mahallelerin bir diğerine misafir olduğu 
asırlık bayramlaşma geleneğinin bu yıl 
ilk kez koronavirüs tedbirleri kapsamında 
yapılamamasının üzüntüsünü yaşıyor.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Aksu köyünde, bir 
asrı aşkın süredir yaşatılmaya çalışılan, komşu 
mahallelerin bir diğerine misafir olup ağırlandığı 
bayram geleneği, bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs 
tedbirleri kapsamında yapılamadı.

Şıhlar, Hacıoğlu, Yukarı Aksu, Hatlar ve Güney 
mahallerinden oluşan toplam 448 haneli, 580 
nüfuslu Aksu köyünde, Ramazan ve Kurban 
bayramlarında yüzyılı aşkın süredir belirlenen bir 
günde 4 mahalle komşu mahalleye misafir oluyor.

Özellikle yaz döneminde nüfusun 2 bine yaklaştığı 
köyde, bayram günleri komşu mahallelerde ikamet 
eden vatandaşlar, bayramlıklarını giyerek gruplar 
halinde konuk olunacak mahalleye gidiyor ve 
burada evlerde en iyi şekilde hazırlanan sofralarda 
ağırlanıyor, sohbetler ediliyor ve Kur’an-ı Kerim’in 
okunuyor.

Kabir ziyaretinin de gerçekleştirildiği köyde 
vatandaşlar, bu ortamı yaşamak için bir günlüğüne 

de olsa İstanbul, Antalya gibi çeşitli kentlerin yanı 
sıra yurt dışından da gelerek geleneği sürdürmeye 
çalışıyor.

Vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara 
verilen geleneğin bu yıl ilk kez yapılamamasından 
dolayı hüzün yaşasa da salgının bir an önce son 
bulup geçmişte olduğu gibi bir arada geçirecekleri 
bayramların ümidini taşıyor.

“Bu bayramı buruk geçiriyoruz”

Aksu köyü muhtarı Mehmet Ergirdi, AA muhabirine, 
uzun yıllar önce çevre mahalle ve köylerden gelen 
vatandaşların bayram namazını Yukarı Aksu 
Mahallesi’nde bulunan tarihi camide kıldıklarını 
ve o tarihten bu yana bayramın ilk gününü bu 
mahallede bir arada karşıladıklarını söyledi.

Sonraki günler diğer mahallelere gidilerek 
konuk olunduğunu ve insanlar arasındaki birlik, 
beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun 
güçlendirildiğini belirten Ergirdi, “Antalya’da 
yaşayan oğlum bayram heyecanındaki bu ortamı 
yaşamak için bir günlüğüne geliyor. Hatta bunu 
yaşamak için birkaç günlüğüne Almanya’dan 
gelenler var. Bu bir dayanışma ortamı.” diye 
konuştu.

Asırlık bayram geleneğine koronavirüs engeli
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ABD’nin Suriye Politikası (17)
Sevgili Simge Dergisi Okuyucuları Bu Yazımla A B D Nın Suriye Politikasını 
Sonlandırmayı Planlıyorum Ne Var ki Gelişen Yeni Olaylar Değişen Dünya 
Konjektürü Her Gün Başka Başka Problemlerle Karşı Karşıyayız.

O Bakımdan Yazım Devam Edecek Gibi Görünüyor Türkiye’nin Tarihsel 
Gelişimine Bir Türlü Göz atamadım Bu Temmuz Ayı Çok Sıcak Geçiyor Sıcakta 
Geçeceğe Benziyor Hem İklim Olarak Hem Tarihsel Gelişmeler Açısından 
Tuzaklar Üstüne Tuzaklar Kuruluyor.

 Bu Cennet Vatanıma 24 Temmuz Türkiye Cumhuriyetinin Tarihsel Döngüsü 
Olan Ve Kurtuluş Savaşımızı Taçlandıran Lozan Antlaşmasının 97 CIA  Yıl 
Kutlaması Ülkemize Yakışır Bir Şekilde Ne Yazık Ki Kutlanamadı Hâlbuki Bu 
Lozan Antlaşması Türkiye’nin Kanla İrfanla Kurduğu Cumhuriyetin Dünya 
Milletleri Tarafından Tapusunun Yrdciş Edilmesi Demektir Dağa Nice 97 Yılları 
Yaşamak Dilek Arzusu Olmalıdır.

 Türk Ulusunun 2 Nci Bir Gelişme Ayasofya Dünya Kültür Mirasının Cami Olarak 
Bu 24 Temmuz Günü Devlet Erkânı İle Birlikte Halkın Katılımıyla Cuma Namazı 
Kılınmasıydı İzdiham Kalabalık Sultan Ahmet Meydanını Doldurdu Bu Pandemi 
Döneminde Henüz Corona Virüs Belasını Atlatmayan Ülkem 2 Ncı Bir Umre 
Felaketiyle Karşı karşıya Bırakıldı Meydanı Dolduran 500 Binin Üzerindeki 
Kalabalık Ne Maske Ne Mesafe Ne Kural Hiç Bir şey Dinlemeden Ayasofya’ya 
Akın Ettiler.

 3 Üncü Hadise İse Lozan’ın Mimarı Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük 
Atatürk’ün Anıt Kabir Ziyareti Yasaklandı Yurt İçi Yurt Dışı Ziyaretçileri Hüsrana 
Uğradı Gerekçe Anıtkabrin İlaçlaması Gösterildi.

Sevgili Simge Okuyucuları Güncel Olaylar Öylesine Çığ Gibi Büyüyor 
ki  A B D Nın Suriye Politikasından Fırsat Bulup Bu Olayları Maalesef 
Değerlendiremedim.
 
Ayrıca Ana Muhalefet Partisinin 37 Nci Olağan Kurultayı 25 /26 Temmuz Günü 
Bu Pandemi Ve Virüs Belası Karşısında Çok Görkemli Bir Organizasyonla Bilkent 
Açık Hava Stadyumunda Yapıldı Onada Değinme İmkânı Bulamadım.
 
A B D Nın Suriye Politikası Bir Şeytan Üçgeni Gibi  Bilinmeyen Fakat Uzun Süre 
İçerisinde Dönüp Dolaşıp Bizim Başımızı Fazlasıyla Ağrıtmaya Başlatacak Gibi.
 
Asıl Konumuza Değinemeden Ne Yazık Ki Yerim Kalmadı Gelecek Yazımda 
Devam Edeceğim. İyi Okumalar.

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com



14 TEMMUZ  2020 - YENİ SAYI: 24

İÇİMİZDEN

ÖZTÜRK YILMAZ “YENİLİK PARTİSİNİ” KURDU...
Evet, dünyayı kasıp kavuran 
coronavirüs nedeniyle biraz gecikmeli 
de olsa, 20 Temmuz 2020 günü 
sabahı kuruluş evraklarının İçişleri 
Bakanlığına teslim edilmesiyle 
tüzel kişilik kazanan  “Yenilik 
Partisi” kurulmuş oldu. Aslında 
bu  gecikme, kuruluş işlemlerinin 
aceleye getirmeden daha bir itina 
ile araştırılarak yapılmasına faydalı 
katkıda sağlamış oldu.

Söz konusu  Yenilik Partisinin kurucu 
lideri Öztürk Yılmaz “Türkiye’de 
siyasi bürokratik sistem çökmüştür. 
Artık bir kurtarıcı bekleyemeyiz. 
İktidar ve muhalefet  birbirinin 
karbon kopyasıdır. Türkiye’nin içinde 
bulunduğu duruma gelmesinin   
ortak sorumlularıdır. Bu partiler artık 
eski sistemin temsilcileridir. Türkiye 
artık yeni fikirler, yeni idealler ve yeni 
yüzlerle devam etmek zorundadır. 
Yeni bir dönem başlıyor ve yeni bir 
parti doğuyor! Halkımıza söyleyecek 
sözü olanların ve halkımızın yüzüne 
bakacak olanların partisi kuruluyor. 
20 Temmuz 2020 de geliyoruz!” 
sloganıyla partinin kuruluş 
çalışmalarını titizlikle tamamlayarak 
söz verdiği günde kurmuş oldu.

Sayın Öztürk, partisinin kuruluş 
evraklarının İçişleri Bakanlığına 
tesliminden sonra, kurucu kadrosuyla 
kalabalık bir katılımcı ve basın 
mensuplarıyla, kurtuluş savaşını 
başlatarak Türkiye Cumhuriyeti 
Devletin Kurucu Lideri Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ebedi istirahat 
yeri olan Anıtkabire çıkarak saygı 
duruşu, çelenk koyma ve dua ettikten 
sonra anıtkabir defterine duygularını 
yazarak imzalamıştır. 

Yenilik Parti’nin kuruluş aşamasında 
kurucuları belirlerken ince eleyip sık 
dokuyarak ve halkın içinden çıkmış, 
devletin üst kademelerinde görev 
yapmış liyakat sahibi, Anayasa, 
Kanun,Tüzük ve  Yönetmeliklerin 
kendisine verdiği yetkiye göre görev 
yapmayı ilke edinmiş, hiç kimseye 
biat etmeyen makam ve mevki için 
cemaat ve tarikat gibi kuruluşların 
kuyruğuna takılmayan basiretli  
yüzleri de tespit ederek kurucu 
kadrosunda yer vermiştir.

Kurucular arasında birçok esere 
imza atmış olan Orhan Selen, Emre 
Aygen,  gibi birçok cesur ve korkusuz 
araştırmacı yazar ve gazeteci,  Hukuk 
Profesörü Stratejist  Anıl Çeçen, 
konularında uzmanlaşmış Yaşar Can, 
Esra Altun Sallı, Nalan Özyüksel, 
Nazım Özer, Ali Hıdır Dinçer gibi 
birçok isim yer almıştır.

Siyasi partiler iki nedenden dolayı 
kurulur. Birincisi bir ideolojiden dolayı 
kurulur. Bu çok başarılı olamaz. Diğeri 
ihtiyaçtan yani zorunluluktan  kurulur 
Bu tabii ki başarılı olur. Bu Yenilik 
Partisinin kurulması zorunluluktan 
kaynaklanmıştır. Mevcut düzen bu 
ülkenin sorunlarını çözememektedir.  
Hep aynı kişiler hep aynı sorunlar 
ve eklenen, artan yeni sorunlar... 
Hukuk’un adaletin sorgulandığı bir 
ülkede bu sorunlara çözüm bulacak 
yeni fikirlerin ve yeni yüzlerin ortaya 
çıkmasına liderlik yapan Öztürk 
Yılmaz’ın kurduğu “YENİLİK PARTİSİ” 
ekibiyle ilk seçimlerde iktidara 
gelmeyi hedeflemiştir ve Allah’ın 
izniyle Türk Milletinin sorunlarını 
çözmek, dertlerine derman olmak için 
iktidara gelecektir.İç
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Elveda TANIK
Yazar

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

BAYRAKLARDAKİ HEDEFLER
Bayraklar üzerindeki şekil, renk ve semboller; milletlerin inançlarını, düşüncelerini ve 
hafızalarında derin izler bırakan hatıralarını yansıtır. Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya 
gibi bazı Avrupa devletlerinin bayrakları üç renklidir. Bu bayraklarda üç renk kullanılması, 
teslis inancını sembolize etmektedir. Bunun yanı sıra Danimarka, Finlandiya, İsveç, 
Norveç, İsviçre, Yunanistan gibi bazı devletler de bayraklarında Hristiyanlığın sembolü 
olan haça yer vermişlerdir. İngiliz bayrağındaki birbirine kaynaşmış üç haç şekli, İngiltere, 
İskoçya ve İrlanda’nın birleşik vaziyetine işarettir. Bayraklardaki renklerin de milletler için 
önemli mânâları vardır. Meselâ, Fransa; ihtilâlden sonra bayrağının renklerini belirlerken 
krallık zamanından beyazı, ihtilâlden kırmızıyı ve Paris’in eski alâmeti olarak maviyi almış 
ve üç renkli Fransız bayrağını oluşturmuştur. ABD’nin bayrağındaki elli yıldız, Amerika’yı 
oluşturan eyalet sayısını ifade etmektedir. Eski SSCB bayrağında, kızıl zemin üzerindeki 
orak, çiftçileri; çekiç ise, işçileri sembolize eder. Japonların, üzerinde kırmızı güneş 
bulunan beyaz bayrakları, Japon Budizmi’ndeki ilâh anlayışını sembolize etmektedir, Kore 
bayrağındaki bir dâire içinde bulunan iç içe iki “S” de bu devlet için dinî bir mânâ taşır. 
Kezâ, Eski Çin bayrağındaki ejderha resmi de Çin’deki an’anevî kültürün izlerini yansıtır. 
Suudi Arabistan bayrağındaki ‘Kelime-i Tevhid’ ile İran bayrağındaki ‘Allah’ lâfzı da, 
inancın bayrakta sembolize edildiğine birer örnektir. 

Bugünkü İsrâil bayrağı  beyaz zemin üzerinde  üstte ve altta iki mavi çizgi ve bu çizgilerin 
ortasında altı köşeli mavi Siyon yıldızından oluşur  Bayraktaki her imin dînî – tarihî 
kökenlere dayanan anlamı vardır.

Beyaz  dünyadır  yeryüzüdür  Bayrağın ortasındaki altı köşeli yıldız ise Siyon yıldızıdır  
Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Siyon Dağı’nda yeniden kurulmak istenen Tanrı 
Krallığı’nı simgeler  Bu yıldızın bulunduğu alan  Yahudîler’in vatanı olan Arz-ı Mevud  
yani Tanrı tarafından kendilerine vaat edilmiş topraklardır     Arz-ı Mevud’un hudutları  
Tevrat’ta  Nil ile Fırat nehirleri arasındaki coğrafya olarak gösterilmiştir.   ( Tevrat  Tekvin  
Bâb 15 ) 

Arz-ı Mevud’un yani  Yahudî vatanının sınırlarını ise bayraktaki Siyon yıldızının altından 
ve üstünden geçen iki mavi çizgi belirlemektedir  Bu mavi çizgiler  Yahudî topraklarının 
sınırlarını işaret etmek içindir  Bu iki çizgi Nil ve Fırat nehirleridir  Kongo ( eski Zaire)  
Uganda  Etiyopya ( Habeşistan )  Sudan ve Mısır topraklarında akan Nil Nehri ile Türkiye  
Suriye ve Irak topraklarında akan Fırat Nehri’dir 

İsrail’in  Bayrağındaki  Hedefleri Gerçekleştirme Aşamaları
II.Dünya Savaşı’nın Ortadoğu yönünden günümüze kadar sürekli rahatsızlık yaratan en 
önemli sonucu ; Ortadoğu’nun göbeğinde, Filistin’de temelleri I. Dünya Savaşı sonrasında 
atılmış bir İsrail Devletinin kurulmasıdır... Sonrasında; Arap-İsrail savaşları olur, İsrail 
kazanır. İran- Irak Savaşı olur, İsrail karlı çıkar. Suriye’de iç savaşlar olur, İsrail Golan 
tepelerinin sahibi  olur. Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas birbirleri ile savaşır, Filistin 
zayıflar ve İsrail güçlenir. Irak’a Amerika müdahale eder, İsrail’in bölgede güvenliği artar. 
Barzani 25 Eylül 2017’de bağımsızlık referandumu yapar, bu referandumu Ortadoğu’da 
sadece İsrail destekler.    PKK/PYD Türkiye’ye karşı ABD ile birlikte taraf olur, İsrail’in eli 
güçlenir.

Müslümanların en kutsal mabetlerinden olan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da 14 
Temmuz 2017 tarihinden beri abluka uygulanır, Müslümanların Cuma namazını 
kılması engellenir, cami girişlerine metal dedektörler, kontrol noktaları ve kameralar 
koyarak Müslümanların serbestçe ibadet etmelerini  engellenir.  Bunu bütün dünya 
Müslümanlarını ve diğer devletleri karşısına alabileceğinden hiç korkmayan bir devlet 
yapar. Bunu İsrail yapar.  

Ortadoğu’da aslında  İsrail’in bayrağında simgeleşmiş hedefleri gerçekleşmektedir.İsrail 
bütün bu aşamaları  Amerika’yı arkasına alarak gerçekleştirmektedir.   Amerika’da çıkar 
gruplarının etkisine,  hem iç hem de dış politikadaki karar alma süreçlerinde..... devamı 
simgedergi.com.tr’de
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ak Parti’nin yönetime gelmesi ile uçmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan önderliğinde 2003’ten beri Ak Parti tarafından yönetilen Türkiye, Başkan Erdoğan’ın 
önderliğinde kurulan hükümette, Bakanlıklara millet sevdalısı ve işinin ehli olan kişilerin getirilmesi ile 
çağ atlamaya devam ediyor. Güzide Bakanlarımızdan birisi olan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’yi 
iç huzura kavuşturmaya gerçekleştirdiği icraatlarla devam ediyor.

Teröre büyük darbeler indiren İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkenin her noktasında her köşe başında 
varlığını hissettiriyor. Ülkeyi daha huzurlu bir ortama kavuşturan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’ya halkın 
sevgisi ise büyük! İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kabul edilmeyen istifası zamanı halk Soylu için 
sokaklara dökülmüştü. Halk arasında Merdo Adam, Yiğit Delikanlı olarak adlandırılan Bakan Soylu’nun ise 
en sevdiği türkü Mahsun-i Şerif’in Merdo isimli türküsü olarak biliniyor.

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu her yerde !
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terörün belini nasıl kırmışsak, eğer bu uyuşturucu satıcılarının belini 
kırmazsak namerdiz. Sonuna kadar acımasız olacağız.” dedi. “Kandil’i hiç merak etmeyin. Kandil, bizim 
için önceden uzaktı.” diyen Bakan Soylu, şöyle konuştu: “Şimdi El-Bab’ı, Cerablus’u almış, içeride PKK’nın 
köküne kibrit suyu dökmüş, ondan sonra Afrin’i silmiş süpürmüş bir Türkiye için, bir taraftan SİHA’lar bir 
taraftan İHA’lar, uçaklar... Sizden daha heyecanlı kim var biliyor musunuz? Kandil için... Mehmetçiğimiz, 
jandarma özel harekatımız, polis özel harekatımız... Kandil’e ne zaman ayak basacağız da ay yıldızlı 
bayrağı ne zaman dikeceğiz ve millete göstereceğiz heyecan budur.” dedi.

Türkiye, Bakan Soylu ile iç huzura kavuştu!
Türkiye Cumhuriyeti devletinin son 30 senedir başını ağrıtan terör olaylarını minimum 
seviyeye indirgeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkenin iç huzuru sağlamak adına bir 
çok başarılı çalışmalara imza attı. 
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Süleyman Soylu, uyuşturucuya karşı da etkin bir mücadele yürüttüklerini belirterek, “Buradan size namus 
ve şeref sözü veriyoruz. Terörün belini nasıl kırmışsak, eğer bu uyuşturucu satıcılarının belini kırmazsak 
namerdiz. Hiç merak etmeyin. Bu konuda kimse bizden acıma beklemesin. Sonuna kadar acımasız 
olacağız.” diye konuştu.

Bakan Soylu: Şimdi büyük adımları hep birlikte atmaya devam etmenin zamanı
İçişleri Bakanı Soylu, “Şimdi büyük adımları hep birlikte atmaya devam etmenin zamanıdır. Göreceksiniz 
hiçbirinizin ummadığı gelişmeler Türkiye’de yaşanacak. Yeter ki huzurumuzu elimizde tutalım.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’taki temaslarının ardından, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile helikopterle Siirt’teki Pervari Doğan Üs 
Bölgesi’ne geçti.

Burada Soylu’yu Siirt Valisi Osman Hacıbeştaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi 
Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Pervari Kaymakam Vekili Mehmet Tunç, AK Parti İl Başkanı 
Ekrem Olgaç, İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram, Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan, Beğendik 
Belediye Başkanı Gürgün Özdemir ve vatandaşlar karşıladı. Üs bölgesinde kurban kesildi, dua edildi.

Bakan Soylu daha sonra üs bölgesinde asker ve vatandaşlarla çay içti, sohbet etti. Şırnak’taki güvenlik 
güçleri ile bayramlaştıktan sonra Siirt’e geldiğini belirten Soylu, “Hem sizi görmek hem de bayramlaşmak 
için geldik.” dedi.

Pervari ilçesi kırsalındaki operasyonda bu ay teröristlerle çıkan çatışmada 2 özel harekat polisinin şehit 
olması, 2 özel harekat polisinin de yaralanmasına ilişkin Soylu, “Geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı 
dileklerimizi tekrar iletmek için geldik.” diye konuştu.

“Üzerimizdeki sorumluluk büyük” 
“Bizim yürüdüğümüz yolda şehadet vardır, bu bize emirdir. Bu bizim kabulümüzdür ve bu bizi 
yürüdüğümüz yoldan döndürmez. Sıratımüstakimdir, doğru yoldur, Cenabıallah’ın, Hakk’ın yoludur. 
Bizim yürüdüğümüz yol bu toprakları bize emanet edenlerin bize bıraktığı sorumluluğun üzerinde 
olduğu yoldur. ‘Bütün inananlar kardeştir, müminler kardeştir’ diye bize tembih edilen bir yoldur.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye en çok uluslararası yardım yapan ülkedir
İçişleri Bakanı Soylu, “Türkiye bugün, gayrisafi milli hasılasına oranla dünyada en çok uluslararası yardım 
yapan ülkedir. Sadece 2019 yılında AFAD eliyle 10 ülkeye toplam 86 milyon dolarlık insani yardımda 
bulunuldu.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına oranla dünyada en çok uluslararası 
yardım yapan ülke olduğunu belirterek, dünyanın tüm mazlumlarının üzerinde ay yıldızlı bayrak olan 
kolilerin hayırla dolu olduğunu bildiğini söyledi. Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Deniz 
Feneri Derneğince başlatılan “1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu” projesinin tanıtım ve imza törenine 
katıldı. Soylu, derneğin genel merkezinde gerçekleşen program öncesinde, bir hayırsever tarafından 
bağışlanan ve etkinlikte 33 su kuyusu karşılığında satılan 1961 model Mercedes marka otomobili 
inceledi, araç hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, derneğin tanıtım 
videosu izlendi.
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Eğitilememiş Erkekler
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Gülsemin Konca
Yazar

simgedergi@gmail.com

Gündemimizden düşmeyen kadın cinayetleri... 

Film ve dizilerde empoze edilen erkek karakterleri, toplumda erkek 
çocuğuna biçilen rol, bazı yanlış atasözlerimiz ve erkeğe bakış açısı 
gibi birçok faktör var erkeğin duruşunu tavrını yerini şekillendiren. 
Ve şunu da unutmayalım ki o hasta ruhlu erkekleri yetiştiren yine 
bir kadın!.. Kanunların daha sert yaptırım gücü olması gerekiyor 
evet ama bizim çocuk eğitiminde yapmış olduğumuz yanlışları ve 
eksikleri de bir gözden geçirmemiz gerekmiyor mu?..

Daha çocuk yaşta ‘Hadi göster amcana’ diyerek yapılan terbiyesiz 
bir davranışın çok doğal olduğu, ayıp olması gereken bu gösterme 
eylemini gurur duyulacak birşeymiş fikrini çocuğa aşılarız. Konu-
komşuda, tv de kızları işaret edip ‘Hangisini alayım sana’ deriz sanki 
bir mal alırmış gibi. Seçme hakkının sadece onda olduğu, o isterse 
bir kızı alabileceğini öğretiriz. 

Bir marifetmiş gibi gün yüzü görmemiş küfürler ezberletiriz, içinde 
anneyi kız kardeşi barındıran. Anneye hakaret ettiririz bilerek-
isteyerek. Bu nasıl bir mantıktır Allah aşkına!

Bir kadına saygılı olmayı öğretin. Bir kadını incitmemesi gerektiğini 
öğretin. ‘Benim oğlum çok canlar yakacak’ demeyin. Evet çok can 
yakıyor, öldürüyor…

Erkek çocuğa anlamlar yüklerken, kız çocuğunu 
anlamsızlaştırıyoruz. Erkek çocuğuna değer verirken, kız çocuğunu 
değersizleştiriyoruz. Ve bunların hepsini çocuğun beynine 
kodlayarak yapıyoruz farkında olmadan.

Kız çocuğuna yasakladığımız herşey, erkek çocuğuna serbesttir 
çünkü o erkektir yapar… Bu çifte standart ile daha çocuk yaşta 
kız çocuğu ikinci sınıf insan muammelesi görür ve buna şahit olur 
erkek çocuk. Günahın, haramın erkeği kadını yoktur. Hiçbir ayet ve 
hadiste yazmaz erkektir yapar diye.

“Erkektir yapar.” demek yerine, “Müslümandır yapmaz.” deseydik 
yeni Yusuf’lar yetişirdi belki de…

Erkek çocuk bir kadına nasıl davranması gerektiğini ailesinden 
öğrenir, örneklendirir, kopyalar. Özene özene, özünü kaybeden bir 
nesil yetiştirdik kendi ellerimizle. Birilerini suçlamak istiyorsak, 
buna kendimizden başlayalım, bir suçlu arıyorsak önce aynaya 
bakalım!
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Bundan altı yıl önce DEAŞ’ın
Ezidilere yaptığı katliamın acısı hala hafızlarımızda. Ne yazık ki, DEAŞ’ın zulmünden kurtulan Ezidiler 
bugün de PKK terörünün pençesinde ve zulmü altında.” ifadelerini kullandı.

DEAŞ’ın Ezidilere 2014’teki saldırısı

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014’te Sincar’a saldırarak binlerce Ezidi kadın ve çocuğu kaçırmış, 
erkekleri ise öldürmüştü.

DEAŞ’ın Haziran 2014’te Irak’ın üçte birini işgal etmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 
5 milyonun üzerinde Iraklı evlerini terk ederek daha güvenli buldukları kuzey ve güneydeki kentlere 
sığınmak zorunda kalmıştı.

Irak’ın Aralık 2017’de DEAŞ’tan temizlendiği ve tüm kentlerin örgütten geri alındığı duyurulmasına 
rağmen iç göçmen durumundaki yüz binlerce Iraklı çatışmalar sırasında yıkılan bölgelerin yeniden inşa 
edilmemesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.

Bakan Çavuşoğlu: DEAŞ’ın zulmünden kurtulan 
Ezidiler bugün de PKK terörünün pençesinde
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ’ın 6 yıl önce Musul’un Sincar ilçesine 
yönelik saldırılarında katledilen Ezidilerin acısının unutulmadığını belirterek, 
Ezidilerin bugün de YPG/PKK terör örgütünün zulmü altında olduğunu vurguladı.
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Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç 
Bilal Debgici, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve 
beraberindekilerle Göksun Belediyesi yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Burada Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül 
ile diğer ilgililer tarafından karşılanan Ünal, bir süre binada inceleme yaptı.

Belediye binasının kentteki en güzel kurum binalarından olduğunu belirten Ünal, Başkan Aydın’a 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Ünal ve beraberindekiler Afşin Belediyesince geliştirilen Rabia Parkı’ndaki lavanta bahçesini 
gezdi.

Mahir Ünal, burada gazetecilere, gittikleri her ilçede ayrı bir güzellikle karşılaştıklarını, çabaların sonuç 
vermesini görmenin hem bir siyasetçi olarak hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol 
arkadaşları olarak kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in deneyimlerini kendilerinin de desteğiyle birleştirerek 
güzel çalışmalar yaptığını ifade eden Ünal, “Yerel yönetimlerle hükümet bir arada çalıştığı zaman ortaya 
son derece güzel eserler çıkıyor.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan yerel 
yönetimler değerlendirmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel yönetimlerle hükümet bir arada 
çalıştığı zaman ortaya son derece güzel eserlerin çıktığını söyledi.
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Avrupa’da modaya Türk eli değdi
Nevşehir’in bağrından kopan ve hayatını 
Almanya’da idame ettiren işadamı Mesut 
TİMUROĞLU, tekstil sektörüne iddialı bir giriş 
yaparak adeta taşları yerinden oynattı.

TEKSTİL DEVLERİNE MEYDAN OKUYOR
Almanya merkezli olarak dünyanın birçok 
ülkesine online olarak hizmete başlayan 
B KARAKTER, trend olacak ürün çeşitliliği 
ve yenilikçi kataloğuyla Avrupa’da zirveye 
meydan okuyor.

Gelişen ve değişen dünya düzeninde 
modayı yakından takip edenlerin, kaliteli ve 
ayrıcalıklı ürünlere sahip olacağı tek adres 
vizyonu ile yola çıkan B KARAKTER, şimdiden 
sektöre ayrı bir heyecan getirmiş.

Birbirinden farklı ve en son trend olacak 
ürünler ile müşterilerine merhaba diyen 
B KARAKTER, yılların hayalini gerçeğe 
dönüştüren Mesut TİMUROĞLU imzasını 
taşıyor.

TIRMANIŞ BAŞLIYOR
Benim hayatım “B KARAKTER” diye dile 
getiren TİMUROĞLU, yıllarca yaptığı 
mankenlik mesleğinden tekstil dünyasına 
tırmanışını şöyle özetliyor:

“ANNEM VE DEDEM YOLUMU AYDINLATTI”
Bana en çok feyz olan rahmetli annem ve 
dedem Eminoğlu Bayram oldu. Başarmak 
onlar için bitirdiğinde başarmaktı her 
zaman. Dedemin kırtasiye ve kütüphane 
dükkanı vardı. Benim çocukluk yıllarımda, 
dedem kitaplara olan düşkünlüğünden 
ötürü her türlü zorluğa rağmen bir kitap 
için kilometrelerce yol kat ederdi. Dedemin 
bu azmi bana ışık oldu ve her daim yolumu 
aydınlattı.

VE GELECEĞİN MARKASININ DOĞUŞU
Uzun yıllar inşaat sektöründe hizmet 
verdikten sonra gelen teklifler karşısında 
mankenliğe geçiş yapan Mesut TİMUROĞLU, 
1993 - 1998 yılları arasında tanınmış ünlü 
markalara mankenlik yaparak geleceğin 

temellerini aslında o yıllarda atmış.

“ZİRVEDE BENDE OLACAĞIM”
Başarılarla dolu mankenlik basamaklarını 
birbir çıkarken, “Öyle bir gün gelecek 
ki, tekstil dünyasında yükseleceğim ve 
o markaların arasında bende olacağım” 
diyerek kendine bir söz vermiş ve nakış nakış 
dokuyarak güçlü bir marka yaratmak için 
yıllarca sabırla beklemiş.

İŞTE O GÜN, BUGÜN 
Bugün o sözü gerçekleştirmenin tam zamanı 
diye iddialı bir başlangıç yapan TİMUROĞLU, 
500 yıllık bir mazisi olan Alman dünya 
firmaları arasında bulunmanın mutluluğunu 
yaşadığını ifade ediyor.

“TÜM GÖZLER B KARAKTER’DE OLACAK” 
Ürünlerimiz ile kaliteli şık giyimin ve 
modanın öncüsü olacağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın diyen Mesut TİMUROĞLU, 
“Sezonun moda ve trend olacak giyimleri, 
aksesuar ve dekorasyon modelleri ile 
giyimseverlere geniş bir yelpaze seçeneği 
sunuyoruz. Giyim sektöründe bilgi ve 
tecrübe birikimine sahip eğitimli ve 
deneyimli ekibimizle müşteri memnuniyetini 
ön planda tutarak gücümüze güç katarken, 
online alışveriş mağazamız ile de dünyanın 
her noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. Her 
geçen gün yenilenen tasarımlarımızla 
bundan böyle tüm gözler B KARAKTER’e 
çevrilecek.” dedi.

TİMUROĞLU Kimdir?
Halit ve Zeynep Timuroğlu’nun Temuçin, 
Ömer Faruk ve Gülay isimlerinde dört 
çocuğundan sonuncusu olarak 1976 
yılında Türkiye’nin Nevşehir ilinde dünyaya 
geldim. 15 Mayıs 1963 yılında Türkiye’den 
Almanya’ya göç eden ailem, hiç bir zaman 
bizleri vatanımızın değerlerinden yoksun 
bırakmadı. Memleketimiz Nevşehir 
dolayısıyla Türkiye ile olan bağımız hiçbir 
zaman kopmadı. Uzun yıllar inşaat sektörü 
ve mankenlik alanlarında hizmet verdim. 
Halen Almanya’da ikamet etmekteyim.
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Yazar
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CESUR YÜREK SOYLU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında aslında söylenecek-yazılacak-ifade edilecek çok şey var.
Fakat bazen tek bir söz bile binlerce kelimeyi size özetler.
Soylu bakan için söylenecek tek söz CESUR YÜREK olsa gerek.
Ülkenin böylesine hassas bir sürecinde hem terör örgütlerine kafa tutmak, hem uyuşturucu 
baronlarına meydan okumak, hem de ülkeyi içerden ve dışardan gelecek her türlü kötülüklere 
karşı korumak her babayiğidin işi olmasa gerek.
İster sağdan bakalım ister soldan ister iktidar ister muhalefet.
Bir gerçeğin hakkını hepimiz teslim etmemiz gerek.
Eğer birileri ülkesi-bayrağı ve vatanı için risk alıyor, gecesini-gündüzüne katıyor aldığı sorumluğun 
hakkını teslim ediyorsa bize onu sahiplenmek ve savunmak düşmeli.
Bugün ülkenin içinde olduğu huzur ve güven ortamında sayın bakanın çok aça çok ciddi katkısı 
var.
Nerede bir olay nerede bir acı ve gözyaşı varsa orada olan ve onların yüreğine su serpen bir 
yürektir Süleyman Soylu.
Kato dağında askerle iftar açan, depremde evini kaybedenle gözyaşı döken, selden etkilenen 
vatandaşın elini bırakmayan bir yürektir kendisi.
Çocuklarla çocuk olabilmeyi başaran yaşlılara saygıda  kusur etmeyen her ortamın içinde olup  
egosu olmayan bir gönül adamdır.
Hepsinden öte iyi bir eş ve çocuklarına iyi bir babadır.
Peki ama sayın bakan nereden alıyor bu gücü neden bu kadar seviliyor.
Terörden canı yanan, fidan gibi evlatlarını kaybeden annelerin-babaların, eşlerini son yolculuğuna 
uğurlayan gözü yaşlı binlerin  duasından almaktadır gücünü.
Kardeşlik, huzur ve  barış içinde  yaşamak isteyen , geleceği düşünen milyonların sevdasını 
yüreğinde hisseden kim varsa onun desteği almıştır sayın bakan.
Onun için Edirne’den Hakkari’ye Şırnak’tan Trabzon’a İzmir’den Kars’a ayrı sevilmekte.
Güven vermesi dik duruşu ve kararlığı yetiyor.
CESUR YÜREK olmanın bedeline razı.
Geri dönüşü olmayan bir yolda olduğunun fakında.
Ne kaçmaya ne geri durmaya ne de boyun eğmeye razı..
Ahlaklı-onurlu ve dürüst bir siyaset anlayışına hakim.
Liderine ihanet etmeyecek kadar davasına sadık.
Nereden geldiğini unutmadan kimlerle yola çıktığının farkında.
Öyle üç-beş çapulcunun öyle yalama-yalaka tiplerin sözüyle hareket edecek kadar zayıf bir kişilik 
değil.
Akıllı olmak böyle bir şeydir.
Herkes bir şeyler söyler. Herkes yalan-dolan bir şeyler anlatır.
Ama son sözü son noktayı koymak akıllı adamların işidir.
Ülkemizin içinde olduğu şu süreç artık yeni maceraları kaldırmıyor.
Mutlak suretle suyun başında aklı başında cesur yüreklere ihtiyacımız var.
Rotasını ve hedeflerini yeni yüzyıla odaklayan yerli ve milli hamlelerle dünyanın en güçlü 
ülkelerine karşı meydan okuma savaşı veren Türkiye artık geri dönemez.
15 Temmuz’da karanlıktan aydınlığa nasıl çıkıldığını Türk Milletinin nasıl demokrasi sınavı verdiğini 
dosta-düşmana gösterdik.
Vatan-ülke sevdasının nasıl güçlü olduğunu ezanın dinmeyeceğini-bayrağın inmeyeceğini bütün 
dünya bir kez daha gördü.
Terör örgütleri ve onların yandaşlarına karşı nasıl bir mücadele verdiğimiz ortada.
Ülkenin gençleri ve yarınları bize emanet.
Uyuşturucu ,tecavüz, taciz ve şiddet çeteleri sanmayın ki ayakta kalacaklar.
Hepsi diz çökecek.
Öyle veya böyle sonları gelecek.
Kimse bu ülkenin üzerinde değil.
Millet olarak yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım.
Diğer türlü olursa bedelini toplum olarak bedelini ağır öderiz.
Pusuda yatan düşmanlara fırsat tanıdığımızda başımıza geleceklerini artık herkes çok iyi biliyor.
Gelin CESUR YÜREKLERE sahip çıkalım.
Gelin onlara omuz verelim.İç
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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İlaç hazırlama sistemleri alanında faaliyet gösteren bir firma, yerli imkanlarla yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tarama testi üreterek 21 ülkeye ihraç etti.

Kovid-19 salgını tüm dünyayı etkilerken salgınla mücadele için başta aşı olmak üzere medikal çalışmalar 
da devam ediyor. Bu kapsamda, doğruluk oranı yüksek ve hızlı sonuç verebilen tarama testleri de büyük 
önem taşıyor.

Ankara’daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Oncosem Onkolojik Sistemler firması da 
yerli imkanlarla Kovid-19 tarama testi üretmeyi başardı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik  yaptığı açıklamada, teşhis amaçlı uygulanan testlerin 
uzun zaman aldığını ve ihtiyacın artmasıyla bu konuda tıkanıklıkların yaşandığını dile getirdi. Çelik, Çin 
menşeli bazı tanı kitlerinin hatalı çıkması üzerine bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi.

Günlük 100 bin adet üretim yapabilecek potansiyeli yakaladıklarını ifade eden Çelik, “Bir ürün üretmek 
kıymetli ama bunu kapasiteli bir şekilde insanların ihtiyacına sunabilmek de o bir o kadar önemli. Şu an 
bu süreç işlemeye başlamış durumda. Artık ortada tamamı yerli ve milli, yüzde 96,8 doğruluk oranı olan 
bir ürün var ve bu ürünü 21 ülkeye ihraç etmiş durumdayız.” diye konuştu.

Testin tarama amaçlı olduğuna işaret eden Çelik, “Sağlık kuruluşlarında yapılan testlerde teşhis amaçlı 
çok ihtiyaç oluşunca günlük ihtiyacın devam etmesi gerekiyordu. Bizim testimizde 10-15 dakikada 
sonuç alabiliyorsunuz ve bu da günlük hayatın devamlılığını sağlıyor.” dedi.

Kovid-19 tarama testinin yerlisini üretti, 21 ülkeye sattı
İlaç hazırlama sistemleri alanında faaliyet gösteren bir firma, yerli imkanlarla 
Kovid-19 tarama testi üreterek 21 ülkeye ihraç etme başarısı gösterdi.
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OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, ülke ekonomisini ileriye taşıyacak hamleler yapmak, ekonominin tüm 
aktörlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, “2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki 
dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” 
dedi. Savaş Erdem, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, şirketin gelecek dönem hedeflerini ve yatırım 
planlarını paylaştı.

OYAK’ın son dört yılda konsolide net varlıklarını yüzde 129 artırarak 118,3 milyar liraya yükselttiğini anlatan Erdem, 
100’den fazla grup şirketiyle 23 ülkede faaliyet gösterdiklerini, 32 bini aşkın çalışan ve 430 bine yakın üyelerinin 
bulunduğunu söyledi.

Erdem, OYAK’ın Türkiye’nin kısmen ya da tümüyle dışa bağımlı olduğu alanlara yatırım yaptığına işaret ederek, 
“Dışa bağımlılığın azalmasına sunduğumuz katkının yanı sıra yerelleştirme projeleriyle de ekonomiye güç ve direnç 
kazandırmayı amaçlıyoruz. OYAK, yaptığı yeni yatırımlarla Türkiye’nin her yıl yaklaşık 650 milyon dolardan fazla 
döviz ödemek zorunda kaldığı ürünlerin yurt içinde üretilmesine, hatta ihracatına imkan sağlayacak.” diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortaya çıkan ekonomik güçlüklerin etkilerini aşmaya yönelik çalışmalar 
yürüttüklerinden bahseden Erdem, şunları kaydetti: “Ülke ekonomisini ileriye taşıyacak hamleler yapmak, 
ekonominin tüm aktörlerinin ortak sorumluluğudur. Yatırımlarda kararlılık zamanı olduğunu düşünüyorum. Dünya 
zor bir dönemden geçiyor ancak zor olduğu kadar pek çok açıdan öğretici de bir deneyim. Pandemi sonrasında 
Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar bulabileceğine inanıyorum. 2019’da tüm güçlüklere rağmen son derece başarılı 
bir grafik çizdik. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2,7’sini gerçekleştirdik. 2020 planlarımızda geriye doğru 
sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda 
yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ülkeye yabancı sermaye girişini artırma ve yerli üretimi güçlendirme doğrultusunda 
çalışmaya devam edeceğiz.”.

OYAK Genel Müdürü Erdem: 2020 planlarımızda sapma yok, 
yatırımlarımızı sürdüreceğiz
Erdem, “2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem 
mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda yatırımlarımızı 
sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.
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Hayvanlar  doğayı kirletmezler.
Balıklar denizi kirletmezler.
Dağlar, denizler, ormanlar, hayvanlar, güneş gibi oluşumunda 
insan etkisi olmayan, doğada bulunan her şey doğal unsurlar 
içinde yer almaktadır.
 İnsanların doğada ihtiyaçlarını karşılamak için yapmış olduğu 
her çalışma  ise insani unsurlar içinde yer almaktadır.
Doğa ile insan sürekli etkileşim içerisindedir. 
Doğal çevredeki koşullar insanların hem karakterlerini hem de 
beslenme, giyinme ve barınma şekillerini etkilemektedir.
 Güneydoğu Asya’da halkın temel besin kaynağı pirinç iken 
Orta Asya’da tahıl olması, kıyılarda yaşayan insanların balık 
tüketiminin karasal bölgelerde yaşayanlara göre fazla olması, 
ormanlık alanlarda ahşap, kurak bölgelerde kerpiç evlerin 
görülmesi bu duruma verilecek örneklerden bazılarıdır.
İnsanın yaşadığı bu doğal ortam, atmosfer, litosfer , hidrosfer  
ve biyosfer olmak üzere dört temel ortamdan oluşmaktadır.
İnsan yer yüzünde var olmadan önce doğada kirlilik yoktu.
İnsanla birlikte bakın neler oldu ve doğa nasıl etkilendi:
Fosil yakıt kullanımının çevresel etkileri
Ormanların yok edilmesinin  çevresel etkileri
Kentleşmenin artmasıyla tarım alanlarının ve ormanlık 
alanların hızla daralması
Ulaşım  için yapılan yollar, tüneller, köprüler ve kanalların 
çevresel etkileri
Tarım, enerji ve su ihtiyacı için yapılan barajların çevresel 
etkileri
Sulak alanların tarım çalışmaları için kurutulmasının çevresel 
etkileri
İnsan  bir yandan teknoloji üretirken öte yandan da acımasızca 
doğaya saldırdı.
Saldırma tanımı  ağır kaçtı diye düşüneler olabilir ama  insan-
doğa ilişkisi için kullanılabilecek en hafif benzetmedir.
Doğa düşmanlığı ile insanın  kucağında bulacağı felaketler 
saymakla bitmez.
Dünyanın olumsuz değişiminden rahatsız olanlar çeşitli 
uyarılarda bulunuyorlar ama  doğa düşmanlığı son hızla devam 
ediyor.
Son söz:
Felaket geliyorum demez, geldim der.
Bunun bedelini de çocuklarımız öder.
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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, 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya bütün insanlığa açık
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin bütün insanlığa açık 
olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin bütün insanlığa açık olduğunu söyledi.

Düzce’nin Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan’a bayram ziyaretinde bulunan Erbaş, Gölyaka 
Merkez Camisi’nde öğle namazını kıldırdı. Namazın ardından cami cemaatiyle sohbet eden Erbaş, 
vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bayramın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
geçmiş yıllardaki bayramlardan farklı idrak edildiğini hatırlattı.

Bayramın, salgın nedeniyle tedbirler çerçevesinde kutlandığını belirten Erbaş, “Cenabıhak’tan bu 
salgın hastalıktan tüm insanlığı kurtarmasını diliyorum. Bundan sonraki bayramlarda büyüklerimizle 
kucaklaşarak, onların ellerini öperek bayramlar yapmayı Rabb’imizden niyaz ediyoruz. Bu bir 
imtihandır. Bu imtihanı tedbirlere riayet ederek, tevekkül ve duaya sarılarak geçireceğiz inşallah. Bütün 
kardeşlerimizin, milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlar 
diliyorum.” diye konuştu.

“Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasıyla 86 yıllık hasret son buldu”

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasının 86 yıllık hasretin son bulması olarak 
değerlendirdiğini belirten Erbaş, “Ayasofya’nın ibadete açılması hem milletimiz hem de bütün insanlık 
için hayırlı bir gelişme oldu. Sadece Müslümanlar değil, her gün on binlerce insan gelip ziyaret ediyor. 
Biz diyoruz ki ‘Ayasofya bütün insanlığa açıktır.’ Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ile iş birliği içerisinde Ayasofya’da en güzel hizmeti sunmaya 
çalışıyoruz. İmamlarımızla müezzinlerimizle ezanlarla zikirlerle dualarla Ayasofya’da milletimize yakışır 
bir açılış yaptık. Ziyaretlerde milletimize yakışır bir şekilde devam ediyor. Rabb’im hayırlara vesile kılsın.” 
ifadelerini kullandı.
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KURBAN BAYRAMI
Kurban bayramı... Kurban 
bayramı Müslümanlar 
tarafından hicri takvime 
göre Zilhicce Ayı’nın onuncu 
gününden itibaren üç veya 
dört gün boyunca Kutlanan 
bir din iyi bayram. 

Zilhicce Ayı’nın 11. 12. 
günlerine Eyyamı nahr 
. Ve bir önceki gün olan 
Zilhicce Ayı’nın dokuzuncu 
gününe arife canım kurban 
bayramının dinimizde ayrı 
bir yeri vardır. Haç günlerinin 
hemen peşinden kurban 
kesilerek bayram yapılışı çok 
manidardır  Eyyamı nahır  
denilen Bu günlerde hali vakti 
yerinde olan her Müslüman 
Cenabı Allah’ın rızası için 
kurban keser. 

İslam ölçüleri içerisinde 
bayramını bayram yapmaya 
çalışır. Kurban bütün 
peygamberler de var olan bir 
ibadettir Nitekim peygamber 
efendimiz ben iki kurbanlık bir 
babanın oğluyum demişler 
peygamberimize kadar 
yapılagelmiştir. 

İlahi dinlerin emrettiği 
ölçülerdan Sapmalar olmuş 
işi gösterişe mücerret kan 
akıtmayakanı Kabe duvarına 
sürünmeye kadar var 
vardırılmıştır. Kurban kesmek 
bu değildir Cenabı Allah’ın 
sizin kestiğiniz hayvanların ne 
etleri ne kanları Allah’a ulaşır 
değildir ancak sizin takvanız 
ona ulaşır buyuruyor. 

Durum bu olduğuna göre 
her Müslüman yaptığı Her 
ibadetin de takva unsuru 
ön planda olmalı niyetinde 
samimiyetten ayrılmamalı dur 
bayramınızı tebrik ediyorum 
bütün Müslümanlara ve 
bütün insanlara hayırlar 
getirmesini Cenabı Allah’tan 
temenni ediyorum
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Z KUŞAĞI MI, O DA NE?
Geçen gün caddede yürüyoruz; 2 
bebek arabası geçiyor yanımızdan, 
içlerinde de mini i-pad’ler mini 
mini ellerinde bebeklerin, hatta 
düşmesin diye de sıkı sıkı arabanın 
ön kısmına tutturulmuş,pür dikkat 
ekranı izliyorlar. Havayı güzel bulup 
kendini caddeye atan anneler, 
aynı havayı bilmeden çocuklarına 
yaşatmadıklarının farkında mı 
acaba? Peki ya o minikler, onlar etrafı 
çevreyi görmek keşfetmek yerine 
önlerindeki ekranı gerçek dünya 
olarak algılamıyorlar mı?

Gelişen teknoloji, hayatımıza birçok 
açıdan kolaylık sağlarken diğer 
yandan da çocuk yetiştirirken dahi o 
teknolojiyi adeta bir imdat kolu gibi 
kullanmaya bizi sevk etmiyor mu? 
Ya da yeni adıyla bize “sanal dadılık” 
yapmıyor mu? Yeni nesil Yen’i adıyla 
hepimizin bildiği bir Z kuşağı da 
böyle çıkıyor ortaya sanırım. 
Z kuşağı ya da  diğer adıyla 
milenyum kuşağı 2000 ve sonrasında 
doğanlar,Z kuşağı diye biliniyor.

Peki ne farkları var, daha bu yaşta 
teknolojiyle tanışan çocukların 
bizden diyebilirsiniz... Örneğin, Kağıt 
kalem kullanmaya başlamadan 
ipad kullanıyorlar. Bu imkana sahip 
olmayanlarsa yaşlarına uygun 
internet sitelerinde sanal boyama 
yapıyorlar. Çizgi filmler artık TV 
kanalıyla sınırlı değil, nasıl olsa artık 
YouTube ‘da istedikleri çizgi filmin 
istedikleri bölümünü izleyebiliyorlar. 
Ne giyimleri çocuk gibi, ne  de 
konuşmaları. Fiziksel aktiviteleri 
çocuk parkında oynamaktan çok Play 
Station ya da Wii tarzı konsollarla 
oluyor.

Bizler de değişime ayak uydurduk, 
gazete yerine internetten okuyoruz 
dolayısıyla bu çocuklar dünyada olup 
bitenlerden de izole yetişiyorlar.

Ödevleri yaparken videolarını 
çekerek USB stick’e kaydediyorlar.
İnternete bir araç olarak değil, 
duygusal olarak bağlılar. Yokluğunda 
çoğu kendini nasıl oyalayacağını 
bilemiyor ve çaresiz hissediyor 
ve hatta güvende hissedemiyor. 
Arkadaşlarından kopmuş 
hissedebiliyor.Normal kitaplar, 
kendilerine sıkıcı geliyor. Çünkü 
sadece yazı ve resim var. Bu nesil 
renkli yazı ve hareketli resim ses 
hepsini aynı anda algılayıp ona 
göre tepkide bulunmaya alışıyor.
Yazı yazmaya kalem kullanarak 
değil klavye kullanarak başlıyorlar.
Anneleriyle park-bahçeden çok AVM’ 
lerde geziyorlar.

 Ebeveynleri Y kuşağı mensubu, 
eğitim düzeyi-bilgi düzeyi yüksek, 
bilgisayarın eve ilk girdiği zamanları 
hatırlayan nesil. 
Z kuşağı, aynı zamanda sevgi ve 
ilgi yönünden de çok şanslı.Anne 
ve babası tarafından kucaklanan 
bir çocuk. Y kuşağının yarısı halen 
baba tarafından kucaklanmış ya da 
öpülmüş değil. 
Bu nesil teknolojik olarak bizden çok 
daha ileride ve ona çok daha bağlı. 

 Birbirleriyle yüz yüze diyalog kurmak 
yerine online diyalog kuruyorlar, 
kişiliklerini “paylaşım”larıyla 
dışavuruyorlar.

Z kuşağı zehir gibi ama ebeveynler 
bu hıza yetişmekte zorlanıyor. Hal 
böyle olunca, anneler de dostluk 
ve sosyal ilişkilerini de bu kuşaktan 
birbiriyle çatışması muhtemel 
ancak en az çatışan çocukların 
ebeveynlerinden seçiyorlar. Ya da en 
ideal haliyle, çocukları kendi haline 
bırakıp problem çözebilme becerisi 
kazandırmayı hedefliyorlar tıpkı 
bizim kuşağın anneleri gibi...İç
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Son günlerde yine gündeme 
gelen siyasi partiler kanunu 
öncelikle 12 Eylül kokuşmuş 
anayasasının boyunduruğundan 
kendini soyutlamalıdır. Tam 
demokrasiye geçiş için önemli bir 
ön adım olduğunu ve bunun çok iyi 
değerlendirilmesi gerçeği ve bilinci 
ve inancında olmamız gerekiyor. 
Buna göre de çağdaş, demokrat bir 
siyasi partiler yasası, tüm toplum 
katmanlarının görüşü alınarak 
hazırlanmalıdır. 
 
NASIL OLMALI? 
 
Öncelikle üyelik yapılanmasından 
başlanmalı , Üyeler İlçe başkanlıkları 
aracalığı ile değil, bizzat İlçe seçim 
kurullarına başvurarak orada 
hazır bulunan siyasi partiler üyelik 
formunu doldurup üyesi olmak 
istediği partinin tüzüğünü ve 
programını okuduğunu beyan 
ederek gireceği partiyi belirlemeli. 
Bu formlar 15 günde bir ilgili siyasi 
partilere gönderilip güvenlik 
soruşturması da yapılan üyelerin 
artık o siyasi partinin üyeleri 
sayılarak o partinin üye defterine 
kaydedilmeli aynı kayıtlar da İlçe 
seçim kurullarında olacağından tam 
bir otokontrol de sağlanacağından 
İlçe başkanları kafalarından bir 
işlem yapmamaları sağlanmış 
olacak. Böylece naylon üyelikler 
ve ahbapçavuş ilişkilerinden siyasi 
partiler soyutlanmış olacak. İlçe 
seçim kurulundan gelen üyeler 
tüm birimlerin oluşmasında söz 
sahibi olacaklarından en az bir yıl 
hem parti içi eğitime tabi tutulmalı 
hem partinin verdiği görevleri 
fevkinde yerine getirmeli. Parti içi 
eğitim üyelerin pariti programını 
ve tüzüğünü öğrenmeleri onların 
ortak bir ses kullanmalarına neden 
olması açısından çok önemlidir. Bir 
yıl da parti suçu işlemeyen eğitim 
almış üyelerin seçme ve seçilme 
haklarını elde etmiş olacaklarından 

partinin tüm birimlerine hem 
aday olup seçilme hem birimleri 
belirlemek için seçme hakkını elde 
etmiş olacak. Kongreler tüm üyelerin 
katılımıyla hakim huzurunda 
yapılacak seçimlerle oluşmalı ve 
seçilenler parti suçu işlemedikleri 
sürece görevden alınamamalıdırlar. 
Delege sistemi derhal kaldırılmalıdır. 
İl kongreleri de tüm ilçelere seçim 
sandikları konularak tüm üyelerin 
katılımıyla gerçekleşmelidir. Her 
üyenin seçme ve seçilme hakkı 
olduğundan isteyen üyeler aday 
olma hakkına sahip olmalıdır. 
Milletvekili adayadayları yine tüm 
seçimlerde olduğu gibi tüm üyelerin 
katılımıyla seçilmelidir. Burada 
Genelmerkeze en çok yüzde 10 
kondenjan tanınmalı ve bu kontejan 
kesinlikle birinci sıralar olmamalıdır. 
Partinin en üst yönetimi olan MKYK 
da Genelbaşkan ile beraber tüm 
Türkiye genelinde tıpkı bir mini 
genel seçim gibi tüm üyelerin 
katılımıyla yapılmalıdır. Parti Genel 
başkanları Cumhurbaşkanı adayı 
olacaklarsa derhal genelbaşkan’lık 
görevinden İstifa etmelidir. Hem 
parti başkanı hem ülkenin başkanı 
olmak kuvvetler ayrılığı ilkesinin 
hayata geçemeyeceği ilkesine 
aykırı bir durum oluşturduğundan. 
Başkanlık sistemine de aykırıdır. 
Seçimlere katılacak partilerin 
il ve ilçelerde makul sayıda 
örgütlenmeleri şartı öngörülmeli. 
Seçime girebilmeleri için grup 
kurmaları için diğer partilerden 
Milletvekili verilmesi engellenmelidir 
bu durum diğer seçime giremeyen 
partilere karşı yapılabilecek en 
büyük haksızlık olduğu ve fırsat 
eşitliğini antidemokratik bir konuma 
sokacağı kesindir. Siyasi Partilere 
maddi destek kaldırılmalı yada 
seçime katılacak tüm siyasi partilere 
fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak 
dağıtılmalıdır. Tabiki siyasi partiler 
yasası ile birlikte seçim yasaları da 
değişmelidir.
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Libya’da yayın yapan “February” televizyonuna verdiği röportajda, BAE’nin Arap ülkelerinde izlediği politikaya 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General 
Abdulhadi Dırah, “Arap Baharı ile savaşan BAE, Yemen ve Suriye’de sorunlara neden oldu.” dedi. 

BAE’nin Tunus ve Cezayir’de kargaşa çıkarmaya hatta Tunus Meclisi’ne sızmaya çalıştığını dile getiren Dırah, 
Libya’da ise başından beri ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisleri silah 
ve mühimmatla desteklediğini söyledi.

Abu Dabi’nin Mısır’da yaptığı gibi Libya’yı da militarize etmeye çalıştığını ifade eden Dırah, “Arap ülkelerinde 
yaşanan problemlerde BAE’nin parmağı var. BAE hükümeti, Arapların arasındaki kanserli bir hücre.” diye konuştu.

Dırah, BAE halkının ise yönetimin aksine asil ve iyi bir halk olduğunu vurguladı. Uzmanlar, “Arap Baharı”nın beşiği 
Tunus’un yaşadığı sorunlara rağmen ulusal uzlaşı, diyalog ve ortak akılla demokratik kazanımlarını korumayı 
başarmasının başta Körfez olmak üzere Arap ülkelerindeki yönetimleri “olumsuz” etkileyeceğini belirtiyor.

Tunus’taki Nahda Hareketi Meclis Grup Başkanı Nureddin el-Buheyri, 29 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Meclis 
Başkanı Raşid el-Gannuşi’nin güven oylaması yapılarak görevden alınması için BAE tarafından milletvekillerine 
para dağıtıldığını öne sürmüştü.

Yemen’de ise hükümet son dönemde BAE’yi Husilerden sonra ülkede ikinci bir darbe yapmakla suçluyor. BAE, 
Güney Geçiş Konseyi (GGK) olarak bilinen ülkenin güneyini kuzeyinden bölmek isteyen ayrılıkçı gruba açık 
destek veriyor. Libya hükümeti ise BAE’nin yanı sıra Fransa, Rusya ve Mısır’ı Hafter’e “gizli ve açık” destek vermekle 
suçluyor.

Libyalı General: BAE, Arapların arasındaki kanserli 
bir hücre
Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, 
bölgedeki birçok çatışmanın arkasında olan BAE yönetiminin Arapların arasındaki kanserli bir 
hücre olduğunu belirtti.
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ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 
49 bin 453 artarak 4 milyon 815 bin 776’ya ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 452 artarak 158 bin 376’ya çıktı.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 380 bini, test yapılanların sayısı 59 milyon 937 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD’yi 2 milyon 733 bin 677 vakayla Brezilya, 1 milyon 819 bin 200 
vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 515 bin 686 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. 
California’yı 487 bin 132 vakayla Florida ve 454 bin 364 vakayla Teksas takip ediyor.

Dünya genelinde ölüm sayısında sonra durum;

- ABD : 116.831
- Brezilya : 41.901
- İngiltere : 41.481
- İtalya: 34.223
- İspanya : 27.136
- Rusya : 6.715

ABD’de Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 
158 bini geçti
ABD’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 452 artarak 158 bin 376’ya çıktı.
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Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, Dışişleri Bakanı Hitti’nin Başbakan Diyab’a istifasını 
sunduğunu belirtti.

İstifasının ardından yazılı bir açıklama yapan Hitti, etkin, hür ve bağımsız olduğuna inandığı Lübnan için bir vizyon 
görünmediğini ve ülkesinin içinde bulunduğu kritik koşullarda görevini yerine getiremediğini ifade etti.

Hitti, Lübnan halkının istediği ve uluslararası toplumun kendilerine yapılması konusunda çağrıda bulunduğu 
“kapsamlı yapısal reformu” gerçekleştirmek için ülkesinde etkili bir iradenin bulunmadığını kaydetti.

“İlkelerimden, inançlarımdan ve vicdanımdan taviz vermeyeceğim”
Başlangıçta değişim ve reform için büyük umutlar taşıdığını ama mevcut durumda umutlarının kırıldığını belirten 
Hitti, “Herhangi bir merkez ya da yönetim için ilkelerimden, inançlarımdan ve vicdanımdan taviz vermeyeceğim.” 
ifadelerini kullandı.

Lübnan’ın hem içerde hem de bölgede farklı nedenlerden kaynaklanan birden çok krize şahitlik ettiğine işaret 
eden Hitti, şunları kaydetti:

“Yolsuzluk ve sömürüye karşı adil ve sosyal bir devletin tesisi için halk ayaklanmalarının yaşandığı bir ortamda 
Dışişleri Bakanlığı sorumluluğunu devam ettirme kararı sıradan bir mesele değildir.”

Lübnan halkının çıkarları etrafında bir araya gelinmezse gemideki herkes boğulacak
Hitti, bugün Lübnan’ın sevdikleri ve arzu ettikleri model ülke olmadığını, ülkesinin başarısız bir devlete dönüşme 
yolunda olduğunu ifade etti. 

Lübnan halkının çıkarları etrafında bir araya gelinmez ve ülke kurtarılmazsa gemideki herkesin boğulacağını 
kaydeden Hitti, devletin inşası sürecinde ihtiyaç duyulan şeyin yaratıcı zihinler, açık bir vizyon, samimi niyet, 
hukukun üstünlüğü ve şeffaflık olduğunu belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti istifa etti
Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, Başbakan Hassan Diyab’a istifasını sundu.



33TEMMUZ 2020 - YENİ SAYI: 24

İÇİMİZDEN

KURBAN BAYRAMI

İç
im
izd

en

Serdar ÖZKESKİN
Yazar

simgedergi@gmail.com

Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık 
sağlamaya vesile olan şey” anlamına 
gelen kurban, dinî bir terim olarak, 
“ibadet maksadıyla belirli bir vakitte 
belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce 
boğazlamak, ya da bu şekilde 
boğazlanan hayvan” demektir.
Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana 
udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca 
hemen bütün dinlerde kurban 
uygulaması mevcut olmakla birlikte 
şekil ve amaç yönüyle aralarında 
farklılıklar bulunur. 

Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun 
Allah’a kurban takdim ettiklerinden 
söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka 
âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban 
hükmünün konulduğuna işaret edilir 
(el-Hac 22/34). Kurban gerek fert 
gerekse toplum açısından çeşitli yararlar 
taşıyan malî bir ibadettir.

Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine 
boyun eğmiş ve kulluk bilincini 
koruduğunu canlı bir biçimde ortaya 
koymuş olur. Müminler her kurban 
kesiminde Hz. İbrâhim
ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın 
buyruğuna mutlak itaat konusunda 
verdikleri başarılı sınavın hâtırasını 
tazelemiş ve kendilerinin de benzeri 
bir itaate hazır olduğunu simgesel 
davranışla göstermiş olmaktadır. 

Kurban toplumda kardeşlik,
yardımlaşma ve dayanışma 
ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin 
gerçekleşmesine katkıda bulunur. 
Özellikle et satın alma imkânı hiç 
bulunmayan veya çok sınırlı olan
yoksulların bulunduğu ortamlarda 
onun bu rolünü daha belirgin biçimde 
görmek mümkündür. Zengine 
malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve 
başkalarıyla paylaşma yolunda harcama 
zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik 
hastalığından, dünya malına
tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı 

kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine,
dünya nimetinin yeryüzündeki 
dağılımı konusunda karamsarlık ve 
düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve 
kendini toplumunun bir üyesi olarak 
hissetmesine vesile olur.

Bayram sabahları her zaman eski 
bayramları hatırlatır nedense bana. 
“ah nerede o eski bayramlar?” derdi de 
büyüklerimiz, ben de “nesi var şimdiki 
bayramların?” diye sorardım. Nereden 
bilebilirdim ki en güzel bayramların 
çocukken kutlandığını.

Her çocuk gibi yatağımın başucuna 
koyduğum bayramlıklarımı seyrederek 
uyurdum. Benim için eski bayramlar, 
bayram namazından çıkıp eve 
gelindiğinde sıraya girip el öpmek ve 
bir arada yapılan sabah kahvaltılarıydı. 
Bayram sabahları sütlü çorba
kaynatırdı babaannem. Börekler, 
dolmalar, baklavalar açılırdı.
Kuruyemişler şekerlerle beraber 
harman edilir ve kapıya gelen çocukları 
karşılayan ev sakini şekerleri ve 
kuruyemişleri avuçlayıp çocukların ya 
cebine ya da açılan torbasına koyardı.
Zamanla anlıyor insan: 3-4 güne sıkışmış 
bir tatilden öte bir şey bayram…
Hayata rasgele serpiştirilmiş ilahi 
ikramlar, kıymet bilen kullara her daim 
bayram
yaşatır.

***

Nefes almak bayramdır mesela; günün 
birinde soluksuz kalınca anlar insan…
Görmenin nasıl bir bayram olduğunu 
karanlık öğretir; sevmeninkini 
yalnızlık… Sızlamayan her organ, hele 
de burun direği bayramdır. Bayramdır, 
elden ayaktan düşmemek, zihinden 
önce bedeni kaybetmemek, kurda kuşa 
yem olmayıp “Çok şükür bugünü de 
gördük” diyebilmek…
Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Dünyada 33 farklı mağaradan söz 
edildiği söylenir. Dünyanın değişik 
yerlerinde bulunan bu mağaralardan 
dördü Türkiye’dedir (Efes, Tarsus, Afşin ve 
Lice). Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, 
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Eshab-ı Kehf 
diye anlatılan mağaralar bulunmaktadır. 
Kuran-ı Kerim’de Kehf Suresinde sözü edilen 
bu mağaralar Müslüman ve Hristiyanlarca 
kutsal sayılır. Mağaraya 15 - 20 merdivenle 
inilir. Eshab-ı Kehf Mağarasına ait bir efsane 
halk arasında anlatılır; “Mitolojik tanrılara 
inanışın, gücünü kaybettiği dönemlerde, 
tek Tanrıya inandıkları için eziyet edilmekten 
kaçan Hristiyan dinine mensup Yemliha, 
Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenuş, 
Tebernuş ve Kefeştetayuş adında 7 gencin 
sığınıp, 309 yıl uyuduğu mağaradır.

(EFES) ESHAB-I KEHF MAĞARASI : Selçuk 
İlçesi’nde Efes’in hemen doğusundaki 
Panayır Dağı’nın Selçuk’a bakan eteğinde 
belirgin bir çatlak üzerinde yer almaktadır. 
Hristiyanlığın yayılmasıyla dini kabul 
eden ilk kişiler olarak bilinen 6 kişi, Roma 
İmparatoru’nun zulmünden kaçarken, 
yolda karşılaştıkları bir çobanı da yanlarına 
alarak 7 kişi olurlar. Çoban, bu insanları 
Efes’in yakınlarında bulunan Panayır 
Dağı‘nın eteklerindeki bir mağaraya götürür 
ve 7 kişi, 309 yıl sürecek olan bir uyku 
dönemine girerler. Askerler tarafından 
bulunan mağaranın ağzı kapatılır. İçeride 
mahsur kalanlar uyandıktan sonra, 
Hristiyanlık çoktan yayılmıştır. Müslüman 
ve Hristiyanlarca kutsal olarak kabul edilen 
ve Kur’an-ı Kerim’de de adıyla ayet bulunan 
Eshab-ı Kehf Mağarası (Yedi Uyurlar, Mağara 
Arkadaşları); Tanrı’nın birliğine inanan ve 
bu inançlarından dolayı, çok tanrılı dine 
inanan Roma İmparatoru’nun zulmünden 
kaçarak saklandıkları, yer olarak kabul edilir. 
Bunlardan dördü Türkiye’dedir (Lice, Tarsus, 
Afşin ve Efes). Efes Antik Kenti’nin dışında 
bulunan mağara 1927-1928 yıllarında 
yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır.

(TARSUS) ESHAB-I KEHF MAĞARASI : 
Mersin ilinin Tarsus ilçesinde ‘Yedi Uyurlar 
Mağarası’ olarak bilinen Eshab-ı Kehf 
Mağarasıdır. Türkiye’nin dört bir yanından 
ve yurt dışından gelen ziyaretçiler 
mağaranın ilginç sarkıtları ve mistik havasını 
yakından görme şansı buluyorlar. Mağara 
girişinde Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılan 
tabelalarda Eshab-ı Kehf tarihi ile ilgili 
bilgilendirme yapılmıştır. Mersin’in Tarsus 

ilçesi çok eski bir kenttir. Arkeolojik kazılar 
kentin tarihinin İÖ 7000 yılına kadar gittiğini 
göstermektedir. Tarsus’u dünya çapında, 
özellikle de Hristiyanlar için önemli bir kent 
yapan Hz. İsa’ın 12 havarisinden biri olduğu 
söylenen Aziz Paul’un memleketi olmasıdır. 
Eshab-ı Kehf, doğal bir çöküntünün mağara 
şeklini alması sonucu oluşmuştur. Eshab-ı 
Kehf, Tarsus’un kuzeybatısında 12 kilometre 
uzaklıkta Encülüs Dağı eteklerinde bulunan 
Dedeler köyünde bulunuyor. Halk arasında 
ziyaret dağı olarak bilinen dağ, konik 
biçimi ve topoğrafik görünümü itibariyle 
doğal bir özellik arz eder. Mağara dairesel 
kuyu şeklindedir ve 15 basamakla iniliyor. 
Mağaranın yaklaşık olarak 300 metrekare 
alanı vardır. 10 metre yüksekliğindedir. 
Mağaranın içinde üç adet tünel 
bulunmaktadır. Arapçada ‘Eshab’ sahip, 
dost anlamına gelirken, ‘Kehf’ ise dağlarda 
oyulmuş ev gibi yerler için kullanılıyor. 
Eshab-ı Kehf mağarası, Hristiyan ve 
Müslüman toplulukların kutsal ziyaret yeri 
olarak kabul ediliyor. Hristiyanlarca kutsal 
sayılan mağara için Kur’an-ı Kerim’de Kehf 
Suresi’nde sözü edildiğinden Müslümanlar 
için de aynı şekilde kutsal olduğu ifade 
ediliyor.

(AFŞİN) ESHAB-I KEHF MAĞARASI : 
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yer 
alır. Antik Çağ’dan beri kutsal sayılan ve 
Eshab-ı Kehf adıyla tanınan kayalık bir 
tepenin yamacındaki mağaranın çevresine 
kurulmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’de, mağarada 
yıllarca uyuyan arkadaşların uyandırıldıktan 
kısa bir süre sonra vefat ettiği ve bu olaya 
şahit olan insanlar tarafından mağaranın 
yanına mescit ile (kilise) yapıldığı ifade edilir. 
Hristiyan ve İslâm dünyasında kutsal bir 
mekân kabul edilen ve Bizans devrinden 
beri önemli bir ziyaret yeri olan bölgeye 
Anadolu Selçuklu, Dulkadir Beyliği ve 
Osmanlı Devleti’nin de sahip çıktıklarını 
gösterir, bu olayın Afşin’deki (Efsus) isimli 
mağarada yaşandığı kabul edilmiştir. 
Eshab-ı Kehf olayına Musevi ve Hint kutsal 
kitaplarında da rastlayabilirsiniz. Eshab-ı 
Kehf ziyaretleri, farklı toplum ve inançlar 
arasında toplumsal barışı ve hoşgörüyü 
tesis eden önemli kültür mirasları olduğu 
gibi dinler arası iletişimin de ortak 
noktasıdır. Dünyada bir örneği daha 
olmayan Afşin Eshab-ı Kehf Mağarası, “İnanç 
Turizmi” açısından oldukça önem...

Devamı simgedergi.com.tr’de...



35TEMMUZ 2020 - YENİ SAYI: 24

EKONOMİ

Altının onsu 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini gördü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler 
ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, bugün rekorunu 
1.985,18 dolara taşıdı.

Bugüne 1.983,20 dolardan başlayan altının onsu, saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,16 azalışla 1.972,16 dolardan işlem 
görüyor.

Geçen hafta 1.983,00 dolarla tarihi zirvesini gören ve haftayı yüzde 0,97 artışla 1.975,25 dolardan tamamlayan 
altının onsu, bu hafta rekorunu 1.985,18 dolara taşıdı.

Geçen haftayı yüzde 0,73 kazançla 443,15 liradan tamamlayın altının gram fiyatı da bugün uluslararası piyasalarda 
446,06 lirayla rekor seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,15 azalışla 442,35 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise öğleden sonra 
ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini 
bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 
1,970 doların ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Altının ons fiyatı, 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.972,16 dolar 
seviyelerinden alıcı buluyor.
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Doğanın Gücü
SEVGİLİ SİMGE DERGISI OKUYUCULARI ARANIZA YENİ KATILMAM 
MÜBASEBETİYLE GÜNCEL OLAYLARI İRDELEYİP İNCELEYİP TARAFSIZ BİR 
GÖZLE SİZLERE AKTARMAK İSTERDİM NE YAZIKKİ 2019 YILININ ARALIK 
AYI BAŞLARINDA ÇİNİM WUHAN EYALETİNDE MEYDANA GELEN COVİT 19 
OLARAK DÜNYAYA ÇİN DEVLETİ TARAFINDAN DUYURULAN DAHA SONRA 
DÜYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN (D S Ö )TARAFINDANDA CİDDİ ÖNLEMLERİ 
ALINMADI AÇISINDAN UYARILARDA BULUNARAK CORANA VİRÜSÜNÜN 
ÇOK TEHLİKELİ BİR BULAŞIK HASTALIĞI OLDUĞU VE 14 GÜNLÜK KULUÇKA 
DÖNEMİNDE ÇOK HIZLI YAYILDIĞINI VE BI GASTALIĞIN İNSANDAN İNSANA 
BULAŞTIĞINI ŞU AN BU HASTALIĞIN NE İLACI NEDE AŞISININ OLMADIĞINI 
DUYURARAK ÖNLEMLER PAKETİNDE HİŞYEN KURALLARINA UYULMASI 
VE 14 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE İNSANLARIN DEVLETLERİN BİRBİRİYLE 
TEMASLARININ KESİLMESİ NETİCESİNDE ÖLÜMLERİN ASGARİ DÜZEYE 
ÇEKİLECEĞİNİ VE DÜNYA BU BULAŞIDAN AZ HASARLA ÇIKACAĞINI TÜM 
D S Ö ÜYELERİ DR LARI ARACILIĞIYLA DUYURULAR YAPARAK HASTALIĞIN 
TEHLİKELERİNİ  ANLATMIŞLARDI BI UYARI VE ÖNLEMLERE IYAN ÜLKELER 
HEM EKENOMİLERİNİ HEMDE İNSANLARIN ÖLÜM ORANLARINI ASGARİDE 
TUTMUŞLARDIR HALEN DÜNYADA ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE ARZ EDEN 
BU HASTALIĞIN ÖNÜ ALINMIŞ DEĞİL BÜTÜN DÜNYA BİLİM İNSANLARI 
ÜNİVERSİTELER ÖNEMLİ AŞI ÜRETEN LABARATUARLAR 9 AYI AŞKIN BİR 
SÜREDİR HEM AŞI HEMDE İLAÇ ÜRETİMİ İÇİN GECE GÜNDÜZ BİLİMSEL 
ÇALIŞMALAR YAPMAKTADIR BU ÇALIŞMALAR UMUYORUM BU YILIN SONU 
İTİBARİYLE BAŞARIYA ULAŞIR DÜNYAMIZDA BU ÇAĞIN VEBASI DEDİĞİMİZ 
BU VİRÜSDEN KURTULUR AN İTİBARİYLE DÜNYADAN KAYBEDİLEN ÖLÜ 
SAYISI 700 BİNİ BULMUŞTUR BU CORONA VİRÜSÜ İNSAN OĞLUNA ÇOK 
ACI BİR DERS VERDİĞİ KANAATİNDEYİM DERS ALMAMIZ GEREKTİĞİNE 
İNANIYORUM  
ÜLKEMİZİN CORONA VİRÜSLE MÜCADELESİ VE BAŞARI VE BAŞARISIZ 
OLDUĞU ÖNLEMLERİ ANLATMAĞA ÇALIŞACAĞIM BAŞARILI OLDUĞU 
HUSUSLAR  
1-OCAK 2020 DE BİLİM KURULUNU OLUŞTURMASI 
2-BU HASTALIĞIN ARALIK 2019 DA ÇİNDEN YAYILDIĞINI GÖRÜR GÖRMEZ 
TÜM EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARININ KAPATILMASI  
3-KAMU ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA SAATLERİNİN DÜZENLENMESİ VE 
EVLERDEN ÇIKMADAN HİZMET VERİLMESİ  
4-SAĞLIK ORDUMUZUN TÜM İZİNLETİNİN KALDIRILMASI ÜLKE GENELİNDE 
ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN PANDEMİ HASTANESI OLARAK İLAN 
EDİLMESİ  
5-65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İNSANLARIN SOKAĞA ÇIKMALARININ 
KISITLANMASI 
6-TÜM TİCARİ FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK İŞLETMELERİN KAPATILMASI 
YAPILAN PANDEMİ İLE MÜCADELEDE YAPILAN DOĞRULARDIR SN 
OKUYUCULARIM YET KALMADI BİR SONRAKİ YAZIMDA DEVAM EDECEĞİM 
İYİ OKUMALAR .
 
ZAFER ÇAKMAK



37TEMMUZ 2020 - YENİ SAYI: 24

GÜNCEL

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu 
tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da 
başlattığı oturma eylemi 336’ncı gününe girdi. 

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini 
sürdüren annelerden Solmaz Övünç, oğlu Baran’a 
kavuşmak için eylemi sürdürdüğünü belirterek, 
“Oğlumu HDP’den istiyorum. HDP oğlumu nasıl 
götürmüşse öyle de getirsin.” dedi.

Evladına kavuşana kadar eyleme devam etmekte 
kararlı olduğunu ifade eden Övünç, “HDP oğlumu 
kandırdı. Oğlumun hasretinden yanıyorum. 
Oğlumun büyüdüğünü görmedim. Onlarda (HDP 
ve PKK) biraz vicdan, merhamet, Allah korkusu 
varsa çocuğumu bırakırlar. 11 ay oldu buradayım, 
11 yıl da geçse buradan gitmeyeceğim, kararlıyım.” 
diye konuştu.

Baba Şevket Altıntaş da oğlu Müslüm için 
eylemi sürdürdüğünü ifade ederek, 6 senedir 
çocuğundan haber alamadığını belirtti.

“Çocuğumla bayramı geçirmeyi özledim. Ne yazık 
ki bayramı bize böyle yaşattılar. Bayramımız zehir 
oldu.” ifadelerini kullanan Altıntaş, şöyle konuştu:

“Bugün bayramın 4. günü. Ne yazık ki bugün de 
hüsrana uğradık. Ufak bir umut vardı içimizde. 
Bunların amacı çocuklarımızı katletmek, bizleri 
perişan etmek. Mahşerde iki elim yakalarında 
olacak.”

Baba Begdaş: Tehdit edildim

Oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil 
Begdaş, daha önce HDP il binası önündeki eylemi 
sırasında HDP yöneticilerinin kendisine, “Sen 
daha ölmemişsin. Ölmen gerekirdi.” ifadelerini 
kullandığını ileri sürdü.

Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına 
suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Begdaş, 
dün gece de evine giderken siyah bir otomobilin 
içindeki 3 kişi tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Diyarbakır annelerinden Övünç: 11 ay oldu 
buradayım, 11 yıl da geçse buradan gitmeyeceğim

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma 
eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı’nda da evlatlarının yolunu gözlüyor.
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik 
birimlerinin sürdürdüğü ikna çalışmalarıyla 
İstanbul ve Şırnak’ta teslim olan iki kadın terörist, 
ifadelerinde ailelere çocuklarına sahip çıkmaları 
çağrısında bulundu.

Bu yılın başında örgüte katılan ve jandarmanın 
ikna çalışmaları sonrası İstanbul’da teslim olan 
kadın terörist ifadesinde, örgüte katılmadan 
önce psikolojik sorunlar yaşadığını ve ailesiyle 
diyaloğunun iyi olmaması nedeniyle de dışarı 
yöneldiğini anlattı.

Aynı dönemde tanıştığı örgüt mensuplarınca 
kandırılarak PKK’ya katılımının sağlandığını 
aktaran kadın terörist, uğradığı baskı, zulüm ve 
tacizler nedeniyle birkaç kez kaçmak istediğini 
ancak başarılı olamadığını belirtti.

“Beni bir şekilde kandırıp oraya götürdüler. Ben 
orada örgütün gerçek yüzünü gördüm.” diyen 
kadın terörist, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Anlatıldığı gibi değil orası, mesela çok baskı var, 
özgürlük yok. Aşırı derecede kısıtlama var. Mesela 
birçok defa kaçmaya çalıştım, çünkü beni orada 
örgüt mensuplarından biri taciz etmişti. Hayatımın 
şokunu yaşamıştım. Daha sonrasından birçok kez 
kaçmak istedim ama başarısız oldum.”

Bir süre sonra ailesinin güvenlik birimleriyle 
irtibata geçerek yardım istediğini ve ardından 
kendisine ulaşıldığını aktaran kadın terörist, 
ilk başlarda teslim olmaya çekindiğini ancak 
sonrasında bunu başardığını ifade etti..

Teslim olan terör örgütü üyelerinden ailelere 
‘çocuklarınıza sahip çıkın’ çağrısı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin yürüttüğü ikna çalışmalarının 
ardından teslim olan terör örgütü üyeleri ifadelerinde, örgüte katılımın engellenmesi ve 
çocukların kurtarılması için ailelerin desteğinin önemini vurguladı.
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Teslim olduktan sonra güvenlik birimlerinin kendisine 
çok iyi davrandığına dikkati çeken kadın terörist, şu 
beyanda bulundu:

“Örgüttekiler mesela şey diyordu, ‘İşte sizi yakalarlarsa 
polisler, işkence yaparlar.’ Halbuki onlar yapıyordu 
kötü muameleyi. Buradan ailelere seslenmek 
istiyorum; mesela benim psikolojim bozuktu, iyi 
değildim, o şekilde örgüte katıldım, kandırılmıştım... 
Aileler çocuklarıyla ilgilensinler, psikolojilerinin iyi 
olup olmadığını kontrol etsinler. Arkadaş gibi olsunlar 
yoksa bu çocuklar kendilerini dağda buluyor.”

“Aile baskısından bunalıma girip örgüte katıldım”
Terör örgütüne 2017’de katılan ve Jandarma Genel 
Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 
Şırnak’ta teslim olan başka bir kadın terörist ise 
ailesinden gördüğü baskı nedeniyle PKK’ya katıldığını 
belirterek, “Her ailede olan bir şey ama ben boşluğa 
düştüm açıkçası...” ifadelerini kullandı.

O dönemde birkaç kez HDP binasına gidip geldiğini 
ve orada bulunan bir kişinin kendisini örgüte 
katılması için özel olarak ikna ettiğini aktaran kadın 
terörist, örgüt içi infazların yanı sıra üst düzey örgüt 
yöneticilerinin kadınlara taciz ve tecavüzlerde 
bulunduğunun, ayrıca erkeklerin dahi dahi bu tip 
saldırılara maruz kaldığının bilgisini verdi.

Terör örgütü üyesi, PKK kamplarında yaşadığı bir olayı 
şu sözlerle aktardı:

“Bana yapılan bir saldırı oldu, ben de yaşadım, zor 
bir şey... Mesela erkek çocuklara tecavüz edildi. 
Benim de yer aldığım taburun komutanı bir çocuğa 
tecavüz etmişti, aslında birkaç kişiye tecavüz etmişti. 
Ama birisi kaçtı, sonra yakalandı. Anlattı işte ‘ben 
bu yüzden gitmişim, sürekli bu şeyi yaşıyorum’ diye. 
Çocuğun kendi ağzından duydum...”

“Örgüt, aileleri devletle irtibat kuranlara baskı yapıyor”
Örgütün, aileleri güvenlik güçleriyle irtibata geçen 
mensuplarına baskı uygulayarak yayın organlarında 
PKK saflarında kendi istekleriyle bulunduklarını 
anlatan zorlama röportajlar yaptırdığını vurgulayan 
kadın terörist, “Yönetim çağırıyor, konuşuyor. ‘Sizin 
aileleriniz böyle bir şey yapıyor.’ Siz de çıkacaksınız, 

‘Kendi isteğimizle geldik’ diye röportaj vereceksiniz’ 
diyorlar.” ifadelerini kullandı.

Örgüte katılmayı düşünen gençleri ve ailelerini 
uyaran kadın terörist, ifadesinde şunları kaydetti:

“Ben de o hatayı yaptım. Aile baskısı oldu, aile 
içerisinde sıkıntılar oldu ya da diyelim birisini sevdim 
olmadı. Bu tür şeyler mesela bunalıma girdim, 
psikolojik sıkıntı yaşadım ve örgütü tercih ettim. 
Gerçekten insan ilk adımı attığı gibi pişman oluyor. 
‘Ben bunu niye yaptım’ diyor, çünkü zorluklar çok. 
Mesela birini seviyorlarsa ailelerine baskı kursunlar, 
evlenmeye çalışsınlar ama o yolu asla tercih 
etmesinler. Ailelere, özellikle de bizim Kürt ailelerine 
şunu söylemek istiyorum; tatlı bir dille yani kendi 
imkanlarına göre çocuklarına eşit davransınlar. Kız 
ve erkek eşitliği aileler içerisinde olsun. Çocukların 
mesela oraya gittiğinde gerçekten hayatı gidiyor, 
ev gidiyor, kafa gidiyor, göz gidiyor, yarım insan 
oluyorsun, yani ölüyorsun. Pişman olduktan sonra aile 
de pişman oluyor, giden kişi de pişman oluyor fakat 
bu çırpınışlar işe yaramıyor.”

Güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü üyesi 
kadın, PKK’dan kaçmayı düşünenlere ise şu sözlerle 
seslendi:

“Büyük ihtimalle benim yaşadığım gibi onların da 
korkuları vardır. ‘Türkiye’ye gidince ne olur ne biter.’ 
Gerçekten hiç bir şey olmuyor, serbest gelebilirler 
yani. Ailenle görüşebiliyorsun, insan gibi en azından 
ailenin yanında oturup rahat bir yemek yiyebiliyorsun, 
rahat bir bardak çay içebiliyorsun. Bence gelsinler 
yani.”

GÜNCEL
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Kovid-19’u yenen Doğan: Parmak uçlarınıza 
varıncaya kadar tüm eklemleriniz ağrıyor

Kırklareli’nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp hastanede tedavi gördükten sonra sağlıklarına 
kavuşan Gülümser (47) ve Şaban Doğan (55) çifti, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Kırklareli Sağlık 
Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Gülümser Doğan, sürecin çok ağır geçtiğini söyledi.

Mart ayının 27’sinde yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve bunun 
üzerine tedavi sürecinin başladığını belirten Doğan, bu süreçte eklem ağrısı, ağız kuruluğu, göz ağrısı ve 
yüksek ateş ile mücadele ettiğini aktardı.

İki gün gözlerini ağrıdan açamadığını anlatan Doğan, “İki gün şiddetli göz ağrım oldu, gözlerimi 
açamadım. Bununla birlikte ense, sırt ve kas ağrıları çok kötü, sanki bir trafik kazası geçirmiş gibisiniz. Ben 
iki kere doğum yaptım, böyle bir ağrı yaşamadım. Bu kesinlikle bir grip ağrısı değil. Parmak uçlarınıza 
varıncaya kadar tüm eklemleriniz ağrıyor.” diye konuştu.

Hastalığa yakalandığında 6 gün hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Doğan, psikolojisinin ciddi 
anlamda çöktüğünü vurguladı.

Doğan, hastalık boyunca “bu beni çok süründürecek” diye sürekli düşündüğünü dile getirerek, şöyle 
devam etti: “6 günlük tedavinin sonunda 14 gün evde karantinada kaldım. Eşim ve kızım ile bu süreçte 
banyomuzu dahi ayırdık. Ancak bu süreçte hastalık eşime bulaşmış. 22’nci gün sırtımda yeniden bir ağrı 
başladı. Müthiş derecede bir ağrı ve yanma. Nefes almada sorun yaşamaya başladım. Tekrar kontrole 
gittiğimde, doktorlar da bu kadar tedavinin ardından neden geçmediğine şaşırdılar. Yeniden bir 
tomografi çekildi ve hastalığın ciğere indiği tespit edildi.”

Kırklareli’nde Kovid-19’u yenen Gülümser ve Şaban Doğan çifti, yaşadıkları zorlu 
süreci anlattı.
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Alman Paul-Ehrlich Enstitüsü Kovid-19 aşısının 
geliştirmesi konusunda umutlu

Paul-Ehrlich Enstitüsünün Başkanı Klaus Cichutek, ZDF televizyonuna yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cichutek, “Çok umutluyum çünkü özellikle son haftalarda aldığımız ilk klinik test sonuçlarında bazı 
aşıların gerçekten Kovid-19’a karşı insanlarda spesifik bir bağışıklık tepkisi verebileceğini gösterdi. Bu çok 
iyi haber.” diye konuştu.

Dünya genelinde bu alanda 140-150 projenin yürütüldüğüne işaret eden Cichutek, Almanya’da da 
halihazırda 26 klinik çalışmanın inceleme safhasında devam ettiğini, bunların 6’sında, aşının insanlarda 
güvenli olup olmadığı ve tesirine ilişkin verilerin toplandığı aşamaya geçildiğini, bunun ilk sonuçlarının 
yıl sonuna kadar, belki daha önce alınabileceğini vurguladı.

Cichutek, Rusya ve Hindistan’dan ağustos ayında aşıya başlayacakları ve bu ülkelerin aşıyı piyasaya 
çıkaracakları yönünde açıklamaları nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soru üzerine de iki ülkenin aşı 
gelişimine ayak uydurabileceğini göstermek istediğini, bunun da meşru olduğunu ancak erken bir 
aşamada büyük gruplara aşı yapılmasını iyi bir düşünce olarak görmediğini kaydetti.

Almanya’da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili kurum olan Paul-Ehrlich Enstitüsünün 
Başkanı Cichutek, yeni tip koronavirüse karşı bir aşının nispeten hızlı bir şekilde 
geliştirilmesi konusunda umutlu olduğunu belirtti.
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Sakin, dingin Anadolu şehirlerinin, tarih kokan mahallelerinde çok 
zaman kaybettik. Bizi anne şefkatiyle kucaklayan, seven komşu Ayşe 
teyzenin ,  ilgisinden boğulduk. Köşedeki bakkal Hasan amcanın, 
mahallenin çocuklarına ikram ettiği gofretleri yemekten içimiz bayıldı. 
Soğuk kış aksamları komşu ziyaretleri, bitmeyen gönül sohbetleri de 
bıktırdı. Sobanın üzerinde kavrulan kestane ve demlenen çay da neyin 
nesi? Yan komşumuzun fırınından sızan sıcak bir böreğin kokusu da, 
payımıza düşen bir parçası da; olmaz olsun. Mahalle arasında oynayan 
çocukların şen kahkahaları, artık kulak tırmaladı. Evciliğin, saklambacın, 
yakar topun, modernlik deryasında kulaç atacak nesillerin yetişmesi 
için ne katkısı oldu sanki? Adile teyzenin bahçesindeki dut ağacının, dut 
vermesinden de, ağzımızda bırakacak lezzetinden de bize ne? Tenekeden 
konserve kaplarına ekilmiş, pencere pervazlarını süsleyen rengârenk 
hanımelleri, kaktüsler, fesleğenler göz zevkimize uygun değil.
  Acilen bir şeyler yapmalı, 
Şu modernizmin tadına bakmalı.
 O zaman; Batı’nın kent modelini almalı, 
Kopyalayıp Anadolu’ya yapıştırmalı. 
Yatay mimariyi rafa kaldırmalı, 
Dikey mimari ile gökyüzüne kafa tutmalı.
 İnsanın ruhunu çalmalı,
 Ceset suretinde betonarmeler içine koymalı, 
Dört bir yana internet hatları yaymalı, 
İnsanın sanal alemle izdivacını kutlamalı. 
Klavye başında siyasetin belini kırmalı,
 Kokteyl partilerinde vatan kurtarmalı.   
  E-ticaret, tabi ki modernliğin olmazsa olmazı. 
Kapitalizm, altın devrini yaşamalı.  
Darwin teorisini haklı çıkaracak yüzlerin, 
Güzelleştirme programlarındaki başarısını kutlamalı.
 Gerçeği, sahteye berdel yapmalı.
 İlgi, sevgi bekleyen yakınlarımıza,
 Zaman kalırsa…
 Şöyle bir ara bakmalı.
 Dinliyor gibi durmalı ama duymamalı.
 Seviyor gibi olmalı, 
Kalpsizliğimizi çaktırmamalı. 
Sınırsız bir yaşam alanı açmalı,
 Adını da özgürlük koymalı.

 Öyle ya….! 
 Modernizm kentten doğar, 
Kent ruhunu insana satar. 
İnsan kent kokar, 
Kent insanı yutar.
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Öznur YILMAZ
simgedergi@gmail.com

Öyle ya...!
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Öyle ya...!
İngiliz gazeteci, Sina Dağı’nda karşılaştığı bir Bedevi’ye 
sorar:” 
Sence lider kimdir 
 
 Bedevi; bir “Bir tanım yapmak 
 yerine, bir öykü ile sorunuza cevap verebilir miyim?”der. 
 
 Gazeteci; “Elbette,anlat öykünü” diye yanıtlar.Bedevi anlatır; 
“Benim gibi bir Bedevi, devesinin üstünde ve kızgın güneşin altında, 
 Sina Çölü’nde yol almaktadır. 
 
 Birden ufuk çizgisi kararır, gökyüzünde nadiren tek tük görülen kuşlar,bu kez toplu halde, 
karanlığın aksi istikametine doğru,telaşla kanat çırpmaktadır. 
 
Çölün mutlak sessizliği, daha da yoğunlaşır sanki. Deneyimli Bedevi;bu alametlerin, şiddetli bir 
kum fırtınasının habercisi olduğunu hemen anlar. 
 
Devesini çökertir,üstünden iner. Heybeden aldığı sağlam bir kazığı,kızgın kumlara çakar ve 
devesini sıkıca bu kazığa bağlar. 
 
Sonra yine heybelerden, katlanmış parçalar halinde çıkardığı küçük çadırın alelacele kurup, 
içine girer ve kapı 
örtüsünü her iliğinden düğümler. 
 
Son düğümü henüz atmıştır ki; fırtına bulundukları bölgeye ulaşır. 
 
Küçük çadır havalanacakmış gibi sallanmakta, rüzgarın oluşturduğu 
kum sağnağı, neredeyse delip geçecek bir hızda, çadır 
yüzeyine çarpmaktadır. 
 
 Her kum tanesinin,boyları küçük fakat verdikleri acı büyük oklar gibi bedenine saplandığı 
deve, dile gelir: 
 
Efendi, canım çok acıyor. Hiç olmazsa başımı çadıra sokmama izin verirmisin?’ der. 
 
Dışarıda olmanın ne kadar zor olduğunu iyi bilen Bedevi, zavallı devenin bu dileğini kabul eder 
ve 
 
Peki, başını çadıra sokabilirsin.’ diyerek, kapıyı bağlayan düğümleri boşaltır. 
 
Durmak bir yana, fırtına giderek daha hızlı yol almaktadır. Deve, sahibine tekrar yalvarır; 
Efendi, derimin en ince olduğu yer boynumdur ve şu an çok acıyor. İzin ver, boynumu da çadıra 
sokayım.’Biraz ikirciklenmeyle, bu isteğe de ‘Peki’ der Bedevi. 
Fırtına, sanki sonsuza dek sürecek gibidir. Deve bu kez, ilk ikisinden daha acıklı bir sesle 
yalvarır; 
Efendi, ne olur, 
hörgücümü de çadıra sokmama izin ver..’ 
Bedevi bu son isteği de 
kerhen kabul eder. Ancak, hörgücün de içeri girmesiyle, 
 küçücük çadırda, artık kımıldayacak yer kalmamıştır. 
 
 Bu duruma, Bedevi’den önce, deve tepki gösterir; 
 
Efendi, bu çadır ikimize dar geliyor. Sen dışarı çıkıp, başının 
çaresine baksan demiş. Lider kisi odur ki, yaptığı her işin sonunu düşünerek adım atmalıdır. 
Bir işin sonunu düşünmeden atılan adımların sonu telafi edilmeyen felaketlere yol açabilir. 
Ülkemizin en büyük sorunu genelikle emanet ehil olan insanlara verilmediğinden dolayı haliyle 
mevcut sorunlar gittikçe zorlaşıyor. Her şey daha iyi ve sağlıklı günler olsun İNŞALLAH...
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Yılmaz YURTSEVER
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SENCE LİDER KİMDİR
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Pamukkale’yi bayramda 20 bin kişi ziyaret etti
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’yi, 30 Temmuz-3 Ağustos 2020 
tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinde, 20 bin kişi görme fırsatı buldu.

Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki 
antik kentleriyle yılın her mevsimi ilgi gören 
Pamukkale, bu bayram tatilinde de ziyaretçiler 
tarafından tercih edildi. 

Ege ve Akdeniz’deki tatil yerlerinden dönüşe 
geçenlerin de ören yerine uğramasıyla, gişelerde 
kuyruklar oluştu. Bu eşsiz güzelliği Kurban 
Bayramı tatili süresince 20 bin kişi ziyaret etti.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği 
Başkanı Gazi Murat Şen, sönük geçen turizm 
sezonunu canlandırmak için ellerinden geleni 
yaptıklarını söyledi.

Pamukkale’de bayram tatili boyunca, geçmiş 
yıllar kadar olmasa da gözle görülür şekilde 
yoğunluğun yaşanmasının sevindirici olduğunu 
belirten Şen, şöyle konuştu:

“Otellerin güvenli turizm sertifikası almasıyla 
yabancı turistler bölgeye akın etmeye başlayacak. 
Rusya’dan gelecek misafirlerle Pamukkale 
eski günlerine dönecektir. Ülkemizin aldığı 
tedbirler sayesinde yabancı turistlerin rotasını 

Pamukkale’ye çevirmeye başladığını biliyoruz. 
Tur operatörleri müşterilerinin ülkemizde 
daha sağlıklı, rahat ve güvende olduklarını 
söylediklerini belirtiyor.”

Adana’dan gelen Oğuzhan Demirhan, kentte 
yaşayan arkadaşının tavsiyesiyle ilk kez geldiği 
travertenlerde yürümenin harika bir duygu 
olduğunu ifade etti.

“Linda” ismini verdiği köpeğiyle Pamukkale’ye 
gelen Kemal Baltacıoğlu, 6 kez gezme fırsatını 
bulduğu bölgeyi ilk defa geziyormuş gibi 
dolaştığını anlattı.

İstanbul’dan gelen Zehra Gülbudak ise sıcak 
havaya rağmen manzaranın muhteşem olduğunu 
belirterek, “Çok güzel bir yer. Harika bir doğası 
var. Herkesin görmesini ve gezmesini isterim.” 
dedi.

Ezgi Aydemir de Pamukkale’nin insanların biran 
önce görmesi gereken yerlerin başında olduğunu 
ve gelecek yıl bir daha gelmek istediğini ifade 
etti.
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BİR MİLLET İKİ DEVLET

 Türkiye ve Azerbaycan ortak tarihi ve geçmişi olan iki kardeş devlettir.  
Azerbaycan,  zengin ve köklü tarihi ile sayılı uygarlık merkezlerinden birisidir. 
Muhtelif toplumların yerleştiği, göçtüğü, kültür ve medeniyetlerin yaşandığı bir 
bölgedir. Burada birçok devletler kuruldu, birçok idareler gelip geçti ve insanlar 
buluştu, kaynaştı. Bu topraklarda sayısız diller konuşuldu, dini düşünceler 
yaşandı, örf ve adetler oluştu, ilim ve sanat, siyaset önderleri yetişti. Ovaları, 
dağları, bağları, çayları, ırmakları, gölleri ve gülleri  şiirlere, türkülere, saza ve söze 
kaynak oldu.

 Azerbaycan’ın çok köklü bir tarihi vardır. Kökleri daha MÖ. III. bin 
yıllardan itibaren topraklarında Kutiler, Kaslar, Subiler ve Turuklular gibi Türk 
kökenli kavimler yaşamışlardır. MÖ IX. yüzyıllarda Manna ve Madayların devlet 
kurduğu bu topraklarda birçok kavme yurt olmada büyük mücadelelere 
sahne olmuştur. MÖ VIII. Yüzyıllar da Sibirya ve Orta Asya’dan İskit-Saka, Kemer 
kavimlerinin Güney Kafkasya’ya doğru yayılmalarında ve yerleşmelerinde, 
Azerbaycan Türklerinin teşekkülü başlamıştır. İskit_Saka’ların büyük göçleri 
esnasında Kıpçak, Bulgar ve Oğuz, Peçenek boyları, daha sonra Hazarlar, Sabirler 
ve Uygurlar değişik oymak ve obalar şeklinde gelip yerleşmişlerdir.

 M.S. 395-396 yıllarında Hun Türkleri bir taraftan Balkanlara inerken, 
bir taraftan da Kafkaslar üzerinden İç Anadolu bölgesine kadar inmişler, daha 
sonra Azerbaycan üzerinden geri dönmüşlerdir. Bu Hun akınları sırasında Orta 
Asya’dan bölgeye göç eden Türk boyları batıya doğru yönelip Azerbaycan’a 
gelmişler ve yurt edinmişlerdir. 

 Bölgede sırasıyla Urartular, Medler, Persler, Atropatene Krallığı, Romalılar, 
Ermeniler, Parthlar, Sasaniler, Bizans ve Emeviler, Abbasiler, Şirvanşahlar gibi 
başkaca devletler egemen olmuşlardır. Bu devletlerin hakimiyetleri sırasında da 
bölgeye gelen Türk göçleri olmuştur.

 Selçuklu Türklerinin Azerbaycan’a ilk gelmeleri, 1015-1021 tarihlerinde 
Selçuk Bey’in torunu Tuğrul ve Çağrı  Bey’lerin bölgeye yaptığı akınlar 
sonucunda Azerbaycan’ı almaları ile başlar ve bölgeye Oğuz boylarından 
büyük yerleşim olur. 1064 yıllarında Sultan Alparslan’ın yaptığı seferlerle bölge 
tamamen Türkleşir ve Selçukluların hakimiyetine geçer. Sultan Alparslan daha 
sonra, Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu’ya doğru fetihlerine başlar. Bölge 
etrafındaki devletleri hakimiyetine aldığı için kendisine “Ebu’l-feth” unvanı 
verilir. Sultan Melikşah döneminde bölgenin Türkleşmesi daha artar. 1086 
da  Nesevi Muhammed: “Azerbaycan düzlüklerinde, dağlarında ve kalelerinde 
Türkler çekirge gibi yayılmışlardır” diye söyleyerek, bölgede ki Türk varlığını 
doğrulamıştır.

 Daha sonra Azerbaycan, Anadolu Selçuklularının (1118-1194) ve 
İldenizliler Hanedanlığının hakimiyetine girmiştir. Moğolların Anadolu’ya doğru 
gelmelerinde ve sırasıyla İlhanlılar, Altınordu ve Celayirlilerin hakimiyetinde 
kalmış, Timur Han 1383 tarihinde fethederek topraklarına katmıştır. Timur Hanın 
ölümü ile Azerbaycan sırasıyla Türkmen Boylarından Karakoyunlular (1380-1468) 
ve Akkoyunluların (1340-1514) hakimiyetine girmiştir. 

 1502 tarihinde Safevi Devletinin Hükümdarı Şah İsmail Akkoyunluları 
yenerek Azerbaycan’ı ele geçirmiştir. Safevilerle, Osmanlı Padişahlarından Yavuz 
Sultan, Kanuni, IV. Murat zamanlarında 100 yılı aşkın aralıklarla (1514-1747) 
savaşlar devam etti. Bu savaşlar sırasında Azerbaycan torakları...

Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Necdet
BAYRAKTAROĞLU
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SEN BİZİM KAHRAMANIMIZSIN! EFSANE MÜDÜR 
TURGUT ASLAN TRABZON’DA!
15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı başdanışmanı Turgut Aslan ile Trabzon’da bir 
araya gelen yazarımız Ahmet Külekçi duygularını şu şekilde paylaştı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 
Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler 
tarafından başından vurularak ağır yaralanan 
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele 
Daire Başkanlarımızdan halen Cumhurbaşkanı 
başdanışmanı olarak görev yapan Turgut Aslan ile 
Trabzon’da karşılaşmanın onurunu ve mutluğunu 
yaşadım.

GERÇEK BİR VATAN EVLADI

Trabzon İl Emniyet Müdürümüz Metin Alper’in 
eşliği ile ailesi ile birlikte Trabzon’u gezen  Turgut 
Aslan müdürümüz ile her zaman gurur ve onur 
duyacağımız devlet adamdır. O bizim her zaman 
bizim kahramanımız o bizim için gerçek bir vatan 
evladıdır .Kendisine nasılsınız diye sorduğumda  
gözlerindeki yaşama sevinci ve umuda ortak 
oldum. Onca acı ve onca sıkıntılara rağmen 
karşımda başı dik bir vatanseverin durması beni 
inanılmaz duygulandırdı.

MÜCADELEYE DEVAM

Türk milletinin 15 Temmuz akşamı tüm dünyaya 
gücünü gösterdiğini bu mücadelenin çok 
anlamlı ve kıymetli olduğunu dile getiren 
Turgut Aslan gözlerimin içine bakarak “Ahmet 
kardeşim bu millet bayrağına vatanına 
demokrasine sahip çıktı .O gün yaşananları 
unutmayalım unutturmayalım. Yeni nesil şanlı 
tarihine ecdatlarına sahip çıkmalı. Şehitlerimiz 
ve gazilerimiz bizim bugün yaşama nedenimiz 
ayakta kalma sebebimizdir” dedi.

ÖLDÜ DİYE BIRAKMIŞLARDI

Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle 
Mücadele (TEM) Daire Başkanı  evli ve 2 çocuk 
babası Turgut Aslan, FETÖ’nün hedefe koyduğu 
kişilerin başındaydı. Darbe girişiminden önce 
FETÖ’ye ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladı. Bu 
rapor mahkemelerde delil olarak kullanılmaya 
başlandı. Örgütün yayın organlarında ardı
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ardına kendisine ilişkin gerçekleri yansıtmayan 
haberler yayımlanmadı, hakkında 250’den fazla 
dava açıldı. 15 Temmuz’da Jandarma Genel 
Komutanlığı’nda darbecilerin rehin aldığı Aslan, 
başından ağır yaralanmıştı. 

103 GÜN SONRA KOMADAN 
ÇIKMIŞTI

Öldü diye bırakılan Aslan’ın korumasıysa 
başından vurularak şehit edildi. Geçirdiği 
operasyonlarla hayata tutunan Aslan, 103 gün 
sonra komadan çıktı, beş ay sonra tam olarak 
gözlerini açabildi. Aslan, daha sonra yaptığı 
açıklamasında “15 Temmuz için FETÖ’nün 
ihanetine kanıt aranıyorsa kanıt benim” 
ifadelerini kullanmıştı. Aslan’a 15 Temmuz’da 
milli irade ve demokrasiyi savunmak için 
gösterdiği kahramanca mücadeleden ötürü 
Devlet Övünç Madalyası verildi.

TURGUT ASLAN KİMDİR?

Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Aslan, 1962 
yılında Çorum’un Ortaköy ilçesinde doğdu. 
1981 yılında Polis Kolejinden, 1985 yılında 
Polis Akademisinden dereceyle mezun olan 
Aslan, komiser yardımcısı olarak başladığı 
görevine sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/Fransa 
Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli 
illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik 
birimlerinde devam etti.Meslek hayatı süresince 
çeşitli başarı belgeleriyle ödüllendirilen Aslan, 
2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM 
Daire Başkanı olarak atandı.Görevi süresince 
terör örgütleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin 
fedakarca ve kahramanca mücadele eden Aslan, 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişimine kadar bu görevini 
başarıyla yürüttü.15 Temmuz’da hain darbeciler 
tarafından Jandarma Genel Komutanlığında 
rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır 
yaralanmış ve geçirdiği operasyonlarla hayata 
tutunarak ”gazi’ unvanı almıştı .Evli ve iki çocuk 
babası olan Aslan’a 15 Temmuz’da milli irade 
ve demokrasiyi savunmak için gösterdiği 
kahramanca mücadeleden ötürü Devlet Övünç 
Madalyası verilmişti.
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UEFA’dan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne 
ilişkin yeni kararlar
Avrupa kupalarında bu sezon son 16 turunun ardından futbolcuların sarı kartları 
sıfırlanacak ve çeyrek finale taşınmayacak.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 
turu karşılaşmalarının ardından oyuncuların sarı 
kartlarının silineceğini açıkladı.

UEFA’dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 
UEFA kulüp turnuvalarına ilişkin aldığı yeni 
kararlar duyuruldu.

Bu sezon son 16 turu maçlarının 
tamamlanmasının ardından futbolcuların 
gördüğü sarı kartların sıfırlanacağı ve çeyrek finale 
taşınmayacağı belirtildi.

2020-2021 sezonunun grup elemeleri ve 
play-off’larında görülen sarı kartların da grup 
aşamasına etki etmeyeceği kaydedildi.

Gelecek sezon bir UEFA karşılaşmasının 
oynanacağı ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

nedeniyle karantina veya seyahat kısıtlaması 
olması halinde müsabakanın ev sahibi ülke yerine 
başka bir ülkede oynanabileceği ifade edildi.

Ayrıca, UEFA’nın kulüplerdeki Kovid-19 vakalarına 
yönelik aldığı karara göre, gelecek sezon az sayıda 
kişide koronavirüs tespit edilmesi karşılaşmaları 
etkilemeyecek.

A takımda biri kaleci olmak üzere en az 13 oyuncu 
hazır durumda ise müsabaka oynanabilecek, 
13’ten az oyuncu varsa UEFA karşılaşmayı 
erteleyebilecek.

Öte yandan, hakemlerde koronavirüse rastlanması 
durumunda, maçı oynayacak takımların 
ülkelerinden birinin vatandaşı veya FIFA listesinde 
bulunmayan başka bir hakem müsabakaya 
atanabilecek.
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BBC Radio 5’e konuşan 
35 yaşındaki Gael Clichy, 
öncelikle UEFA Avrupa Ligi 
son 16 turu rövanşında 
yarın Danimarka temsilcisi 
Kopenhag’ı elemeleri 
gerektiğini belirterek, 
“Eğer bu turu geçersek 
ve Manchester United ile 
eşleşirsek bu çok özel ve 
harika olur. Kalitemizle 
mücadele edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı. 

Programda lig 
şampiyonluklarını 
değerlendiren Clichy, 
“Biraz şanslıydık ve 
bunu iyi yönettik. Çok 
büyük bir başarı. 1959 
yılından bu yana sadece 5 
takımın şampiyon olduğu 
ligde bunu yapabilmek 
gerçekten büyük başarı.” 
dedi.

“Takım olarak 40’tan 
fazla maça çıktık, ben 37 
maçta forma giydim” 

Kendisinin yanı sıra takım 
arkadaşları Martin Skrtel, 
Demba Ba ve Robinho’nun 
30’lu yaşlarının ortasında 
olmasıyla ilgili bir 
soruya Fransız yıldız, 
“Emeklilik öncesinde 
değiliz, çalışıyoruz. Ben 
başkanla buluştuğumda 
‘Lionel Messi değilim ama 
öğrendiklerimi getiririm’ 
dedim. Takım olarak 40’tan 
fazla maça çıktık, ben 
37 maçta forma giydim.” 
yanıtını verdi.

Clichy, Premier Lig’de 
Arsenal ile 2003-2004, 
Manchester City ile de 
2011-2012 ve 2013-2014 
sezonlarında yaşadığı 
şampiyonluk sevincini 
geçen sezon Medipol 
Başakşehir ile tekrarladı.

Fransız oyuncu, 
turuncu-lacivertli 
takımda kariyerindeki 4. 
şampiyonluğa ulaştı.

Medipol Başakşehirli futbolcu Clichy: Manchester 
United ile eşleşirsek bu çok harika olur
Medipol Başakşehir’in Fransız sol beki Clichy, UEFA Avrupa Ligi’nde tur atlayarak 
Manchester United ile eşleşmelerinin harika olacağını söyledi.

Reklam
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Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda 
gösterdiği performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları 
için kota alan 16 yaşındaki Nazlı Savranbaşı, 
olimpiyatların ertelenmesinin ardından 
çalışmalarını sürdürüyor.

Nazlı Savranbaşı, Kovid-19 salgını nedeniyle 
ara verdikleri antrenmanlara tekrar başladıkları 
dönemde biraz zorlandıklarını ifade etti.

Normal şartlarda en uzun tatillerinin 5 gün 
veya 1 hafta olduğunu kaydeden genç sporcu, 
“Toparlanması başta biraz zor oldu ama yavaş 
yavaş alıştık. Şu an her şey daha iyi, daha da iyi 
olacak inşallah.” diye konuştu.

Nazlı Savranbaşı, salgının ardından bazı yarışma 
tarihlerinin açıklanmaya başlandığını belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Şampiyonası aralık ayında 

gerçekleştirilecek. Öncelikle yarışmalar olduğu 
için heyecanlıyız. Bu yıl çoğu yarışma pandemi 
nedeniyle iptal oldu. Bu yarışmalar da bizim 
motivasyonumuzu artırıyor, antrenmanlara daha 
da sıkı sarılmamızı sağlıyor. Bu müjdeleri duymak 
çok iyi oldu, antrenmanlarımıza etkisi oldu. O 
yüzden heyecanlıyız, bir an önce yarışmalar gelse 
de yarışsak diyorum.”

“En güzel yanı ailemle vakit geçirmek oldu”

Kovid-19 salgını nedeniyle evde geçirdiği 
dönemde on-line antrenmanlar yaptığını 
kaydeden Nazlı Savranbaşı, şöyle konuştu:

“Kendime daha fazla zaman ayırma fırsatım 
oldu. Çünkü bütün günümüz normalde salonda 
geçiyordu. Özellikle ailemle zaman geçirme 
fırsatım oldu, bu benim için çok iyi oldu. Daha çok 
film ve dizi izledim, kitap okudum bol bol. En güzel 
yanı da ailemle vakit geçirmek oldu.”

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, yarışmaları bekliyor
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, 
yeni tip koronavirüs sürecinden sonra bir an önce yarışmak istediğini söyledi.
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AZİMLİ SIÇAN TAŞI DELDİ!

İç
im
izd

en

Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Allem ettiler kellem ettiler, Türk futbolunu 
gerileme dönemine sürüklediler yine… 
Bunca itirazdan sonra, kim istedi de 
kurullar tarafından ‘’Türk kuralı’’ iptal 
ettirildi merak ediyorum. Daha önce 
yaptınız da ne oldu? Yeni değil tabii ki 
bu ısrar. Galatasaray 2017 yaz ayında bir 
kadro kurunca, başladı bu yaygara ne 
hikmetse. Biliyorsunuz, ‘’İstiklal Marşını 
kim okuyacak’’ diye başladı. Lucescu’ya, 
Milli takımda alınan her başarısız sonuçtan 
sonra ‘’kulüplerde çok yabancı oynuyor’’ 
diye sözcülük yaptırıp sinirlerimizi gerdiler. 
Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında 
sahaya çıkan kadrosunu görüp stadı terk 
etmesi aklımda… Ardından siyasiler girdi 
devreye, sayın Devlet Bahçeli ‘’Galatasaray 
bu kadar yabancı ile oynayacaksa adını 
değiştirsin’’, başbakan Binali Yıldırım 
‘’Hanım televizyonda Galatasaray 
kadrosunu görünce değiştir kanalı hiç 
Türk futbolcu yok’’, dönemin spor bakanı 
Osman Aşkın Bak, ‘’Galatasaray’ın 11 
yabancı ile sahaya çıkması içimi acıttı’’ 
ve sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘’Yabancı 
sayısının fazlalığı dezavantaj yaratıyor.’’ 
şeklinde açıklamalar yaptılar. Sanki ülkede 
bir tek Galatasaray yabancı oynatıyordu… 
Bir sezon önce Şenol Güneş Beşiktaş’ta 11 
yabancı ile sahaya çıkıp şampiyonlar ligi 
gruplarından lider çıkınca, saydığım kişiler 
tebrik tweeti atıyordu… 

Hepsinin söylediğini tek tek 
değerlendirmeye gerek yok, çünkü 
mantıklı açıklaması yok! Doğal olarak 
kişisel menfaatler geliyor akla. Zorunlu 
olarak Türk oyuncu oynatmanın kime 
faydası olur? Menajerlere olur. İyi de 
siyasilere ne oluyor? Bu gündemi 
yaratıp, sürekli sıcak tutup kulüplere 
zorla dayatmanın ülkeye, Türk futboluna 
hatta size ne gibi bir getirisi olabilir? 
Nihat Özdemir emir kulu belli! Emin 
konuşmamın sebebi, Fenerbahçe 
yöneticiliği yaptığı dönemden. 2011 
yılında “Kulüplerin istediği kadar yabancı 
oyuncu ile sözleşme imzalaması kararı, 
bütün kulüpleri rahatlatacak. Yabancı 
sayısı serbest olmalı.” diyen adama ne oldu 
da “Çoğu kulüp 11 yabancı istiyor. Ben 
buna “evet” der miyim? Yabancı sınırlaması 

devam edecek.” diye bugünlerde çark 
ediyor? Futbol siyaset gibi yönetilemez! 
Çünkü siyaset %100 yalandan ibarettir! Şu 
an bunu yapıyorlar maalesef… 

14+14 gibi, dünyanın en adaletli kuralını 
yıktılar. Kuralı destekleyenler defalarca 
dediler ki istemeyen yabancı almasın 
çünkü mecbur değilsin! Lakin 14 Türk 
almak zorundasın. Bu ortak topluluk 
içinde kim daha iyiyse o oynar diye 
ayarlanmıştı. Bu kural geldiğinden beri 
Türk oyuncu ihracında çağ atladık. Şimdi 
diyorlar ki elinde Türk oyuncu varsa satma 
oynat! Yabancı alacağına yerli al. Yine ilkel 
başlıklar meşgul edecek gündemi. Örnek; 
Kaan Ayhan savaşı! Şimşekli görseller, 
Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! 
Galatasaray 2,5 verirken Fenerbahçe 
3 veriyor! Sosyal medyada da yarışa 
dönecek. Büyük takımlar birçok oyuncu 
için kapışacak, bir milyon değerindeki 
oyuncuya beş milyon ödenecek… Tebrik 
ediyorum kararı alanları. İşte böyle Türk 
futbolu büyüyecek(!) 

Kulüplere, teknik direktörlere yaptıklarını 
başka kötülüğe de değineyim. Diyelim 
maça başlayan golcün Türk. Yedekte 
yabancı var. Oldu da sakatlık geçirdi 
zorunlu değişiklik lazım, o oyuncuyu 
alamayacak oyuna! Yani o mevkideki 
oyuncunun yedeğini de Türk almak 
‘’zorunda’’ kalacaklar! O kadar art 
niyetliler ki pandemi süreci sonrası 
zaten ligler normal başlamayacak, bir de 
sezon bitimine yakın alıyorlar bu kararı! 
Ülkemizde çok yakıştı bu hareket(!) 

Yahu ülkeye turist gelmiyor diyorsunuz, 
sonra spor programında Alman yıldız 
Podolski’ye mikrofon uzatıp, vatandaşlarını 
davet etmesi için demeç verdiriyorsunuz. 
İyi de siz o mikrofon uzattığınız oyuncu bu 
ülkede oynuyor diye rahatsız oluyorsunuz! 
Şaka mısınız imtihan mı? Yine en başta 
vurguladığım yere geliyoruz; önce siyaseti 
futbola bulaştırdılar, sonra futbolu siyasete 
dönüştürdüler! Elimizden bir şey gelmiyor. 
Bu düzen devam ettiği sürece temiz futbol 
beklemiyorum… 



52 TEMMUZ  2020 - YENİ SAYI: 24

GÜNDEM

İletişim Başkanlığı, “Basın Çalışanlarının Haklarının 
İyileştirilmesi Çalıştayı” Düzenledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, medya mensuplarının görevleri 
sırasında karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, çözüm önerileri getirilmesi 
ve sektör çalışanlarının haklarının iyileştirilmesine yönelik bir çalıştay 
düzenledi.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun:

“İletişim Başkanlığı, medya çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi noktasında, tüm kurum ve kuruluşlarla 
oturduğunuz her masada yanınızda yer alacaktır. Bundan en ufak bir kuşkunuz olmasın. Zira nasıl zor 
şartlar altında çalıştığınızı en iyi bizler biliyoruz.”

“Milli bilincin en damıtılmış, en saf halini o gün, 15 Temmuz 2016 gecesinde gördük. 15 Temmuz bu 
ülkenin vatan, bu halkın kalbi iman dolu bir millet olduğunu bir kez daha yedi düvele ilan ettiği gündür.”

“Bu milletin hiçbir ferdi, bu devletin hiçbir parçası FETÖ ile mücadele konusunda en küçük bir 
yumuşamaya, rehavete ya da kuşkuya kapılmaz, kapılamaz.”

“Nedamet getiren hiçbir darbeci olmadığı gibi, alçak teröristleri affedecek bir devletimiz de yok”

“Türkiye’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, küresel algı ve dezenformasyon merkezlerini rahatsız 
etmesinin yegâne nedeni yürüttüğü hakikat mücadelesidir”
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“Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı” gazeteden televizyona, radyodan internete 
sektörün birçok mecrasından isimleri bir araya getirdi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen çalıştayda, muhabirden kameramana, foto muhabirinden 
genel yayın yönetmenine, sektör derneklerinden sendikalara, sosyal güvenlik uzmanlarından ilgili 
kamu kurumlarının temsilcilerine ve akademisyenlere kadar geniş bir yelpazede katılımcılar, basın 
mensuplarının haklarının iyileştirilmesine ve sorunlarının çözümüne yönelik önerileri masaya yatırdı.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, medya çalışanlarının 
yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri getirilmesini ve haklarının iyileştirilmesini ele almak üzere bir araya 
geldiklerini ifade eti.

Bu toplantının 15 Temmuz destanının 4. yılının anıldığı bir dönemde gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlamı 
olduğuna işaret eden Altun, “Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet ve gazilerimize mutlu, huzurlu 
bir ömür temennisinde bulunuyorum. O gün şehit düşen, gazi olan basın mensuplarımızı da buradan 
saygı ve minnetle anıyorum.” dedi.

“15 Temmuz destanı, mücadelelerimizin hülasasıydı”

15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı milletin zaferinin üzerinden çok uzun bir zaman geçmemesine 
rağmen bu tarihi olayı, bu büyük hadiseyi idrak etme hususunda çok önemli bir mesafe kat edildiğini 
belirten Altun, şunları kaydetti:

“Zira o gün verdiğimiz destansı mücadele, bundan önce bağımsızlığımıza, istiklalimize, birliğimize ve 
dirliğimize yapılan saldırılar karşısında ortaya koyduğumuz mücadelelerin adeta hülasası niteliğindeydi. 
Milli bilincin en damıtılmış, en saf halini o gün, 15 Temmuz 2016 gecesinde gördük. Şunu çok iyi biliyoruz 
ki Türkiye demokrasi tarihi milletimizin, vesayetçilere karşı verdiği mücadelenin tarihidir. Bu mücadelenin 
tek bir nedeni vardı esasında. Millet, sadece kendi iradesi ile yönetilen bir Türkiye tahayyül etti. Dolayısıyla 
bu millet; 27 Mayıs’tan 12 Mart’a, 12 Eylül’den 28 Şubat’a, 27 Nisan’dan 15 Temmuz’a kadar hep 
bağımsızlık ve demokrasi için mücadele etti. Millet ile vesayetçiler arasındaki bu mücadele 15 Temmuz’da 
bambaşka bir boyut kazandı. Milletimiz, lideriyle birlikte ülkemizi çıplak elleriyle alçak bir işgal 
girişiminden kurtardı. Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, kendi kurumlarını kurtaran bu millet, 
dünyaya çok açık bir mesaj verdi: “Bu ülkeyi benim dışımda kimse yönetemez, buna izin vermem” dedi. 
Milli İrade bunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın o gece ‘Milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım 
ben bugüne kadar’ söylemi siyasi tarihimizin bu anlamda özetidir. Bu söz, Merhum Menderes’in “Yeter söz 
milletindir” ilkesinin açıkça bir devamıdır.”

“Nedamet getiren hiçbir darbeci olmadığı gibi, alçak teröristleri affedecek bir devletimiz de yok”

Fahrettin Altun, bu noktada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede kararlı duruşun her geçen gün 
daha da güçlendiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örgütün çözülmesi, yeni hücrelerin ortaya çıkması, örgüte dair kripto bilgilerin ele geçirilmesiyle birlikte 
devletin kurumlarında örgüte karşı çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Milletimizin de hassasiyetiyle 
birlikte bu örgüt her geçen gün daha büyük kayıplar yaşayacak ve sonuçta tarihin en kirli sayfalarında 
yerini almak üzere tamamen yok olacaktır. Hep söylediğimiz gibi onları dünyanın neresinde olursa olsun 
kıskıvrak yakalayacak ve adalete teslim edeceğiz. FETÖ ile millet adına görülecek hesabımız var...
Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Lübnan’daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine 
göre, Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. İtfaiye 
ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.

Eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda 
kişi de yaralandı.

Hariri’nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski Başbakan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı 
takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle başkentteki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı, hükümet binası ve Muhammed el-Emin 
Camisi’nin yanı sıra çevre binalar, araçlar ve caddelerde büyük hasar oluştu.

Lübnan Sağlık Bakanı: Patlamada 50 kişi öldü, 2 bin 750 kişi yaralandı

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 50’ye, yaralı sayısı 2 bin 750’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut’taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini, en az 2 bin 
750 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta patlama
Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada 50 kişinin öldüğü, 2 bin 750 kişinin 
de yaralandığı bildirildi.
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Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı’nda kimyasal 
maddelerin bulunduğu bir depoda patlama yaşandığını söyledi.

Beyrut ve çevre bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine çok sayıda yaralı sevk edildi.  Beyrut Valisi olayı Hiroşima 
ve Nagazaki’ye benzetti. Öte yandan Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, 
burada yaptığı açıklamada, Beyrut’un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti. Ketaib Partisi Genel Sekreteri öldü. Bu arada 
Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan patlamada hayatını kaybetti.

Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi’nin eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını 
açıklamasına günler kala gerçekleşmesi dikkati cekiyor. BM Uluslararası Lübnan Mahkemesinin, Hariri suikastı 
davasında kararını 7 Ağustos’ta açıklayacağı duyurulmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’dan emniyet birimlerine ‘patlama bölgesinde güvenliğin tesis edilmesi’ talimatı
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama sonrası emniyet birimlerine 
bölgede güvenliğin tesis edilmesi talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açılmadaya göre, Avn, ülkedeki tüm emniyet birimlerinden patlamanın 
yaşandığı bölge ve çevresinde güvenliği tesis etmelerini istedi. Avn ayrıca Sağlık Bakanlığına yaralılara ücretsiz ilk 
yardım hizmeti sunulması ve patlamada evleri zarar gören ailelere barınma imkanı sağlanması talimatı verdi.

Öte yandan patlamanın ardından Beyrut’taki hastanelerin büyük bir kısmı dolduğu için yaralarıların başkent 
dışındaki hastanelere sevk edilmeye başlandığı belirtildi.

Diyab, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, “Lübnan’da bugün yaşanan felaketin (Beyrut’taki patlama) 
sorumlularından hesap sorulacak.” dedi. Başbakan Diyab, 2014’ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo 
hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti. 

Yaşananları “felaket” olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan’ın yanında yer alması ve destek olması 
için acil yardım çağrısında bulundu. 

Lübnan’ın evladını kaybetmiş bir baba gibi olduğunu söyleyen Diyab, bu sıkıntılı günlerde birlik ve dayanışmadan 
başka hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini söyledi. Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut’taki şiddetli 
patlamanın ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Yüksek Savunma Konseyini topladı.

Lübnan Hizbullah’ı başkent Beyrut’taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına 
yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.  Hizbullah’a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına 
yaptığı açıklamada, Beyrut’taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail 
tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçiliği, “Patlamada Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı, 
büyükelçilik binasında da hasar oluştu.” açıklamasında bulundu.

İran’dan Lübnan’a başsağlığı mesajı  İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 
meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.  Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin 
Twitter hesabından Arapça ve İngilizce mesaj paylaşan Zarif, “Düşüncelerimiz ve dualarımız Lübnan’ın büyük ve 
dirençli halkıyla.” ifadelerini kullandı.  Zarif mesajında, “İran, gerekli olan her şekilde tamamen yardıma hazırdır. 
Güçlü kal Lübnan.” yazdı.
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Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü: 
Her alanda insani desteğe hazırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile 
telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan’ın 
başkenti Beyrut’ta bugün meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa 
dileyerek, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, Lübnan için sağlık başta olmak üzere 
ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Lübnan’a taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını 
kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, “Beyrut Limanı patlamasında 
hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunar ve Allah’tan kendilerine sabır ve 
metanet dilerim. Ayrıca yaralılara acil şifalar dilerim. Türkiye’de bizler, her daim Lübnan’ın ve Lübnanlı 
kardeşlerimizin yanında duracağız.” ifadelerine yer verdi.
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GÜNEŞE MARUZ KALMA 
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan 
sıcaklıkların tüm canlılara etkileri 
yadsınamaz. Geçen ayki yazımda 
da belirttiğim gibi ısı stresi özellikle 
çalışanlar üzerinde olumsuz etkilere 
sahiptir.

Özellikle inşaat, tarım , yol ve açık alan 
sektörlerine bağlı çalışanların doğrudan 
güneş ışığına maruz kalmaktadırlar. 
Güneş ışığına korunmasız, bilinçsizce 
maruz kalınması, orta ve uzun vadede 
zaman zaman tehlikeli olabilecek 
hastalıkların çıkmasına sebebiyet verdiği 
bir gerçektir. Peki bu tehlikelere neden 
olan nedir?

Elbetteki ultraviyole (morötesi) kısaca 
UV olarak ifade edilen ışınlarıdır. Güneş 
ışığının görünmez bir radyasyon formu 
olan farklı dalga boylarındaki güneş 
ışınlarınn parçasıdır.Üç tip UV ışını 
vardır: ultraviyole A (UVA), ultraviyole 
B (UVB) ve ultraviyole C (UVC). UVA, 
dünya yüzeyinde en bol miktarda 
güneş radyasyonu kaynağıdır. Bu ışınlar 
ozon tabakasını delerek cildimize her 
gün temas eder  ve insan derisinin 
üst tabakasının ötesine nüfuz eder . 
Ozon tabakası ise sadece UVC ışınlarını 
engelleyebilir.

Bu ışınlar insan bedeninde maalesef 
kalıcı hasarlar verebilmektedir. Bilim 
adamları, UVA radyasyonunun  çiltteki 
bağ dokusuna zarar verebileceğine ve 
maruz kalan kişinin cilt kanseri geliştirme 
riskini artırabileceğine inanıyor. Bu 
ışınlardan en tehlikeli olanı yetişkinlerde 
göz merceğine, çocuklarda ise retinaya 
kadar ulaşabilen UVA ışınıdır.
UVB ışınları cilde daha az derin nüfuz 
eder, ancak yine de diğer bazı cilt 
kanseri formlarına neden olabilmektedir. 
UVB ışınları yetişkinlerde göz merceği 
tarafından emilebilir. Doğal UVC ışınları, 
Dünya atmosferi tarafından emildikleri 
için işçiler için bir risk oluşturmaz. Gözde 
ki kornea dokusu güneş ışınlarına karşı 
doğal bir kalkan olma niteliği taşır. Bu 
narin doku, gözlerimizi dış etkilerden 
korur ve UV ışınlarının küçük bir 
bölümünü emer. Göz merceği ise göz 
küresinde bulunur ve retinayı korur. 
Bahsettiğimiz bu iki doğal kalkan, 
her gün uzun zamanlar güneş ışığıyla 
karşı karşıya kaldığında zorlu sınavdan 
geçerler. Güneş ışığına korunmasız ve 
devamlı maruz kalındığında gözler 

açısından daha zorlu olur, gözlerimiz 
için zararlıo olduğu anlamına gelir. 
Cilt dokusunun bozulmasına sebeb 
olur ve buna bağlı olarak yaşlanmayı 
hızlandırır. Hatta göz korneasında da 
yanıklara neden olduğu bilinmektedir. 
Güneş ışığına maruz kalma en fazla 
yaz aylarında ve 10:00 ile 16:00 saatleri 
arasındadır. Bu zamanlarda açık havada 
çalışmak güneş yanmaları ve diğer 
tehlikelerin olasılığını artırır.  Bu koşullara 
sahip iş, okul ve açık alan etkinlik 
yerlerinde, işçilerin ve diğer insanların 
maruz kaldığı UV ışınları, gözlere ve cilde 
hem üstten hem de alttan ulaşabilir.  
Ayrıca açık renkli kaplama ve zeminlerde 
UV ışınlarını yansıttığı unutulmamalıdır. 
Hatta kişiler bulutlu günlerde bile UV 
radyasyonu riski altındadır. Birçok ilaçda 
güneş ışığına duyarlılığı ve güneş yanığı 
riskini artırmakta olup doktorlarıyla bu 
konuda görüşmeleri sağlıkları açısından 
elzemdir.

Güneş yanığı hemen görülmez. 
Semptomlar genellikle yaklaşık 4 
saat sonra başlar ve güneşe maruz 
kalındıktan, 24-36 saat içinde kötüleşir. 
Ve gerekli müdahalelerle 3-5 gün içinde 
düzelir. Kırmızı, yumuşak ve şişmiş cilt, 
kabarcıklanma, baş ağrısı, ateş, bulantı 
ve yorgunluk. Bunun yanısıra cilde 
ki deformasyonlara ek olarak, gözler 
güneş yanığı olabilir. Gözler kızarıklıklar, 
kuruma, gözler ağrılı hale gelebilir. 
Direkt güneş ışığına bakılmasıyla oluşan 
maruziyet gözlerde kalıcı hasara bile 
neden olabilir.

Cilt kanseri Maalesef ülkemizde de  en sık 
görülen kanser türlerinden biridir. Şayet 
sürekli ve aşırı güneş ışığına kaldığınız 
da  cildinizde düzensiz, çentikli benler, 
simetrik olmayan, kurşun kalemden daha 
kalın benler, kaşıntılı, ağrılı, kanayan 
yaralar, kırmızı lekeler oluştuysa mutlaka 
doktorunuzla görüşmeniz gerekir.

Kendimizi, sevdiklerimizi,çalışanlarımızı 
güneşin bu zararları konusunda 
bilgilendirmeliyiz.  Gerekli önlemleri 
almalıyız. Mümkünse güneşe uzun süre 
maruz kalmaktan kaçınmalıyız. Güneş 
koruyuculu kremler kullanmalıyız. Geniş 
kenarlı şapkalar ve uv güneş gözlükleri 
kullanmalıyız. Ön önemlisi de gölgeli 
alanlarda sık sık mola vermeliyiz.  Sağlıklı 
ve mutlu günler diliyorum.İç

im
izd

en

Hayati ÇALIŞKAN

Yazar
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ABD-Çin rekabeti uzaya yayılıyor
Soğuk Savaş sonrasında, kısa bir zaman içinde aynı faaliyetleri kendi 
imkânlarıyla gerçekleştiren Çin Halk Cumhuriyeti de 2003 yılında ilk insanlı 
uzay seyahatini gerçekleştirerek ABD ve Rusya’nın sahip olduğu uzay gücü 
statüsüne erişti.

Soğuk Savaş döneminde stratejik bir alan olan uzayda, ABD ile Sovyetler Birliği arasında keşif-gözlem ve 
istihbarat uyduları fırlatma, kıtalararası füze sistemleri geliştirme, insanlı uzay seyahati, dünyanın uydusu 
Ay’a ayak basma, yeni gezegen keşifleri ve dış uzay alanında bir uzay istasyonu inşa etme konularında 
büyük bir rekabet yaşanmıştı. Yarışa dayalı rekabetin temeli, bilim ve teknolojide küresel lider olarak 
insanlığa yön veren ülke olma hedefiydi. Bu aynı zamanda iki ülke arasındaki nükleer silahlanma 
yarışının da bir parçasıydı. Bu nedenle uzay yarışı bir silah yarışı olarak da görülebilir. Uzay yarışı Sovyetler 
Birliği’nin 1957’de insanlığın ilk yapay uydusu Sputnik 1’i fırlatmasıyla başladı. Söz konusu yarışta ABD 
1969’da Ay’a ilk ayak basan Amerikalı astronot Neil Armstrong ile öne geçse de, Sovyetler Birliği’nin 
ekonomik olarak çöküşe geçmesi ve Soğuk Savaşı kaybetmesiyle uzay programları ertelendi ve bu yarış 
da sona erdi. Her iki ülke de ulaştıkları uzay kabiliyetleri bakımından uluslararası ilişkiler literatüründe o 
dönemden beri birer “uzay gücü” olarak nitelendiriliyorlar.

Soğuk Savaş sonrasında, kısa bir zaman içinde aynı faaliyetleri kendi imkânlarıyla gerçekleştiren Çin Halk 
Cumhuriyeti de 2003 yılında ilk insanlı uzay seyahatini gerçekleştirerek ABD ve Rusya’nın sahip olduğu 
uzay gücü statüsüne erişti. Diğer süper güçlerle eşit konuma gelen ülke, böylece dünyada bir saygınlık ve 
prestij elde etti. Uzay yarışı günümüzde bu kez Çin ile ABD arasında yoğun bir şekilde başlamışken Rusya 
iki ülkeyle bu alanda işbirliği içinde dengeleyici bir konumda yer alıyor. Bu yeni yarıştaki hedef de eski 
uzay yarışındakiyle aynı. Yani Çin, küresel bilim ve teknolojide lider olan ABD’ye alternatif yeni bir dünya 
düzeni inşa etmeyi ve bu düzenin yöneticisi olmayı hedefliyor. Askeri uzay teknolojisinde hâkim konuma 
gelen ülke, aynı zamanda dünya üzerindeki savaşlarda da askeri üstünlük kazanacak. Çin’in uzay alanında 
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etkin bir güç olması, bulunduğu Asya bölgesinde 
uzay gücü olma hedefi güden diğer ülkeler olan 
Japonya ve Hindistan’la da rekabet halinde olması 
anlamına geliyor. Bu üç Asya ülkesinin dış uzaydaki 
faaliyetleri, gelecekte aralarında askeri alanda bir 
güç dengesinin de oluşacağını gösteriyor.

Bu yazıda Çin Halk Cumhuriyeti’nin uzay hedefleri 
ve çalışmalarına ve bu çalışmalarının ABD 
üzerindeki etkisine değinilecek. İki ülke arasındaki 
uzay yarışının dünyadaki güç mücadelesi 
üzerindeki sonuçları da değerlendirilecek.

Çin’in uzay hedefi ve faaliyetleri
Çin Halk Cumhuriyet’inin mevcut uzay gücü 
statüsüne ulaşmasındaki temel motivasyon askeri 
savunma ihtiyacıydı. 1950 yılında gerçekleşen 
Kore Savaşı sırasında Amerikan hükümetinin 
nükleer füze atma tehdidi karşısında, nükleer 
caydırıcılık kabiliyetine ulaşmak için, Çin’de balistik 
füze programı ve bu program kapsamındaki 
uydu geliştirme faaliyetleriyle uzay çalışmalarına 
start verildi. ABD tehdidine Sovyetler Birliği ile 
1960 yılında başlayan gerginlik de eklenince, 
Soğuk Savaş döneminin nükleer silahlanma yarışı 
bağlamında Çin, uluslararası sistemde tarihsel 
askeri güçsüzlüğünü yeniden yaşamamak adına, 
uzay faaliyetlerini ulusal savunması için adeta bir 
zorunluluk olarak görmeye başladı.

Çin’in açık kapı ekonomisi ve planlı kalkınma 
politikalarının sonucunda dünyanın ikinci en 
büyük ekonomik gücü olarak yeniden ortaya 
çıkmasıyla güç dengesinde yaşanan büyük değişim 
nedeniyle, uzmanlar geleceğe yönelik senaryolar 
dahilinde, ABD ile Çin arasındaki savaş olasılıklarını 
tartışmaya başladılar. Bu kapsamda ABD’yi yeniden 
tehdit olarak algılayan Çin, gerçekleşmesi olası bu 
savaşta galip gelebilmek için, askerî açıdan zayıf 
kaldığı alanları güçlendirerek aradaki mesafeyi 
kapatmaya çalışıyor. Çin hükümeti uzaydaki 
savunmasını siber yetenek, uzay uyduları, 
elektromanyetik silahlar ve lazer silahlarına 
dayandıran bütünleşik bir yapıda planladı.

2015 yılında Çin ordusunda Halk Kurtuluş 
Ordusu Destek Gücü isimli bir birim oluşturuldu. 
Destek gücü uzay, siber alan ve elektronik savaş 

alanlarında uzmanlaşmış bir yapı. Uzaydaki askeri 
savaş stratejisi ise düşman ülkenin askerî uydularını 
devre dışı bırakarak onu savaş ortamında “kör ve 
sağır” kılacak Anti Uydu Silah (ASAT) sistemlerinin 
kullanılmasına dayanıyor. 2007 yılında karadan 
gönderdiği bir balistik füzeyle kendi meteoroloji 
uydusunu vuran Çin, aynı operasyonu 2013 yılında 
bu kez bir roketle gerçekleştirdi. 2015’te de uydu 
sinyallerini bozan ve yok eden Dong Nang-3 adlı 
atmosfer dışı aracı test ederek, ABD’nin askerî 
operasyonları için önem taşıyan uzay sistemlerini 
yok edebilecek bir düzeye geldiğini göstermiş 
oldu. 2013 yılında Çin’in alçak yörüngeye 
gönderdiği SY-7 isimli küçük bir uzay denetleme 
aracının da bir silah olduğu iddia edilmişti.

Ulusal savunma, caydırıcılık ve askeri zafer amaçlı 
uzay stratejisinde öne çıkan diğer bir konu, dünya 
hâkimiyeti için uzay jeopolitiğinden faydalanarak 
dış uzayda stratejik bölgeleri kendi kontrolüne 
almak. Bu alan ise Ay ve yörüngesidir. Halen Ay 
yörüngesinin 60 derece ilerisi ve gerisindeki 
Lagrange noktalarından L2 üzerinde, Çin’in Queqia 
haberleşme uydusu yer alıyor ve kesintisiz bir 
şekilde ülkenin haberleşmesini gerçekleştiriyor. Ay 
programları kapsamında Ocak 2019’da Chang’e-4 
uzay aracı, tarihte ilk defa ayın karanlık yüzüne 
indi ve Yutu-2 adlı rover cihazıyla araştırmalar 
yapmaya başladı. Ayın bu alanı, dünyadan gelen 
radyo dalgalarının ulaşmadığı bir alan olarak 
elektromanyetik araştırma yapmaya elverişli bir 
alan olarak kabul ediliyor. Bunların yanı sıra, uzay 
madenciliği açısından da Ay yüzeyi oldukça zengin. 
Çin’in uzay hedefleri arasında, burada bulunduğu 
tespit edilen helyum 3, titanyum, platin, demir, 
nikel ve altın gibi madenleri kendi ekonomisi 
için değerlendirmek yer alıyor. Bu madenlerden 
helyum 3, radyoaktif atık oluşturmadan ve nükleer 
güç üretmeden kullanılabiliyor. Ayrıca bu madenler 
sayesinde, Ay’da üs oluşturulduğunda, nükleer 
silah yapmak için gerekli hammadde kaynağı da Ay 
yüzeyinden rahatlıkla temin edilebilecek.

Soğuk Savaş döneminde Ay’a ayak basarak ülke 
bayrağını dikme gayretleri zirveye ulaşmıştı. Ay’ın 
yörüngesine gelen beşinci devlet olarak Çin’in uzay 
çalışmalarında en yoğunlaştığı yer olarak yine Ay 
öne çıkıyor. Çin’in başlattığı Ay keşif programları,
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ABD’nin 2024’te yeniden Ay’a dönme kararına ve Ay’da üs kurma planlarını devreye sokmasına 
neden oldu. Özellikle “ilk gelen ilk kullanma hakkını elde eder” prensibi doğrultusunda Çin’in iniş 
yaptığı bölgelere isim vererek bölgelerin kontrolünü kendi lehine belirlemesini, ABD kendi çıkarları 
açısından tehdit olarak görüyor. 20 Temmuz 1969’da Ay’a ilk ayak basan insan olarak uzay çalışmalarına 
silinmeyecek bir tarihi imza atan Amerikalı Astronot Neil Armstrong, Ay’a Apollo programı dahilinde 
inmişti. Yeni Amerikan Ay projesi ise “Artemis 1-2-3” ismiyle planlandı ve yeni nesil roketi “Uzay 
Fırlatma Sistemi” (Space Launch System) 2021’de astronotları götürmek üzere denenecek. NASA’nın Ay 
yörüngesine fırlatmayı düşündüğü “Ay Geçidi” (Lunar Gateway) uzay istasyonu, henüz gönderme tarihi 
belirlenmese de, ABD’nin Ay projesi içinde yer alıyor. 2022 yılında Ay yüzeyine su arama amaçlı yüzey 
araştırma aracı VIPER gönderilerek Ay üssü kurma faaliyetlerine hız kazandırılması planlanıyor. Çin’in Ay 
faaliyetlerine yetişmek ABD için bir ulusal güvenlik konusu olarak değerlendiriliyor.

Ay’la ilgili bir diğer konu, Mars’a gidiş için Ay’ın stratejik bir başlangıç noktası ve ikmal alanı olması. Mars 
iki ülke arasındaki yeni rekabet alanlarından birini oluşturuyor. ABD 1976 yılında önce Viking-1 ve aynı yıl 
içinde Viking-2 uzay araçlarıyla Mars yüzeyine inen ilk ülke oldu; 1997 yılında ilk keşif aracı Pathfinder’ı, 
2004’te Spirit ve Opportunity, 2008’de Phoenix, 2012’de Curiosity ve 2018’de de Insight isimli keşif aracını 
Mars’a indirmeyi başarıyla gerçekleştirdi. Kullanımı sona eren aracın yerine yenisi geliştirilerek, son olarak 
NASA’nın “Mars 2020” misyonu kapsamında Perseverance (Azim) rover robotu ve Ingenuity (Yaratıcı) 
helikopterini kapsayan uzay aracı 30 Temmuz 2020’de başarıyla fırlatıldı. Bu fırlatma öncesinde, 23 
Temmuz’da sürpriz bir şekilde Çin’in (“gökteki gerçeği arayış” anlamına gelen) Tianwen-1 isimli Mars uzay 
aracı, taşıdığı bir orbiter (yörünge aracı), bir lander (iniş aracı) ve güneş enerjisiyle çalışan altı tekerlekli 
bir rover robotla birlikte, Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) tarafından detaylı bilgisi paylaşılmadan Mars’a 
gönderildi. Temmuz ayı içinde Mars ile dünya yörüngelerinin uygun konuma gelmeleriyle ortaya çıkan 
fırsatı iyi değerlendiren ABD ve ona yetişen Çin oldu. Bir aksilik yaşanmazsa, gönderilen araçlar 2021 
Şubat ayında Mars’ta su kaynaklarının araştırılması, eski yaşama dair kalıntılar konusunda incelemeler 
yaparak, 2030’da gerçekleşecek insanlı Mars seyahatinin hazırlığını tamamlayacaklar.

Mars konusunda ilklerle tanınan ABD’nin fırlatılan uzay aracı dahilinde gönderdiği ve Dünya atmosferi 
dışında ilk defa Mars’ta deneyeceği helikopter başarılı olursa, yeni gezegen keşiflerinde daha hızlı 
sonuçlar elde etmenin mümkün hale geleceği düşünülüyor. Gönderilen bu araç aynı zamanda toplanan 
numuneleri de Dünya’ya iletmek üzere tasarlandı. 

Yine NASA desteğiyle Hindistan, 2008 yılında Ay’ın güney kutbuna Chandrayaan-1’i çarptırmış ve Eylül 
2014’te Mars Orbiter Mission aracını, Mars çevresinde yörüngeye oturtmayı başarmıştı. Çin’in 2020 yılında 
gelen Mars girişimi, diğer ülkelere kıyasla epey geç kalmış görünüyor. Aynı zamanda Rusya, Mars’ın 
uyduları üzerindeki projelerini önümüzdeki yıllarda Çin’le birlikte hayata geçirmek üzere plan yapıyor. Çin 
2030 yılında yeni bir araç göndererek ABD gibi Mars’tan numune getirmeyi hedefliyor.

Çin’in uzayı, ulusal güvenliği ve savunması açısından askeri bir zorunluluk olarak görmesinin dışında 
sivil amaçlı, özellikle yeni bir ekonomik alan olarak değerlendirme hedefleri de bulunuyor. Uzay sanayisi 
kapsamında, teknoloji geliştirme istikametinde, diğer devletlerle ekonomik işbirlikleri yapılıyor. Çinli uzay 
şirketleri iSpace, Onespace, Tencent, Landspace ticari uzay faaliyetleri teşkil edecek şekilde yörüngeye 
uçuşlar gerçekleştirdiler. Bir Kuşak Bir Yol projesinin dijital ayağı olarak BeiDou Uydu Konumlandırma 
Sistemi (GPS) kurulmuştu. Bu sayede Çin yeni İpek Yolu kapsamında, söz konusu güzergahta yer alan 
ülkelerin GPS ihtiyaçlarını karşılarken, ABD’nin bu alanda sunduğu hizmete de rakip teşkil ediyor. 
Çin teknoloji şirketlerini (Huawei, Tik Tok) kendi ulusal güvenliği için tehdit gören ABD, Çin’in dünya 
genelinde bu şirketler üzerinden yayılmasını engellemeye çalışıyor; uzayda ise Uzay Kuvvetleri 
Komutanlığı ile Küresel Yer Bulma Sistemi (GPS) uydularını güvence altına alıyor. Bu kapsamda uyduların 
fırlatılması, yörüngede konumlarının izlenmesi, yönetilmesi, fırlatma operasyonları da bu komutanlığın 
kontrolünde gerçekleştiriliyor.
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Google’ın Fitbit’i satın alma teklifine AB soruşturması

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google’ın sağlık 
verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit’i 2,1 milyar dolara 
satın alma teklifine ilişkin soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren 
ABD merkezli Google’ın Fitbit’i satın almasına ilişkin 
resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu satın almanın Google’ın 
internet reklamcılığındaki pozisyonunu daha da 
kuvvetlendireceği, şirketin toplayacağı yeni verilerin 
reklamların kişiselleştirilmesine katkı sağlayacağı ve bu 
durumun rekabet konusunda kaygılara neden olduğu 
kaydedildi.

Avrupa’da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket 
birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB 
Komisyonu’nun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda 
rekabete aykırı bir durum olup olmadığını 
değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi 
halinde komisyon, birleşmeleri ve satın almaları 
engelleyebiliyor.

Söz konusu 2,1 milyar dolarlık satın alma girişimi 
konusunda AB kararının 9 Aralık’a kadar açıklanması 
bekleniyor.

Avrupa Birliği, Google’ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit’i 2,1 milyar dolara satın 
alma teklifine ilişkin soruşturma başlattı.
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DİGİTAL DÜNYA
Her birimiz günümüz teknolojileri olan interneti, akıllı telefonları, bilgisayarları, akıllı 
saatleri az ya da çok kendi yaşamlarımıza entegre etmiş bulunuyoruz. Elbetteki  bu 
network ağları iyi niyetli kullanıldığında bilgiye erişim, bilgiyi yorumlama konularında 
bireylerin, toplumların, devletlerin sağlıktan savunmaya, ekonomik ve kültürel 
alanlardan kişisel, kültürel, eğitimde dahil olmak üzere her türlü bilgiye ulaşımını kolay 
hale getirmiştir.

Sürekli digital dünya adıyla karşımıza çıkan bu olgu aslında yeni olmamakla birlikte 
bireyler bazında ve kişisel kullanım yaygınlığının artması düşünüldüğünde yaklaşık 
yirmibeş- otuz yıllık henüz emekleme evresinde olan bir teknolojidir. İnternetin 
sunduğu paltformlar olan sosyal medya ağları, global dünyada kişilerin, toplulukların 
kendi düşünce ve seslerini duyurmak için özgürce kullandıkları bir yer olma yolunda 
oldukça kabul görmüştür. Özgürlük, insanlığın varolmasından bu yana  elde etmek için 
mücadele ettiği en önemli kavramlardan birisi olmuştur. Ve gelişen dünya da internet 
özgürlüğü kavramı da kelime dünyamıza girmiştir. Bu ifade özgürlüğü ve internet 
özgürlüğü nedir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS)’nin 10. maddesi ifade özgürlüğünü şu 
şekilde düzenlemiştir: ‘1.Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu 
makamları tarafından müdahale edilmeksizin ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın, 
görüş sahibi olma, bilgi ve düşünceleri edinme ve yayma özgürlüğünü içerir. 
Bu Madde devletlerin yayıncılığı, televizyon veya sinema işletmelerini izin alma 
koşuluna bağlamasını engellemez. 2.Bu özgürlüklerin kullanımı, beraberinde ödev 
ve sorumlukları getirdiği için, ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü veya kamu emniyeti 
menfaatlerine, düzensizliğin veya suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık veya ahlakın 
korunması, başkalarının şöhret veya haklarının korunması, gizli olarak elde edilen 
bilgilerin açıklanmasının önlenmesi veya yargı organlarının otorite ve tarafsızlığının 
sürdürülmesi için yasa tarafından öngörülen ve demokratik bir toplumda gerekli 
olan formalitelere, koşullara, kısıtlamalara veya cezalara tabi tutulabilir.’ AİHS’nin 
10. maddesinin ilk fıkrası ifade özgürlüğünü korur, ikinci fıkrası ise bu hakkın kötüye 
kullanımını önleme adına nasıl ve hangi meşru nedenlerle sınırlanabileceğini 
düzenlemektedir. Bu hakkın kullanımına kamu makamları tarafından yapılabilecek 
olası müdahaleler, ancak sayılan sınırlama ölçütlerine uygun olduğunda meşru ve 
hukuka uygun kabul edilebilir.

İnternet özgürlüğü, bireylerin herhangi bir engel olmaksızın internete erişiminin 
sağlanması ve internete erişen bireylerin içerik konusunda herhangi bir sınırlamaya 
tâbi olmamasını ifade eder. Ancak bu özgürlük, kullanıcının diğer kullanıcıların 
haklarına saygı duyma, devletin ve toplumun korunmasını yükümlülüğünü de içerir. Bu 
kapsamda internet özgürlüğü, diğer hak ve özgürlüklerde olduğu gibi başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin başladığı noktada biter.

İnternet, insanların yaygın kullanımı ele alındığında, coğrafi sınırları ortadan kaldırdığı, 
bilgi paylaşımı ve bilgiye erimi kolaylaştırdığı, engelli insanların ve diğer dezavantajlı 
konumda olan insanların kültürel, sosyal, ekonomik ve kamuoyuna en güncel şekilde 
aktif katılımlarını sağlar. Ancak tüm bu veri paylaşımları ile ilgili en önemli problem ise 
kişisel verilerimizin korunumuyla ilgilidir.

Günümüzde internetle birlikte bilgisayar ve cep telefonlarında ki programlar 
vasıtasıyla iletişim araçlarının yardımıyla bireylere ait kişisel verilere hızla ve  kolayca 
ulaşılabilmektedir. Tüm bu veriler kişiler, şirketler ve ülkeler arasında basit ve hızlı 
şekilde paylaşılabilmektedir. Bu durum, kişisel verilerin sahibi olan bireylerin hukuki 
güvenliğini tehdit edecek ve özel yaşamlarının gizliliğini bozabilecek bir seviyeye 
gelmiştir. Bu konuda da devletimiz vatandaşlarını korumak üzere 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Ama elbette en önemli görev bireylere düşmektedir. Kişisel 
verilerimizi korumak adına gerekli önlemleri almalıyız. Unutmamalıyız ki kendimizi , 
sevdiklerimizi ve en önemlisi çocuklarımızı koruma görevi biz büyüklere düşmektedir. 
Sağlıcakla kalın, güvenle kalın.
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MIT’de fiber kas araştırmaları yapan Türk bilim insanı ve 
ekibi omurilik hastalarına umut oluyor

Dr. Mehmet Kanık, Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü’nde (MIT) sürdürdüğü ve Science dergisine 
kapak olan fiber kas teknolojisi projesine ilişkin 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasların insan 
vücudunda en önemli yapılardan biri ve inanılmaz 
bir nimet olduğunu, kol ve bacak kaslarının 
insana karmaşık, hassas ve güç gerektiren işleri 
gerçekleştirme olanağı verdiğini söyledi.

Gözler ve yüzdeki kasların, insanların kendini ifade 
edebilmesi için hayati önemde olduğunu vurgulayan 
Kanık, şunları kaydetti:

“Sevdiğiniz bir insanın size gülümsediğini düşünün; 
o gülümsemenin altında sizi duygulandırmak için 
çalışan yüz binlerce kas fiberi bulunmakta. Ya da daha 
genel olarak Messi futbol oynarken, bizi kaslarını 
mükemmel kullanması ile nasıl hayran bıraktığını 
düşünün. Bütün bu çeşitli ve karmaşık aktivitelerin 
altında kasların mükemmel yapısı ve uyum içerisinde 
çalışması bulunmakta. Benim üzerinde çalıştığım konu 
ise yaratılış olarak bu denli karmaşık ve fonksiyonel 
olan kaslardan ilham alarak yapay bir kas meydana 
getirmek.

Yapay kas üretirken sentetik polimer malzemelerden 
faydalanıyoruz. Belirli termomekanik özelliklere 
sahip malzemeleri birleştirerek çoklu yapıya sahip, 
ısı, elektrik, ışık ya da farklı sitimulasyon kaynakları ile 
aynı insan kaslarında olduğu gibi kasılıp gevşeyen ve 
bu hareketini algılayan geri besleme mekanizmasına 
sahip kompozit fiber kaslar geliştiriyoruz.”

Dr. Mehmet Kanık, ekip olarak zamanında Türkiye’de 
geliştirdikleri ve termal fiber çekme yöntemi ile 
ürettikleri fiberleri çok kısa bir süre içerisinde 
metrelerce uzunlukta ve çok düşük maliyetlerle 
üretebildiklerini anlattı.

Seri üretime hazır bir yöntem üzerinde çalıştıklarını 
ifade eden Kanık, “Bu yapay kaslar biyouyumlu 
malzemelerden üretildiğinden ve güç üretme 
kapasiteleri insan kaslarına göre çok yüksek 
olduğundan dünyada büyük bir yankı uyandırdı ve 
keşfimiz, dünyanın en prestijli bilimsel dergisi olan 
Science dergisine kapak oldu.” diye konuştu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde geliştirdikleri fiber kas projesiyle Science dergisine 
kapak olan Dr. Mehmet Kanık, ekibiyle birlikte omurilik hastalıklarının tedavisine 
odaklandıklarını söyledi.
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