


İmtiyaz Sahibi
Şerafettin ŞIVKIN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Orhan SELEN

Reklam Müdürü
Zafer ÇAKMAK

Hukuk Müşavirleri
Av. Feridun GÖKHAN,

Av. Vedat YILDIZ,
Av. N. Güven ÇINAR

İletişim:
Adres: Güzeltepe Mah. Hoşdere Cad.
No:184/7 TR-06540 Çankaya/ANKARA  

Telefon: 0312 925 44 94
+90 530 010 21 20

Email: simgedergi@gmail.com
Web: http://www.simgedergi.com.tr

Basım Tarihi ve Yeri:
30 AĞUSTOS 2020

BERK GRUP MATBAACILIK
TANITIM HİZMETLERİ

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Kazım Karabekir Cad.
Özer Han İskitler- ANKARA
Telefon:+ 90 541 822 83 50 

e-mail: info@berkmatbaacilik.com
ISSN NO: 2528-8679

Simge Dergisi, basın ahlak kurallarına
uyacağını taahhüt eder. Dergimiz Basın İlan 

Kurumu üyesidir.
Yazarlarımızın yazılarından dergimiz sorumlu 

değildir.

   YIL:5      YENİ SAYI: 25
AĞUSTOS 2020

YENİ

ADANA: EMRAH ALEV,
NAZİK KEBELİ
AFYONKARAHİSAR: NECMETTİN 
CAN
ANKARA: KALENDER KARAKOL,
ERDOĞAN CECEN
FUAT AĞDEMİR
ANKARA (KIZILCAHAMAM): 
HATİCE İŞLER
ALANYA: SÜLEYMAN GÜNDÜZ
ANTALYA: MEHMET TOPRAK
AYDIN: AHMET TOPRAK
AYDIN (DİDİM): GÜRHAN
GÜNCAN
AYDIN (ORTAKLAR): ENDER 
BÜYÜKBİNGÖL
BURDUR: AYHAN ŞIVKIN
BURSA: AHMET DEMİRTAŞ,
VAHİT AKÇAY,
CİHAT YILDIZ
ÇANAKKALE: ŞÜKRÜ AKCAN
DENİZLİ: HASAN ALPARSLAN,
MACİT KARACA
MAHİR TURGUT
DİYARBAKIR: MAHMUT ŞİMŞEK,
ERKUT TEMİZ
DÜZCE: YAVUZ YILMAZ
EDİRNE: NECMİ BOZTOPRAK
HAKKARİ: HAKAN TAŞ
HATAY: KEZİBAN FAKI 
İSTANBUL İL GENEL 
KOORDİNATÖRÜ: EDA ŞULE 
YAŞAR KORKMAZ
İSTANBUL: SERDAR ÖZKESKİN, 
SAYİM YAĞAN
İSTANBUL AVRUPA YAKASI:
BEKİR ÖZER
IĞDIR: İLKER SERCAN
İZMİR: SİMGE ŞIVKIN,
YÜKSEL UREM,
İZMİR (ÇİĞLİ): HASAN AKMAN
İZMİR (KONAK): CENGİZ VAROL
İZMİR (BORNOVA): GÜRSEL 
HACIRECEPOĞLU,
ÖZLEM DEMİR
İZMİR (BUCA): HÜRRİYET BİNBİR
İZMİR (KEMALPAŞA):
ÖZCAN BULUT
KARS: TURGUT OTLUYURT
KARABÜK: ZEHRA BOSTANCI

KIRIKKALE: GÜVEN GÜNDÜZ
KIRKLARELİ: KEMAL KAÇMAZ
KIRŞEHİR: İDRİS KURUM,
FATİH GAZİ AYGÜNEŞ
KOCAELİ: ALİ ERNALBANT,
RAMAZAN ÖZTÜRK
KONYA: NİHAT USLU
MANİSA: İSMAİL AYDIN
MERSİN: M. ERKAN TOPÇU
ORDU: RAFİA BEYLİK
TRABZON: DUYGU 
KARAHASANOĞLU,
Ahmet KÜLEKÇİ
YOZGAT: HÜSNÜ KARABULUT
ZONGULDAK: KEMAL CAM

ALMANYA: YAŞAR KAÇMAZ
AMERİKA: EBRU WATERS
ARNAVUTLUK: MUSTAFİ SAMIJA
AVUSTRALYA: HASAN ÖZKAN
AZERBAYCAN: ALİ ULVİ 
ZADEOĞLU,
RAMİN ALİZADE
BOSNA HERSEK: SAMIR KALTAK
BULGARİSTAN: TONTCHO
STEFANOV
FAS: YASMİNE ENAİ
FİLDİŞİ SAHİLLERİ: CEMİL AKIN
FRANSA: ADNAN ŞIVKIN,
TANSU SARITAYLI 
HOLLANDA: GÜLSEMİN KONCA
İNGİLTERE: AKIN ALİM
DR. CEMİL ALİM
İSKOÇYA: İLKNUR ALİM
İTALYA: VIOLA DAMIAN
İRAN: Mir. Mostafa KARAMİ
KANADA: ORUÇ NAMLI,
KAAN NAMLI
MAKEDONYA: MUSTAFİ SAMIJA
ROMANYA: İSMAİL BOZTOPRAK, 
ENGİN ODABAŞI
RUSYA: ELENA GÜNDÜZ
SOMALİ: GÖKHAN YILDIZ
UKRAYNA: ORHAN ÇALOĞLU
YENİ ZELANDA: S.SERDAR
ÖZTÜRK

TEMSİLCİLERİMİZ

Yurt İçi

Yurt Dışı

Genel Yayın Koordinatörü
Haber Müdürü

Ali MUGAN

Genel Yayın Koordinatörü
Ali DELAL

Genel Yayın Müdürü
Tülay APUHANER

Web Tasarım
Hasan AKMAN

Haber Editörü - Gazeteci
Mahir TURGUT

Grafik Tasarım
Mahir TURGUT

İletişim
Orhan SELEN

Dergi Komite Başkanı
Prof. Dr. Berkan YAŞAR

Ali DELAL
Orhan YILDIZ
Hatice İŞLER

Yayın Sahibi
Şerafettin ŞIVKIN adına

Simge ŞIVKIN



3AĞUSTOS 2020 - YENİ SAYI: 25

BAŞKANDAN

BAŞARI RAHATSIZ ETTİ.

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Görüyoruz ki ülkemizde virüs taşıyan kişi 
sayısı gün geçtikçe artıyor ve bu sadece 
bizde değil, tüm dünya ülkelerinde böyle.

Ama... 

Maske, Sosyal Mesafe ve Temas 
(tokalaşma) gibi basit bilim gereği 
uyarılarına uyulmayınca vaka ve ölüm 
sayısının gün geçtikçe arttığı görülüyor.

Düğün, misafirlik, akraba ziyareti ve 
asker uğurlama gibi yukarıda belirtilen 
nedenlere uyulunca, bunun en geç bir yıl 
gibi bir sürede ortadan kalkacağı da yine 
bilim adamlarının ifadesi.

Birbirimizi dinleyelim ve uyalım...

Bakın...

Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın 
ülke adına başarısı emperyalist ülkelerin 
gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

Ülkenin başına hem içte hem dışta 
bela ettikleri terör, İçişler Bakanı Sayın 
Süleyman Soylu’nun gayretiyle bitirilip 
ülke refaha kavuşulunca rahatsızlıkları net 
bir şekilde ortaya çıktı bu kez Yunanistan’ı 
Akdeniz sınırımızda desteklemeye karar 
verdiler.

Adalet.
Hak.
Hukuk.
İnsanlık.
Ve İnsaf... Dünya Uluslararası Hukuk 
Sisteminin gereği değil mi?

O zaman biz kendi sınırlarımızda doğalgaz 
arayamayacak mıyız?

Fransa, Almanya (Tüm AB ülkeleri), Rusya, ABD kendi 
deniz sınırları dâhiline başka bir ülkenin müdahalede 
bulunmasına razı olurlar mı?

O zaman sormazlar mı savaş gemileri ve savaş 
uçaklarının ne işi var orada diye!

Diplomasi derseniz diplomasi, diyalog derseniz 
diyalog, hepsine tamam dediğimiz halde 
yanaşmıyorlar.

Buda gösteriyor ki bizim bizden başka dostumuz yok.
Ve...
Başarı rahatsız etti.
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Türkiye, Karadeniz’de gerçekleştirdiği ilk milli sondajında 320 milyar metreküp 
doğal gaz keşfetti.

Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini 
Karadeniz’de yaptı

GÜNCEL

Türkiye’nin Karadeniz’deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz 
Sahası’nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Bu rakam, Türkiye’nin yıllık tutarı yaklaşık 12 
milyar dolar seviyesine gerileyen doğal gaz ithalatını ciddi miktarda önleyebilecek seviyede bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “müjde” olarak açıkladığı Fatih sondaj gemisinin Türkiye 
tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi, ülkenin son dönemde denizlerde yoğun bir şekilde yürüttüğü 
sismik arama ve sondaj faaliyetlerinin ilk somut meyvesi oldu. 

Türkiye’nin Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinde, yaklaşık 170 kilometre açıkta gerçekleştirdiği 
ve ülkenin doğal gaz ithalatının önemli bir kısmını karşılayabilecek bu keşif, bundan sonra denizlerde 
yürütülecek arama ve üretim faaliyetleri açısından yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Türkiye’nin bu keşfinin uluslararası şirketlerin Karadeniz’e olan ilgisini artırması beklenirken, bölgedeki 
dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin kara ve deniz sahalarından doğal gaz üretimi 2019 sonu itibarıyla 473,8 milyon metreküp 
seviyesine yükselirken, bugüne kadar ülke içinde üretilen toplam gaz miktarı ise 16 milyar 615 milyon 
metreküp oldu. Bu üretimin bir kısmı TPAO, bir kısmı ise yerli ve yabancı şirketler tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin yıllık mevcut üretimi ise 45 milyar metreküp seviyesindeki toplam gaz ihtiyacının ancak yüzde 
1’ini karşılıyor. Doğal gaz ihtiyacının yüzde 99’u Rusya, Azerbaycan, İran’dan boru hatlarıyla, ABD, Norveç, 
Katar, Cezayir ve çeşitli ülkelerden de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatıyla gerçekleştiriliyor.
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GÜNCEL

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Zaimler, “Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan 
yeni doğalgaz rezervi, ülkemizin gelişimini ve potansiyelini öne çıkaran ve enerji 
sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir gelişmedir.” dedi.

Doğalgaz rezervi, enerji sektörünün geleceğini 
şekillendirecek

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, “Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğal 
gaz rezervi, ülkemizin gelişimini ve potansiyelini öne çıkaran ve enerji sektörümüzün geleceğini 
şekillendirecek çok önemli bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding’ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı 
Kıvanç Zaimler, Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğal gaz rezervine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

Zaimler, doğal gaz keşfinin ülkemizde doğal gaz bulunmasının ötesinde anlamlar taşıdığını ifade ederek, 
“Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğal gaz rezervi, ülkemizin gelişimini ve potansiyelini öne 
çıkaran ve enerji sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

Bugün öngörülen rezerv büyüklüğünün ekonomik değer yaratacağına işaret eden Zaimler, “Bu keşfi 
arama ve üretim faaliyetlerindeki uzun vadeli yolculuğumuzun önemli bir adımı olarak düşündüğümüzde, 
ülkemizin uluslararası enerji platformunda etkinliğinin artması açısından da büyük önem arz etmektedir.” 
yorumunda bulundu.

Zaimler, doğal gazın Türkiye’nin 81 ilinde yaygın bir şekilde kullanılmasının yanı sıra elektrik üretimi için 
de çok önemli bir kaynak olduğuna dikkati çekti.
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İÇİMİZDEN

KORKU DAĞLARI SARDI!..

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Allah’ın tokadı yok derler.
Ama.
Var.

Aha size dünyanın en demokratik 
ülkesi denen ABD ve onun ırkçı 
başkanı TRUMP.

Önce esmer vatandaş George 
Floyd polisler tarafından 
boğazına çökülerek vahşice 
katlediliyor, ardından Jakob 
Blake yine polisler tarafından 
iki küçük çocuğu ve karısının 
gözleri önünde otomobiline 
binerken sırtından 5 kurşunla felç 
bırakılıyor.

İnsanlık!
Özgürlük!
Ötekileştirmemek buysa!
Olmaz olsun.

Tabi halk kuzu değil...

Ülkede NBA play–of maçları, 
MLB Beyzbol Ligi, WNBA 
Kadınlar Basketbol Ligi, MLS 
Futbol Ligi oyuncuları maçları 
boykot ederek çıkmama 
kararı alıyor ve halkın isyanı ile 
Spordaki boykot gün geçtikçe 
büyüyor, polis engel olamıyor.

Buda gösteriyor ki halkın önünde 
hiçbir gücün duramayacağı ve 
her işkencenin, her sadece ben 
bilirim, her sadece ben varım 
hesabının bir gün mutlaka 
sorulacağı. 

Şeridi geriye doğru sardığımız 
zaman bugüne kadar yapılanın 
kimsenin yanına kar kalmadığı.

Giresun‘umuz mu? 

16 can gitti, unutmak mümkün 
mü? 

Bir kere ülkemiz coğrafi yönden 
cennet bir ülke ve etrafı dört 
duvarla çevrildiği zaman bile 
kendi kendine yeten 7 dünya 
ülkesinden biri.

Norveç ve Avusturya Giresun 
gibi aynen Karadeniz iklimine 
sahip...

Norveç, elektriğin yüzde 98’ini 
Karadeniz gibi akarsular üzerine 
diktiği HES’lerden...

Avusturya elektriğin yüzde 60’ını 
yine akarsulardan sağlıyor.

Buralarda hiç duydunuz mu 
dere yatağının kenarına ev 
yapıldığını?
Hiç işittiniz mi evlerin altının 
yağmur sularıyla oyulduğunu?
Hiç gördünüz mü sele kapılan 
insanların öldüğünü?

Görmezsiniz.
Çünkü...
HES’ler yapılırken bilim 
uzmanlarınca bölge planları, 
şehir planları, havza planlarıyla 
dere yatakları ıslah edilip, 
taşkın debi hesaplarının 
kusursuzluğuna özen 
gösteriliyor.

Yanlış imar.
Yanlış yapılaşma.
İnsan kaynaklı doğa tahribatı 
olmuyor.

TRUMP’ mı?
Seçim geldi.
Korku dağları sardı.
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MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları 
“e-Devlet” sistemi üzerinden öğrenebilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 
kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları Bakanlığın “e-devlet” ve 
“personel.meb.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu’nda 
düzenlenen törene katıldı.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adayların katılmadığı atama töreninde 
yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılının açılışını dün yaptıklarını hatırlattı.

Bir an önce okullarının açılmasını temenni ettiklerini dile getiren Selçuk, bugün 20 bin öğretmenin daha 
eğitim ailesine dahil olduğunu söyledi. 

Göreve başladıkları günden bu yana ekip arkadaşlarıyla her zaman öğretmeni merkeze alan bir bakış 
açısıyla hareket ettiklerine işaret eden Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öğretmenlerimizin çocuklarıyla buluşması için yeni bir dönemi başlatmış oluyoruz. Salgın döneminde 
gördük ki kendisine imkan, fırsat, değer verilen tüm arkadaşlarımız ellerinden gelenin çok çok fazlasını 
büyük bir gayret ve sorumlulukla yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Öğretmenlik, akademik bilgi kadar 
aynı zamanda bir vicdan işi. Bizler aldığımız sorumlulukla kendi gelişimimizle beraber çocuklarımızın, 
öğrencilerimizin gelişimini de büyük bir vazife olarak görüyoruz. Göreve yeni başlayacak arkadaşlarımıza 
da seslenmek isterim. Hepiniz hem zihninizi hem de bedeninizi etkin şekilde çalıştıracağınız, vicdanınızı 
pusula olarak göreceğiniz, fedakarlıkla dolu bir mesleğe başlıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz bugünlerde 
görüyoruz ki her zaman şartlar değişebilir, milletimizin zor zamanında, milletimizin yanında olmak bizim 
asli vazifemizdir.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Doğu Akdeniz’deki, Ege’deki 
faaliyetlerimizin özünde hak ve 
adalet arayışı vardır.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen “2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni”ndeki 
konuşmasına, yeni adli yılın, yargı mensupları 
başta olmak üzere, ülke ve millet için hayırlara 
vesile olmasını dileyerek başladı.

Yeni adli yılda hakimlere, savcılara, avukatlara 
ve adalet sisteminin tüm taraflarına başarı 
temennisinde bulunan Erdoğan, vazifeleri 
başında hayatlarını kaybeden hakim ve savcılara 
da Allah’tan rahmet diledi.

Erdoğan, bin yıldır, vatanın bekası için gözlerini 
kırpmadan canlarını veren tüm şehitleri de 
rahmetle yad ederek, “Ülkemizin ve milletimizin 
istiklali ve istikbali, güvenliği, huzuru, gelişmesi, 
büyümesi, güçlenmesi için vazife icra eden 
tüm kamu personeline teşekkür ediyorum. 

Rabbimden ülkemizi her türlü beladan, 
musibetten, afetten korumasını, yürüttüğümüz 
mücadeleleri zaferle neticelendirmesini 
diliyorum.” ifadesini kullandı.

Mahkeme salonlarının duvarlarında yazan “Adalet 
mülkün temelidir.” sözünü hatırlatan Erdoğan, 
“Hazreti Ömer’e atfedilen bu söz, devletin orduyla 
değil, parayla değil, petrolle-doğal gazla değil, 
sanayiyle-ticaretle değil, adaletle yaşadığını 
belirtiyor. Çünkü adaleti tam manasıyla tesis 
ettiğinizde, diğer her şey zaten kendiliğinden 
gelişecek, yaşayacak, ülkeyi ve toplumu 
kuşatacaktır. Tarihin her döneminde adaletin 
üzerinde en çok durulan ve tartışılan kavram 
olmasının sebebi de budur.” diye konuştu. 

Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’de ve kutsal kitaptan 
ilhamla vaaz edilen tüm görüşlerde adaletle 
davranmanın, hükmetmenin, adaleti gözetmenin 
önemine vurgu yapıldığına dikkati çekerek, 
şöyle devam etti: “Mesela, Araf suresinde Allah’ın 
adaletle davranmayı emrettiği, Maide suresinde 
Rabbimizin adaletle hüküm yürütenleri sevdiği 
belirtilmektedir. Her cuma günü hutbede okunan, 
Nahl suresinin 90’ıncı ayetinde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz’deki, Ege’deki 
faaliyetlerimizin özünde hak ve adalet arayışı vardır
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GÜNCEL

‘Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder, hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı 
yasaklar.’ buyrulmaktadır. Geçmişten bugüne isimleri tarihe altın harflerle kazınan devlet yöneticilerine, 
mücadele insanlarına baktığımızda, hepsinin de en başta gelen vasfının adalet konusundaki hassasiyeti 
olduğunu görüyoruz. İnsanlığa ışık tutan filozofların önemli bir kısmı da adaleti ‘erdemlerin en şereflisi, 
milletlerin gıdası’ olarak tarif etmektedirler. Sizler, işte böylesine ulvi bir vazife icra ediyorsunuz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakimler, savcılar, avukatlar ve adalet teşkilatımızda görev yapan her bir kişinin 
bu şuurla vazifesini yürüttüğüne olan inancını dile getirerek, “Elbette böylesine hayati bir vazife, aynı 
zamanda çok büyük sorumluluk, çok büyük vebal üstlenmek anlamına geliyor. Her kamu görevi kendine 
göre önemlidir ama adaletin tesisi için çalışmak bambaşka bir mana taşıyor. Bu ağır yükü başarıyla 
omuzlayan, kalbini ve zihnini sadece ve sadece adaletin tecellisine adayan sizlerin her birine, ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu. 

“Türkiye, her platformda hak ve adalet talebini dile getiriyor”

Adaletin insanlığın varlığı ve geleceği için bu kadar önemli iken, günümüzde dünyanın dört bir yanından 
zulüm altında inleyen mazlumların, mağdurların, gariplerin feryatlarının yükseliyor olmasının ayrı bir 
tenakuz olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Kendilerini büyük, güçlü, müreffeh, yenilmez olarak gören kimi devletlerin, diğerlerine karşı sergiledikleri 
zalimlikleri örtmeye artık siyasi ve diplomatik laf cambazlıkları da yetmiyor. Demokrasiye, güvenliğe ve 
refaha sadece dünyanın belli toplumlarının sahip bulunduğu, diğerlerinin onlara hizmet dışında önem 
taşımadığı çarpık anlayış artık ifşa olmuştur. Adalet talebi, dünyanın en ücra köşelerine kadar tüm 
toplumların bünyelerinde filiz salmaktadır. Türkiye, insanlığın bu ortak özleminin sözcüsü olarak, her 
platformda hak ve adalet talebini dile getiriyor. Birleşmiş Milletler kürsüsünden, salondaki 200’e yakın 
ülkenin temsilcilerinin gözlerinin içine bakarak ifade ettiğimiz, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ itirazı, bunun en 
somut ve çarpıcı örneklerinden biridir.”

“Tam bir modern sömürgecilik örneği”

Suriye’den Libya’ya kadar fiilen sahada oldukları her yerde aynı inanç ve taleple çalışmaları yürüttüklerini 
belirten Erdoğan, “Doğu Akdeniz’deki, Ege’deki faaliyetlerimizin de özünde hak ve adalet arayışı vardır. 
Türkiye’yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden 
kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir. Çevresindeki her ülkenin hakkı 
olan Akdeniz’in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir.” 
diye konuştu.

“Tarih boyunca, hep başkalarının arkasına saklanarak varlığını sürdürmüş bir devleti önümüze atarak, 
kendi gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları da en büyük adaletsizliktir.” ifadesini kullanan 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Biz artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve 
küresel bir gücün önüne atıp, yem etmeye çalışmak artık komik kaçmaya başladı. Asırlardır Afrika’dan 
Güney Amerika’ya kadar sömürmedik yer, katletmedik toplum, zulmetmedik insan bırakmayanların devri 
sona eriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu adalet uyanışını durduramayacaklardır. Ülkemizin bu konudaki 
öncülüğü sadece kendi adına değil, tüm mazlumlar adınadır.”
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12 ADA ELİMİZDEN NASIL ÇIKTI?
 “Bu adalar haksız, hayâsız ve hukuksuz şekilde elimizden alınmıştır. 
12 Ada’nın statüsü tekrar değerlendirilmelidir. 
Yunanistan ile aramızdaki Ege sorunu aslında 12 Ada sorununun yeni bir 
boyut kazanmasından başka bir şey değildir.”
Yukarıdaki cümleler Cumhur İttifakı’nda yer alan, iktidara destek veren 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ait.
Gerçekten, 12 Ada’nın statüsü tekrar değerlendirilecek mi? 
Konu masaya yatırılacak mı? 
Bekleyip göreceğiz.
Peki, ama 12 Ada nasıl oldu da elimizden çıktı? 
Ona bakalım mı biraz;
* 1911’de İtalyanlar Trablusgarp’a saldırdı. 
Rodos ve 12 Ada’yı işgal etti. 
“Trablusgarp’tan subaylarınızı çekmezseniz adalara el koyarız” demeye 
getirdiler.
* Sonra ne mi oldu? 
1912 Ekim’inde Uşi’de (İsviçre’nin Lozan şehrinin Leman gölü kıyısında 
yer alan semt) yapılan antlaşmaya göre, Osmanlı Devleti Trablusgarp’tan 
(Libya) askerini çekecek, İtalya da adaları teslim edecekti.
* 12 Ada’nın bize teslim edilmesini beklerken Balkan Savaşı başladı. 
Gelen istihbarata göre, Yunan donanması 12 Ada’yı işgale hazırlanıyordu. 
12 Ada’yı Yunanlılara kaptırmamak için İtalyanlara, 12 Ada’nın 
uhdelerinde olmasına istemeye istemeye rıza gösterdik. 
12 Ada hukuken bizimdi ama İtalyan işgalinde kalacaktı.
* Lozan’da ne oldu, peki? 12 Ada İtalya’ya bırakıldı.
* 2. Dünya Savaşı’nda İtalyanlar Libya’dan ve Adalar’dan çekilme kararı 
aldı. 
İtalya ve Almanya, Türkiye’ye “adaları alın” dedi. 
Olmaz’ dedik!
* 1943 yılında Mussolini Adaları boşaltma talimatını verdi. 
Türkiye’ye, ‘Sizden almıştık, adalarınızı alın’ dedi. 
Yanaşmadık.
* İtalyanlar 12 Ada’dan gitti, Almanlar işgal etti. 
Almanlar da 1945’te adaları boşaltmak zorunda kaldı. 
Almanlar da, “Adaları geri alın!” teklifini yaptılar. 
Kılıçdaroğlu bilmiyor mu?
Türkiye bu teklifi de kabul etmedi. 
“Bizim sınırlarımız dışında bir çakıl taşında dahi gözümüz yok” dedik.
* Almanlardan sonra 1945’te İngiliz donanması 12 Ada’yı işgale başladı.
* Bir adım sonrası… Yunanistan, İngiltere’ye başvurdu ve 12 Ada’yı istedi.
* 10 Şubat 1947’de, Milli Şef Dönemi’nde, Paris Konferansı’yla 12 Ada 
Yunanlılara verildi.
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KILIÇDAROĞLU BİLMİYOR MU?...
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Üzerinde yaşadığımız coğrafyadan ve Avrupa’dan iki değerli bilim adamını
yorumsuz olarak yazıyorum. Yorumu okurlarımıza bırakıyorum. Gelişmekle zengin 
olmak farklıdır. Son model cep telefonu, çok paraya alınan bilgisayar sahibi olmak, 
modayı gününü gününe izlemek de gelişmek değildir. Bilim adamı ve bilim olmadan 
gelişme olmaz. Olamaz. Taklitçilik olur. Kuyrukçuluk olur. İşte size iki çok değerli 
bilim adamı: Önce Takiyüddin Efendi:
1521 yılında Şam’da doğdu. Eğitiminden sonra Tennis kadılığına atandı. Kadılığı 
sırasında yaptığı gözlemler ile ün kazandı.1571’de Mustafa Çelebi’nin ölümünden 
sonra II.Selim tarafından saray müneccimbaşılığına atandı.
1574 yılında Galata Kulesi’nde gözlem çalışmalarına başlamıştır. Hoca Sadettin 
ve  Sokollu Mehmet Paşa’nın desteği ve padişah III.Murat’ın ermanıyla 1577 yılında 
Tophane sırtlarında Takîyüddîn’in yönetimi altında bir gözlemevi (rasathane) 
kurulmuştur. Ekliptik ile ekvator arasındaki 23° 27’ lik açıyı, 1 dakika 40 saniye 
farkla 23° 28’ 40” şeklinde bularak o tarihte ilk defa gerçeğe en yakın ve doğru 
dereceyi hesaplamıştır. Takiyüddin’e ait el yazmalarının bir bölümü Boğaziçi 
Üniversitesi,Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde bulunmaktadır. 
Enstitü’nün UNESCO’yla (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu) 
birlikte yürüttüğü “Memory of the World” projesi çerçevesinde, Takiyüddin’e ait el 
yazmalarının da içinde bulunduğu 821 Türkçe, 414 Arapça ve 102 Farsça, toplam 1337 
eser mikrofilmleri çekilerek CD- Rom üzerinde kataloglanmaktadır. Takiyüddin’in 
diğer eserleri başka kütüphanelerin raflarındadır.
Takiyüddin Efendi, zındıkların çabalarıyla çalışmaları nedeniyle kellesini
kaybedecek noktaya gelmiştir.
Devrin şeyhülislamı Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi padişaha bir rapor sunmuş 
ve bu raporunda “gözlem yapmanın uğursuz, feleklerin esrar perdesini küstahça 
öğrenmeye cüret edenin akıbetinin meçhul olduğunu ve eğer bir memlekette “yıldız 
haritası” hazırlanacak olursa, o memleket mamur iken harap hale geleceğini ve 
devletin binalarının zelzele ile yıkılacağını” bildirmiştir. Bunun üzerine Kaptan-ı Derya 
Kılıç Ali paşa’ya bir Hatt-ı Hümayun gönderilmiş; bunun sonucunda Kılıç Ali Paşa 
gözlemevini yıkmıştır. Takiyüddin muhtemelen, Hoca Saadettin Efendi sayesinde 
hayatını kurtarmıştır.
Ya Galileo Galilei:  (15 Şubat 1564 – 8 Ocak 1662) İtalyan fizikçi, matematikçi, 
gökbiklimci ve filozof. Galileo hem yüzyıllardır hakim olan Aristoteles akımından, hem 
de Kutsal Kitaptan  şüphe duyarak Orta Çağ’daki bilim anlayışında devrim yaratmıştır.
İtalya’nın Pisa kentinde dünyaya gelen Galileo, ilk önce tıp eğitimine başlamış, 
sonra ilgisi matematik ve felsefeye dönmüştür. 25 yaşında Matematik profesörü 
olan Galileo, genç yaşlarından itibaren hareket hakkında kendi başına deneyler 
yapmaya başlamıştır.1609’da yapılmış basit bir teleskoptan ilham alarak daha üstün 
teleskoplar geliştirmiş ve uzay hakkında daha önce hiç yapılamamış gözlemler 
yapmıştır.

Galileo, kendisinden önce Copernicus’un öne sürdüğü “güneş merkezli evren” 
kuramını benimsemiş ve bu nedenle Vatikan arafından iki defa yargılanmıştır. Kilise 
dünya merkezli bir evren anlayışını savunuyordu ve Copernicus teorisini dine aykırı 
buluyordu. 1614’te ilk mahkemesinde görüşlerini yayması ve öğretmesi yasaklanmış, 
1632’de yazdığı bir kitap nedeniyle yargılanması sonucu ömür boyu ev hapsine 
mahkum edilmiştir. Bu olaylar nedeniyle Galileo tarihte bilim ve din çatışmasının bir 
sembolü haline gelmiştir. Takiyüddin Efendinin buluşlarını kendi toplumuzda  bilen 
bulunmazken, Galileo’u yu bilmeyen yok gibidir.

Vatikan zındıkları  yaptıklarının yanlışlığını görmüşlerdir.
Coğrafyamızdaki zındıklar ise henüz zındık olduklarını fark etmemişlerdir.

İç
im
izd

en

Orhan SELEN
simgedergi@gmail.com

TAKİYÜDDİN EFENDİ VE GALİLEO GALİLEİ       
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Genelgeye göre, 81 ilde sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi 
etkinliklere müsaade edilmeyecek.

81 ilde düğünlere kısıtlama getirildi

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 81 il valiliğine 
“Kovid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce 
valiliklere gönderilen genelgelerle, salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak 
düğün (gelin alma, kına dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa 
sürede tamamlanması, köy veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içinde kalacak şekilde saat 
sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istendi.

Genelgede, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, 
Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde daha önce düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi 
etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirildiği hatırlatılarak, gelinen noktada hastalığın yayılım hızını 
artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle, düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi 
vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim 
Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatları doğrultusunda valiliklerce bazı kararlar alınması istendi.

Genelgede, şu kararlara yer verildi: “Bu kapsamda 81 ilde; sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, 
nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile 
nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Nikah merasimi şeklinde düğün veya 
nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeni, fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/
oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler 
ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü 
yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Gelinle 
damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların 
düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.”
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TAHTEREVALLİ
Yine daldım gittim hayatımın bir 
yerlerine, farklı zaman dilimlerine. 
Çocukken
oynadığım oyunları düşündüm. 
Hepsinin ayrı bir hazzı, yaşama dair 
bir
öğreticiliği var. En çok da tahterevalliyi 
düşündüm uzun uzun.
Tam orta noktadan destekli bir 
kaldıraç, bir ucunda kendimiz, diğer 
ucunda
arkadaşımız.
Ne güzel bir oyun…
Muhteşem bir uyum.
Sakin, dingin bir ahenk,
Bir yukarı çıkmalar,bir aşağı inmeler.
Belki de; oturduğumuz yerden, haz 
içinde birbirini keşfetmeler.
Aslında oyundan aldığımız hazzın 
temelini, arkadaşımıza duyduğumuz 
inanç ve
güven oluşturmuyor mu?
Öyle ya….
O, ağırlığını yukarı doğru iterken, sizi 
yere çakmayı düşünmüyor.
Yükselme sırası kendimize geldiğinde; 
arkadaşımızın oyundan aldığı hazzı
kursağında bırakmayı düşünmüyoruz. 
Yani iki kişi oyunun kurallarına sadık
kalıyor ve kaderini belirliyoruz.
Bazen kasıt içermeyen ufak tefek 
kazalara sebep olsak da; dizlerimizin 
veya
kollarımızın acısı, oyunun hazzı 
içerisinde eriyip gidiyor. Üzerine bir 
yara bandı
çekiliyor, oyun kaldığı yerden devam 
ediyor ve oyunu bitirmek kimsenin 
aklına
gelmiyor.
Peki….

Çocukluk zamanlarımızda tahterevalli 
ile öğrendiğimiz insan ilişkilerinde
dengeyi, ahengi, uyumu yetişkinlik 
dönemimizdeki ilişkilerimize neden
uyarlayamıyoruz.
Sanırım büyüdükçe 
sorumsuzlaşıyoruz, arsızlaşıyoruz, 
canileşiyoruz,
dengesizleşiyoruz.
Dengesiz bir hareketimizle, 
ilişkilerimizdeki dengeyi bozuyoruz. 
Bir anlık
gereksiz ve kontrolsüz hareketle her 
şeyi alt üst ediyoruz.
Yalancılaşıyoruz,
Yabancılaşıyoruz,
Acımasızlaşıyoruz,
Tahterevallinin diğer ucunda oturan,
Bize güvenen,
İnanan kişiyi,
Hiç beklemediği bir anda,
Bizi çok sevdiği bir anda,
Bize çok güvendiği bir anda,
Ani bir sıçrayışımızla,
Tam da bize inandığı bir noktada,
Yere çakıyoruz,
Yerle bir ediyoruz,
Yerin dibine gömüyoruz,
O zaman…
Dengesi bozulmuş bir hayatın aktörü 
oluyoruz.
Demek ki; bunu biz istiyoruz.
Mutsuzluğu da sonuna kadar hak 
ediyoruz.
Sadece kendimize değil,
Bize inananlara, güvenenlere,
Yazık ediyoruz…
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EĞİTİM ve BARIŞ 
Bütün dünyayı ve Türkiye’ yi   etkileyen korona virüsü sebebi ile  mart ayından beri 
ara verilen eğitime eylül ayı ile birlikte kademeli ve yeni alınacak tedbirler ile yeniden 
başlanacaktır. Korona virüsü dünya’ da ve Türkiye’de birçok ölümlere ve insanlık 
dramlarına sebep olmuştur. Her gün haberlerde ve çevremizde bu ölümlere ve 
dramlara şahit olmaktayız. Ama insanlığın ve bizim tam farkına varamadığımız 
sebeplerle ölümler ve dramlar aslında hep devam etmektedir. Bu yazıda farkına 
varamadığımız  sebeplerden  birisi olan eğitim sorgulanacaktır.

Cornell Üniversitesi’nde Milton Leitenberg’in 2006 yılında yapmış olduğu “20. Yüzyıldaki 
Çatışma ve Savaşlarda Ölüm”  isimli çalışmada; iç savaşlarda, sivil savaşlarda ve 
devletler arası savaşlarda ölen kişilerin istatistikleri sunuluyor. Araştırmaya göre:
1945’ten 2000 yılına kadar olan çatışma ve savaşlarda yaklaşık 41 milyon kişinin öldüğü 
tespit edilmiş. 2000 yılından sonra ise kamuoyuna yansıyabilen diğer araştırmalardan 
bir kısmına göre sadece son 10 yıldaki savaşlarda 2 milyon çocuk ölmüş. 6 milyon çocuk 
sakat kalmış. 12 milyon çocuk evsiz, 1 milyondan fazla çocuk öksüz veya yetim kalmış. 
10 milyon çocuk psikolojik sarsıntı geçirmiş ve on binlerce çocuk tecavüz ve işkenceye 
uğramış. 

Başka araştırmalarda ilgi çeken bir diğer nokta ise 1955’den sonra savaşla ilişkili 
yaşanan ölümlerin neredeyse tamamının Afrika, Ortadoğu, Uzak Doğu, Latin Amerika 
coğrafyalarında gerçekleşen savaşlar neticesinde ortaya çıkması. Bu savaşların, iç 
ayaklanma ve isyanların gerçekleştiği  ülkeler  şu şekilde sıralanıyor:
Güney Amerika’da: Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kostarika, Küba, Dominik 
Cumhuriyeti, El-Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Nikaragua, Peru,
Ortadoğu’da: Kıbrıs, Mısır, İran, Irak, Filistin, Lübnan, Suriye, Türkiye, Yemen
Güney Asya’da: Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka,
Uzak Doğu’da: Burma, Kamboçya,  Endonezya, Kore (Güney ve Kuzey), Laos, Malezya, 
Filipinler, Tayvan, Vietnam,

Afrika’da: Angola, Brundi, Kamerun, Çad, Etyopha, Gana, Gine Bissau, Madagaskar, 
Mozambik, Namibya, Nijerya, Ruanda, Somali, Güney Afrika, Sudan, Uganda, Batı Sahra, 
Zaire/Kongo, Zambiya, Zimbabve, Cezayir, Fas, Tunus

Araştırmacıların yaptığı incelemelere göre yukarıdaki ülkelerin hepsinde  ortak bir 
nokta mevcut. 

‘’Düşük  Eğitim Seviyesi’’
Dünyadaki güçlü ülkelerle ilgili araştırmalarda bulunan aşağıdaki   hususlar  ise çok 
dikkat çekici; 1945 yılında 2. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra “Dünya barışı ve 
huzurunu korumak amacıyla” Birleşmiş Milletler(BM) kurulmuştur. Birleşmiş Miletler 
kuruluşunda kendi misyonunu “Adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal 
eşitliği, uluslar arasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluştur” 
şeklinde tanımlamaktadır. 

Halbuki BM’nin kurulmasından sonra tek bir yıl savaşsız geçmemiş ve 20. Yüzyılda ölen 
insan sayısının yaklaşık 3’te biri bu dönemde ölmüştür.

Dünyadaki savaşları bitirmek için kurulmuş BM Güvenlik Konseyi on beş ülkeden 
oluşmakta olup, bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine 
sahiptir. Bu ülkeler Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dır.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün  2011 yılı dünya silah ticareti 
tablosuna göre; son 200 yıllık dünya tarihi içinde dünyaya en çok silah satan ülke 
isimleri içinde, Amerika,  Rusya, Almanya , Fransa  ve  İngiltere ilk beş içinde yer alıyor.

Peki bütün bu ülkelerin ortak özelliği ne???

Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Türkiye, Avrupa Birliği’ni (AB) arkasına alan Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa’nın tüm 
tahriklerine rağmen Doğu Akdeniz’de diyalog çağrılarını sürdürüyor.

Doğu Akdeniz’de gerginliğin fitili ilk kez, Kıbrıs Rum kesiminin adanın etrafındaki doğal zenginlikleri 
işletmek için kuzeydeki Türk tarafının hukuki ve meşru haklarını hiçe sayarak uluslararası anlaşmalar 
yapmasıyla başladı.

Batılı şirketler, hükümetlerinin de desteğini alarak Rumlarla geniş bir alanda doğal gaz araştırma ve 
sondajlarına girişti.

Türkiye ve KKTC’nin yıllarca, adanın çevresindeki zenginliklerin Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm 
getirilmesiyle tüm halkın faydasına sunulması gerektiği yönündeki uyarıları konunun muhataplarınca 
görmezden gelindi.

Doğu Akdeniz’de büyük hidrokarbon sahalarının varlığı keşfedildikçe bu zenginlikleri işletmek isteyen 
bölge ülkeleri münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yapmaya yöneldi.

2003’te Mısır, 2007’de Lübnan, 2010’da İsrail ile sözde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları 
imzalayan Kıbrıs Rum yönetimine karşı Türkiye ve KKTC’nin uyarıları sürdü.

Rum yönetimi, Batılı şirketlerle Türkiye ve KKTC’nin hak sahibi olduğu alanlarla çakışan şekilde 
hidrokarbon alanında çalışmalarına devam etti.

Türkiye tahriklere rağmen Doğu Akdeniz’de 
diyalog istiyor
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını elinden alacak planlar peşinde koşan Yunanistan, 
Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa, arkalarına Avrupa Birliği’ni de aldı.
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Mısır, Yunanistan, Rum yönetimi ve İsrail, Kahire’de oluşturdukları Doğu Akdeniz Gaz Forumu üzerinden 
Türkiye, Libya ve Lübnan gibi aktörleri saf dışı bırakmaya çalıştı. 

KKTC ve Türkiye, iyi niyetli bir açılım yaparak Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum tarafına 
hidrokarbon kaynaklar konusunda ortak bir komite kurulması önerisi sundu. Böylece adada adil ve kalıcı 
bir çözüm bulunana kadar kaynakların karşılıklı uzlaşma çerçevesinde sorunsuz şekilde işletilmesi yeni 
bir formül bulunabilecekti.

Ancak AB’nin desteğini arkasında gören Rum yönetimi iş birliğine açık olmadığını gösterdi.

Pek çok ülkenin mücadele sahasına dönüşen Doğu Akdeniz’deki en uzun kıyılara sahip olan Türkiye, 
yıllardır yaptığı diyalog çağrılarının dikkate alınmaması üzerine diplomatik ve askeri araçlarını daha 
yoğun şekilde devreye soktu.

Türkiye, Kıbrıs adasının batısı, doğusu ve güneyinde KKTC ile varılmış anlaşmalar çerçevesinde sismik 
araştırma faaliyetleri başlattı.

Türkiye, Yunan-Rum ikilisi ve Batılı şirketlere adanın zenginliklerine tek taraflı eylemlerle ve oldubittilerle 
el koyamayacakları, meselenin tarafların masaya oturmasıyla çözülmesi gerektiği mesajını çok daha 
güçlü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer, Doğu Akdeniz’de “hakça paylaşım” için 
müzakere çağrıları yaptı.

Atina yönetimi ve Rum kesimi ise niyetlerinin daha büyük olduğunu, yıllar öncesinden deniz yetki 
alanlarını birleştiren bir planla gösterdi. Yunanistan, Ege Denizi üzerinden ada ve adacıklara kara suları 
hakkı iddia ederek, egemenlik alanını, Kıbrıs adasının tek sahibiymiş gibi hareket eden Rumların sözde 
yetki sahasıyla birleştirmek istedi.

“Sevilla haritasıyla” belirlenen Yunan hayallerine göre Türkiye, Antalya körfezine hapsedilecekti.

Antalya’nın Kaş ilçesine 2 kilometre, Yunanistan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta bulunan 10 
kilometrekarelik Meis adası üzerinden Atina yönetimi 40 bin kilometrekarelik hayali deniz yetki alanı 
tasarlamıştı.

Yunanistan’ın maksimalist talepleri Türkiye’yi bu planı bozmaya yöneltti.

Türkiye’nin karşı dengeyi kurması

Türkiye, Yunan-Rum ikilisinin arkasına AB’yi ve dünyanın dev enerji şirketlerini alarak sürüklediği 
gelişmelere, Libya yönetimiyle münhasır ekonomik bölge anlaşması yaparak yanıt verdi.

Yunan-Rum ikilisinin Anadolu yarımadası önüne çekmek istediği seddi Türkiye, deniz yetki alanlarını 
Libya’nınkiyle birleştirerek aşmış oldu.

Buna karşın, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’i destekleyen Fransa, 
Yunan-Rum ikilisiyle Türkiye karşıtı ittifakını güçlendirme yoluna gitti. Yunanistan’ı Türkiye’nin üzerine 
gitmesi konusunda cesaretlendirdi. Atina’yı Ankara’ya karşı askeri tehditler dillendirmeye yöneltti.
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MUHABBET
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Gülsemin Konca
Yazar

simgedergi@gmail.com

Muhabbet; varolma sebebimiz, dünyaya geliş gayemizdir. 
Allah gizli bir hazine iken tanınmak istemiş, bunun için de 
âlemi yaratmıştır. Allah-u Teala evreni yaratırken, bilinmiş 
olmayı istedi ve o sevgiyle, muhabbetle bizleri yarattı. Cenabı 
Allah’ın rahmet kelimesiyiz, merhamet ve kudret kelimeleriyiz. 
Hamurumuzda, mayamızda sevgi var. Mecazi sevgi, ruhani 
sevgi bizi yine Allah’a götürür baktığımız herşeyde yaratıcıyı 
görür isek. 

Maddi manevî bütün varlıklar Allah’ın isim ve sıfatlarının 
tecellisinden ibarettir. Varolan herşeydeki güzellik O’nun Cemil 
isminin yansımasıdır. 

Sevilen güzel şeyler Allah’ın güzelliğini yansıtır. Gördüğümüz 
tüm güzelliklere bu nazar ile bakmak gerekir. Ve insanların 
birbirini sevmelerini isteyen çok sayıda hadis bulunmaktadır. 
“Amellerin en üstünü Allah için sevmektir” (Nesai)
“Sevdiğini Allah için sevmek, yerdiğini de Allah için yermek 
imandandır” (Buhari, İman)

Yine kutsi bir hadiste buyuruluyor ki: “Benim için birbirini 
sevenlere, benim için bir araya gelenlere muhabbetim vâcip 
olmuştur” (el-Muvatta)

Son günlerde belkide en çok ihtiyacımız olan eksiklerimizden 
biri ‘Sevgi’. Yunus Emre ne güzel özetlemiştir “Yaratılanı hoş 
gör, Yaratandan ötürü”

Varlığın esası muhabbet olduğu için, insan ancak muhabbet 
yolunu izleyerek Allah’a yaklaşabilir. Insan sevdikleri ile 
haşır olacaktır. Bu yüzden kimleri, neleri sevdiğimize dikkat 
etmeliyiz. Muhabbet ehli olmak, muhabbet ehli ile bir arada 
olmak büyük lütuftur. Muhabbet ehli hiçbir zaman yok olmaz, 
kaybolmaz. Asırlar geçse de kullarına sevdirir Yunus Emre gibi, 
Mevlâna gibi.

Manevi haldir muhabbet. Muhabbetiniz bol olsun. Selâm ve 
sevgiler..
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BENİM PRENSESİM, BENİM PRENSİM…
“Anne-Baba Tutumları Üzerine”
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Gözde USLU
Yazar

simgedergi@gmail.com

Günümüzün yeni trendi “benim prensim, benim prensesim….” Yeni 
kuşakla birlikte yeni aile tutumları gelişmeye başladı. Geçen gün hem 
kültürlü hem başarılı bir anne olan bir arkadaşımla konuşuyorduk; 
parkta oğluyla yaşadığı bir hadiseyi paylaştı. İki çocuk oynarlarken 
yaş aralığı 4-6 olsun; birbirlerini itekliyorlar ve diğer çocuk yere 
düşüyor. Buraya kadar her şey normal. Film ondan sonra kopuyor. 
Diğer anne arkadaşımın çocuğuna doğru bağırarak koşup ona kızmayı 
ihmal etmezken, kendi çocuğuna sarılıyor. Yaşadığı tutum karşısında 
şaşkınlığını gizleyemeyen arkadaşım daha ne olduğunu anlayamadan 
diğer anne çocuğunu alarak parkı adeta terk ediyor. Başka bir arkadaşım, 
kendisi yine kültürlü annelerden, çocuğuna bakmak için çalışmaya ara 
vermiş. Kızını büyütürken adeta nefes almıyor, Ada’nın her şeyi saatli, 
henüz 4 yaşında ama öyle yoğun bir programı var ki anne onu aktiviteden 
aktiviteye koştururken kendi sosyal çevresinden uzaklaşıyor, çünkü 
onun prensesi tek ve biricik. Komşularının ya da akrabalarının çocukları 
ona erişemez. Ada çok yetenekli 3 yaşında piyanoya, aynı anda baleye 
başlamış, yetmemiş jimnastik için 2 yaşını doldurmasını zor beklemişler. 
Anne herkesle küs, herkes Ada’yı kıskanıyor.!!! Buradaki anne ve çocuk 
psikolojisini tahmin etmek hiç de zor değil. Babalar edilgen rolde, ya da 
aynı tutumu sergiliyorlar. Aslan oğlum, güzel prensesim…Gelelim aile 
tutumlarına…

Ailede çocuklarla, anne baba ilişkisinde belirleyici etken anne babanın 
tutum ve davranışlarıdır. Yukarıdaki örnekler, hiç de yabancı olmadığımız 
hatta zaman zaman karşılaştığımız cinsten. Ebeveynlerin olaylar ve 
durumlar karşısında çocuklarına sergiledikleri tutumlar, anne baba 
ve çocuk arasındaki ilişkiyi de belirler. Şimdi hepimiz çocukluğumuza 
dönelim ve ailelerimizle olan iletişimimizi gözden geçirelim. Bu kısa 
yolculuktan sonra da kendi çocuklarımıza yaşadığımız bu tutumları nasıl 
aktardığımıza -ister istemez- bir göz atalım.

1- Baskıcı ya da otoriter Anne -Baba Tutumu
Anne Baba veya her ikisinin de çocuğa karşı tutumu -yaklaşımı katı, 
kurallar katı. Çocuk attığı her adımda kendine güveni olmayan, ürkek ve 
zayıf . Çünkü her davranışı anne baba tarafından mercek altında.

2-Kararsız Tutarsız Anne - Baba Tutumu 
Bu tutumda anne ve baba farklı dilde konuşur. Birinin evet dediğine, 
diğeri hayır der. Anne baba iyi anlaşamaz ve çocuğun önünde tutarsız 
davranış ve eleştirel tutum devam eder. Çocuk genellikle kararsız, ne 
yapacağını bilemez, duygusal açıdan zayıf hale gelir. 

3-Aşırı Hoşgörülü Anne- Baba Tutumu... Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, haziranda bir önceki 
aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 183 milyon dolar artarken, 
yükümlülükleri 922 milyon dolar azaldı. 

Böylece net döviz pozisyon açığı, 2 milyar 105 milyon dolar azalarak 162 milyar 933 milyon dolara düştü.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat 
alacakları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 184 milyon dolar, 258 milyon dolar ve 361 milyon 
dolar artış gösterdi.

Yükümlülük dağılımında, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 984 milyon 
dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 601 milyon dolar ve 461 
milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 683 milyon dolar, 
uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 301 milyon dolar geriledi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa 
vadeli olanlar 368 milyon dolar, uzun vadeli krediler 694 milyon dolar arttı.

Haziran ayında kısa vadeli varlıklar 105 milyar 517 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90 
milyar 389 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 15 milyar 128 
milyon dolar olarak gerçekleşerek bir önceki aya göre göre 1 milyar 314 milyon dolar arttı. Kısa vadeli 
yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 oldu.

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, haziran ayında 162 milyar 933 
milyon dolar seviyesine indi.
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Almanya’da yeni vergiler kapıda! Gurbetçiler Tedirgin!

Almanya’da yaşayanların yurtdışında “Neyi 
var, neyi yok” gözetim altına alınıyor.

Alman vergi dairelerine 30 Eylül tarihi 
itibariyle, aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu birçok ülkeden mali bilgi 
yağacağı ve Almanya’da yaşayan insanların 
banka bağlantıları üzerinden mali 
dökümlerinin bildirileceği kaydedildi.

ALMAN VATANDAŞI OLAN 
YABANCILARDA ENDİŞELİ

Dünyanın 110 ülkesindeki vergi daireleri, 
Almanya’da yaşayan veya Alman 
vatandaşlığını almış eski uyrukluların 
banka hesapları ve depolarıyla ilgili bütün 
bilgileri 30 Eylül’den itibaren Alman 
maliyesine bildirecek. Bu otomatik ve 
karşılıklı bilgi alışverişinde (Automatischer 
Informationsaustausch-AIA) Türkiye ilk kez 
yer alırken, bu bağlamda Alman Maliyesine 
Türkiye’den de büyük bir bilgi aktarımı 
gerçekleşecek ve uzmanlara göre, özellikle 
eski Türk, yeni Alman vatandaşlarını 
bu alanda büyük sürprizlerin beklediği 
öngörülüyor.

ANKARA’NIN TUTUMU MERAKLA 
BEKLENİYOR

Ankara’nın Almanya’da yaşayan “milyonlarca 
yurttaş ve soydaşını” ilgilendiren bu konuda 
vatandaşlarına sahip çıkması ve ciddi adımlar 
atması heyecanla bekleniyor.

Federal Almanya’nın haftalık finans 
dergilerinden “Euro am Sonntag”ın yeni 
sayısında yarım sütunluk bir haberde 
Almanya’daki Türkiye kökenli topluluğun 
büyük bir hareketlenme yaşayabileceğine 
işaret edildi. 

Elektronik yolla aktarılacak bu bilgilerin 
çok kapsamlı olacağı belirtilirken, buna 
göre; finans kuruluşları, mesela Türkiye’deki 
bankalar, bundan böyle AIA çerçevesinde 
yabancı müşterilerinin kişisel bilgilerini 

ve hesaplarıyla depolarının yıl sonu nihai 
bakiyelerini, faiz ve kâr payı gelirlerini, 
değerli kağıtlarla yaptığı alışverişlerden 
doğan kazançlarını Almanya’ya bildirmek 
zorunda.

YILLARDIR MASADA DURUYORDU

Resmi rakamlara göre 2.8 milyon, tahminlere 
göre 3 milyonu aşkın Türkiye kökenlinin 
yaşadığı Almanya’da, bu topluluğun 
Türkiye’de çeşitli düzeylerde mal varlıkları 
ve ticari işlemleri, farklı kaynaklardan 
gelirleri olduğu, ancak bunları da Alman 
vergi sistemine bildirmediği, dolayısıyla 
vergilendirmediği herkesin bildiği bir sır 
olarak yıllardır masada duruyordu.

CEZADAN KAÇMANIN YOLU: KENDİNİ 
İHBAR ETMEK

Haberde bazı vergi uzmanlarının 
Almanya’daki Türkiye kökenli toplum 
bünyesinde hararetli bir “kendini ihbar 
dalgası” yaşanabileceği yolundaki 
yorumlarına da yer verildi.

Söz konusu alanda Türkiye kökenli ve 
Almanya’da yaşayan milyonlarca insanın, 
Türkiye kaynaklı şu veya bu biçimde 
vergilenmemiş yüksek tutarda bir getiri 
sahibi olduğu, bu vergilenmemiş gelirlerin 
30 Eylül’den sonraki bilgi aktarımıyla ortaya 
döküleceği belirtiliyor.

Böyle bir durumda da, Alman vergi 
dairelerinin bu gelirlerin vergilerini 
Almanya’daki Türkiye kökenlilerden veya 
Türkiye kökenli Alman vatandaşlarından 
sonradan talep etme hakkı doğuyor.

Bazı uzmanlar, AIA verilerinin Ankara’dan 
Berlin’e iletilmediği sürece bu alışverişe 
konu olabilecek Türklerin Almanya’daki 
vergi dairelerine kendilerini ihbar 
ederek muhtemel bir cezai takibattan 
kurtulabileceklerini hatırlattılar.İç
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BİR YİĞİT VATAN EVLADI: TUFAN KANSUVA
Geçen yıl Mardin’in Ömerli İlçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet 
Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’yı tanımanızı isterdim.
Kendisi ile tanışmam çok büyük tesadüftü.
Çayını içtim. Sohbet ettim. İnanılmaz naif. Sıfır ego. Saygılı bir kişilik.
Kahraman bir vatan evladı. Hepsinden öte çok iyi bir baba.
Dostları bile onu tarif etmekte ve anlatmakta  zorlanıyor.
Ben nasıl anlatayım ki.
Toplasan sadece 15 dakika sohbetim bir çay içmişliğim var.
Ama sanki onu 40 yıldır tanıyorum. İnsan böylesine yiğit evlatları arkasından ancak gözyaşı 
döküyor üzülüyor. Keşke diyorsun susuyorsun. Bir de ateş elbet düştüğü yeri yakıyor.
Yetim kalan evlatlar yarım kalan sevdalar.
Daha da ötesi yok zaten.
Ankara doğumlu Tufan Kansuva yeri kolay dolmayacak muhteşem bir kişiliğe sahipti.
1998’de Polis Akademisi’ne giren Kansuva okulu bitirmesinin hemen ardından mesleğe 2002’de 
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğündeki göreviyle başlamış. 
5 yıl görev yaptığı Sakarya’nın ardından Eskişehir ve Şırnak İl Emniyet müdürlüklerinde görev 
yapan Tufan Kansuva 2015 yılında Mardin’de Özel Harekat Şube Müdürü olarak göreve başlamıştı. 
Bölgede terörün korkulu rüyası haline gelen her operasyondan başarılarla ayrılan Tufan 
müdürümüzü kahpeler her seferinde ensesinde hissediyordu.
Bölge de huzuru-asayişi ve güvenliği sağlama adına mücadeleyi elden bırakmayan Tufan Kansuva 
kiminle tanışıyorsa sevgisini kazanıyordu.
Onunla beş dakika sohbet bile yeterli oluyordu.
Spora-sanata-kültüre önem veren şehidimizin kendisi ile olan barışık yaşamı hayatının her alanına 
yansımıştı. Devletin gülen yüzü huzur veren yanıydı. Cesur ve yürekliydi.
Attığını vuran üniformasının hakkını veren başarılı bir müdürdü.
Şehit olduğu operasyonda bile yine hep öndeydi. Ne yazsam-nasıl anlatsam ki..
Çok kıymetli ve değerli bir vatan evladını kaybettik.
Şehidimiz Tufan Kansuva’yı şehadetinin birinci yıl dönümünde kabri başında dualarla anacağız.
6 Eylül’de Ankara’da  Karşıya Polis Şehitliği Mezarlığında saat 15:00’te gerçekleşecek anmada 
inşallah yerimizi alacağız. Mekanı cennet olsun..
PKK’lı kahpeler şunu bilsin ki Tufan Kansuva’lar bu ülkede asla bitmez. Asla unutulmaz.
Arkasında bıraktığı SOYLU vatan evlatları  bayrağı en yüksekte taşımaya devam ediyor.
Çok başarılı-yürekli-samimi komutanlarımız-emniyet müdürlerimiz görevlerinin başında.
Yeter ki onları kaybetmeyelim. Yeter ki onlara hak ettiği değeri yaşarken verelim.
Yeter ki iyi olanla kötü olanı aynı kefeye koymayalım. Bu ülkenin helal süt emmiş vatanını namus 
bilen çok ama çok kıymetli evlatları aramızda.. Korkmayın..
Emanet emin ellerde.

İç
im
izd

en

Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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BUGÜN AYAĞA KALKIN VE SELAM DURUN...

İç
im
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en

Hatice İŞLER
Yazar

simgedergi@gmail.com

27 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal Paşa’ya telefonda kuşattıkları tepeyi yarım saat 
içinde alacaklarını bildirmesine rağmen başaramayınca intihar ederek hayatına son 
veren Miralay Reşat Çiğiltepe’ye,
Özellikle cephenin biraz gerisinde yüksekçe bir yere oturup tabancalarını dizlerine 
koyarak ‘Geri çekileni vururum’ mesajı vermesi ve bunu birkaç sefer bizzat 
uygulamasıyla ‘Deli Halil’ lakabını alan Mirliva Halit Karsıalan’a,
Kütahya’nın Emet ilçesinden kendisi Emet halkı ve süvarileri tarafından kaçırılan Yunan 
ordusunu kovalayarak İzmir’e ilk giren süvari birliklerinin komutanı Ferik Fahrettin 
Altay’a,
Demiryollarının kesiştiği yer olan Eskişehir’e üs kuran ve savaş boyunca derme çatma 
trenlerle cepheye asker cephane malzeme nakleden, ray döşeten gerektiğinde ray ve 
vagonlardan çelik söktürüp kılıç yaptıran Miralay Behiç Bey’e,
Kocayayla baskınında geri çekilen silah arkadaşlarına cesaret vermek için hızla öne 
atılınca vurularak Şehit olan Gördes’li Makbule’ye,
Çanakkale’de Şehit olan kocasından hatıra elmas küpelerini bozdurup kendine bir tüfek 
alarak dağa çıkan ve Yörük Ali Efe’ye katılan Emir Ayşe’ye
Onbaşı olarak nerdeyse sadece kadınlardan oluşan birliğiyle düşmanın cephe 
gerisine saldırılar düzenleyen ve aralarında Yunan subayları dahil 25 esirle geri dönen 
Erzurum’lu Kara Fatma’ya,
İnebolu’da bulunan cephaneleri Ankara’ya götürülmesinde çocuğu ve kağnısıyla yer 
alan, kış şartlarında cephane ıslanmasın diye bebeğinin battaniyesini cephaneye saran 
ve bebeğiyle birlikte donarak ölen Şerife Bacıya,
Yaptığı konuşmalarla zihinlerde yer tutmuş usta bir hatip olan, Kurtuluş Savaşında 
cephede Mustafa Kemal’in yanında da görev yapan Onbaşı Halide Edip Adıvar’a,
İstanbul hükümeti tarafından ulusal hareketin önderlerinden biri olarak rütbesi 
kaldırılan, nişanları geri alınan ve idamına karar verilen Müşir Mustafa Fevzi Çakmak’a,
Bahriye Nazırlığından ayrılıp Anadolu Milli Mücadele hareketine katılan Albay Hüseyin 
Rauf Orbay’a,
İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve mühimmat kaçıran Mirliva İbrahim Refet Bele’ye,
Birlikleri ile İzmit ve Adapazarı üzerine ilerleyen İngiliz kuvvetlerine Geyve yakınlarında 
ateş açarak onları durdurup geri püskürten ve Türk Kurtuluş savaşını fiilen başlatan 
Mirliva Ali Fuat Cebesoy’a,
İzmit ve Adapazarı’nı geri alıp Sakarya  Meydan muharebesinde üstün başarılar kazanan 
Birinci Ferik Kazım Fikri Özalp’e,
İstanbul’dan bizzat kendisine gönderilen ve Mustafa Kemal Paşa’yı tutuklamasını 
emreden telgrafa rağmen ‘Ben ve Kolordum emrinizindedir’ diyen Birinci Ferik Musa 
Kazım Karabekir’e,
Ödemiş’li Fatma’ya,
Köpekli Nuri çetesine katılan nam ı diğer Binbaşı Ayşe’ye,
Elinde baltayla Menderes köprüsünde bekleyen Arşın Teyzeye,
Sarayköy’e gelen İngilizci Nasihat Kurulunun üzerine silahla yürüyen Adöv Ayşe’ye,
Düğününde takılan altınları Ankara’ya bağışlayan Kastamonu’lu 17 yaşındaki Hatice’ye, 
Başında ki yırtık örtüsünü erkeklerin yüzüne atıp ‘Alın bunları örtünün, verin silahları 
ben savaşırım’ diyen Kezban’a,
Mavzeri hiç susmayan Şehit eşi Senem Ayşe’ye,
12 yaşında İnönü muharebelerine katılan Nezahat’e,
Muharebe bana düğündür Paşam diyen Mustafa Kemal’in askeri Fatma Seher’e,
Çerkes kadınlarını örgütleyen Fatma Melek’e,
Yunan işgaline elinde tüfekle karşı duran Turgutlu’lu Çavuş Ayşe’ye,
Düşmanla işbirliği yapan oğlunu vurup dağa çıkan Domaniç’li Habibe’ye,
Soyadını İnönü muharebelerinde çarpışa çarpışa vuruşarak kazanan Mustafa İsmet’e
Düzenli Ordu kurulana kadar düşman kuvvetlerinin Anadolu’ya girmesini engelleyen 
Yörük Ali Efe’ye,
Bir Fransız gemisini kaçırmayı başarınca layık görülen İstiklal madalyasını geri çevirerek 
‘Ben madalya için değil Milletim için savaştım’ diyen İpsiz Recep’e,
Bekirağa bölüğüne baskın düzenleyip tutuklu Vatanseverleri kurtaran Yahya Kaptana,

Ve ‘Geldikleri gibi giderler’ deyip, geldiklerinden daha hızlı gitmelerini sağlayan Ulu 
Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’e
SELAM DURUN...
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KÜLTÜR SANAT

Kapıdağ eteklerinde kurulan Kyzikos Antik Kenti’nde kazılara, 2 Temmuz’da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Koçhan başkanlığındaki ekip tarafından yeniden 
başlandı. Kazı ekibi, adını Roma imparatoru Hadrian’dan alan tapınakta çalışmalarını sürdürüyor.

Uzunluğunun 116 metre, genişliğinin ise 62 metre olduğu tahmin edilen tapınağın, Efes Artemis ve Didim Apollon 
tapınakları kadar büyük olduğu belirtiliyor.

Koçhan, AA muhabirine, kazıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesinin destek verdiğini söyledi.

Tapınağın kabartma kuşağının 1,60 metreden fazla, sütun başlıklarının ise 2,49 metre boyunda olduğunu belirten 
Koçhan, bunların emsalleri arasında en yükseklerinden olduğunu anlattı.

“Gemiciler kentleri dağlardan tanır ama sizin kent tapınaktan tanınıyor”
Büyük ihtimalle tapınağın yapımının tamamlanamadığı bilgisini veren Koçhan, şunları kaydetti: “Tapınağın hemen 
kuzeyinde büyük olasılıkla bir agora vardı. 166 yılında filozof Aristides bu agorada bir konuşma yapıyor ve şöyle 
diyor, ‘Öylesine büyük bir tapınak yapmışsınız ki dağların yerini tutmuş. Gemiciler kentleri dağlardan tanır ama sizin 
kent tapınaktan tanınıyor.’ Gerçekten tapınak muhteşem bir yapıya sahip. Tapınakta bulunan bezemeler kırmızı, 
mavi ve altın yaldızla boyanmış. Burada yaptığımız kazılarda, kabartma kuşağına ait baş kısımları bulduk ve bir 
kadına ait olan başın saçlarında da altın yaldızlı boya ile karşılaştık. Korinth düzeninde, çift sıra sütunlu tapınağın 
dışa gelen sütunlarının başlıkları da altın yaldızla boyanmış. Buranın çatı kiremitleri mermerden yapılmış. Böylesine 
anıtsal bir yapı ama en önemli talihsizliği, sık depremlerden zarar görmüş olması. Bölge 1085’te Selçukluların 
egemenliğine giriyor, bu dönemde artık İstanbul öne çıkmaya başlıyor. Kyzikos’ta limanlar zamanla kapanıyor, kent 
eski önemini yitirmeye başlıyor. Bu nedenle de burada çöküş başlıyor.”

Hadrian Tapınağı kazısında arkeologlar ‘parçaları birleştirerek’ 
geçmişe ışık tutuyor
Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kyzikos Antik Kenti’nde yer alan Hadrian Tapınağı’nda 
devam eden kazılarda parçalar halinde çok sayıda taş obje bulundu.
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Prof. Dr. Koçhan, geçen yıl tapınağın kuzeybatı köşesini bulduklarını, böylece genişliğini belirleyebildiklerini aktardı.

Hadrian Tapınağı’nda buldukları parçaların genelde kabartma kuşağına ait olduğunu bildiren Koçhan, “Tapınağa ait 
heykeltıraşlık eserlerini hep parçalar halinde buluyoruz çünkü burası yüzlerce yıl kireç ocağı olarak kullanıldığından 
malzemeyi kırmışlar, bir kısmını kireç yapmışlar. Biz de onlardan artan kısımları bulabiliyoruz. Bu yıl da kabartma 
kuşağına ait bazı parçalar çıkardık. Kalkanlı bir figürün gövde kısmı, figürlerin baş, kol kısımlarına ait parçaları 
bulduk.” diye konuştu.

Koçhan, en önemli buluntularından birinin, 2013’te gün ışığına çıkardıkları sütun başlığı olduğunu vurguladı.

Tapınağın ölçülerini tam olarak belirlemelerinin de önemli bir bulgu olduğuna değinen Koçhan, “Buna göre en 
azından çizim ölçeğinde de olsa tapınağın bu yıl yeniden kurma denemesini yapabileceğiz.” dedi.

Geçmişi milattan önce 5000’li yıllara uzanan Kyzikos’un en eski kavminin, Dolionlar olduğu biliniyor. Milattan 
önce 1200’lerde Ege ve Balkanlar’dan göç eden bazı kavimlerin yerleştiği bölge, bir süre İyonya şehirlerinin en 
önemlilerinden Miletos’un kolonisi olarak varlığını sürdürdü.

Kyzikos, bağlı bulunduğu zengin Lidya devletinin milattan önce 546’da yıkılmasıyla Pers egemenliğine geçti. 
Milattan önce 364’te bağımsızlığını kazanan Kyzikos, 334 yılında Büyük İskender’in Persler’i yenmesiyle 
Makedonyalıların egemenliği altına girdi.

Son olarak Romalıların eline geçen bölge, 300’lü yıllarda önemini yitirmeye başladı. 7-8’nci yüzyıllarda iki depremde 
büyük zarar gören Kyzikos, 1063’teki depremde neredeyse yerle bir oldu.
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MUHARREM AYI
Muharrem Ayı’nın fazileti 
Muharrem hicri takvime göre 
yılın birinci ayı Muharrem 
Arapça bir kelime olup kelime 
kökü itibari ile haramdan 
türemiştir sözcük karşılığı haram 
olan yasaklanan anlamındadır 
yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 
İslamiyet’teki bir çok önemli 
olayın gerçekleştiği ay olarak 
dikkat çekiyor dört haram aydan 
biri olan Muharrem Ayı’nın 
onuncu günü ise Aşure günü 
olarak idrak ediliyor aşure günü 
İslam dini için bir Milat olan 
Mekke’den Medine’ye yapılan 
hicret Hazreti Ömer’in halifeliği 
döneminde Hazreti Ali’nin teklifi 
ile hicri takvimin başlangıcı 
sayılmıştır muharrem ayı neden 
önemli. 

Hicri yılbaşı Muharrem ayı 12 
ay ve 355 gün olan kameri 
yılın ilk ayıdır. Adından da 
anlaşılacağı üzere kameri yılda 
güneş değil ayın hareketleri 
esas alınır Hicri takvim Hazreti 
Muhammed’in Mekke’den 
Medine’ye göç edişi ile başlar 
aşure günü peygamber 
Medine’ye geldiğinde 
Yahudilerin aşure günü oruç 
tuttuklarını gördü bu nedir 
diye sordu bu hayırlı bir gündür 
bu Allah’ın İsrâiloğullarına 
düşmanlardanKurtardı bu 
sebeple de Musa’nın oruç 
tuttu gündür dediler bunun 
üzerine Hazreti peygamber 

ben Musa’ya sizden dahala’yım 
dedi ve hem kendisi bugün 
doğuş tuttu aşure gününde 
neler yaşandı Hazreti Hüseyin 
ve beraberindeki 72 kişi hicri 
61’de Muharrem’in onuncu 
gününde Kerbela’da Yezid’in 
ordusu nca katledilmiştir 
Hazreti Âdem’in işlediği 
günahtan sonra tövbesinin 
kabul edilmesi Hazreti İdris’in 
diri olarak göğe yükseltilmesi 
Hazreti Nuh’un gemisinin 
tufandan kurtulması Hazreti 
İbrahim’in ateşte yanmaması 
Hazreti Yakup’un oğlu Yusuf’a 
kavuşması Hazreti Eyyub’un 
hastalıklarının iyileşmesi 
Hazreti Musa’nın Kızıldenizden 
geçip İsrailoğulları’nın bundan 
kurtarması Hazreti Yunus’un 
balığın karnından çıkması 
Hazreti İsa’nın doğumu ve 
ölümden kurtarılıpGöğe 
yükseltilmesi gibi olaylar 
Muharrem’in faziletini ortaya 
koymaktadır.

 Hazreti Hüseyin’in ölümü 
Şiiler’ce her sene aşure 
gününde  yad edilir Sünniler ise 
matem yapılmaması kaidesine 
uyarakHem ibadet yaparak 
Mevlüt okutarak geçirirler Bu 
mübarek Muharrem Ayı’nın 
30 Ağustos zafer bayramına 
tesadüf etmesi ülkemiz ve 
milletimiz için ayrı bir güzellik 
bu vesileyle 30 Ağustos zafer 
bayramınız kutlu olsun.

İç
im
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en

Sayim YAĞAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Türkiye Şahlanışta!
Bu Cennet Vatan’da 
bundan böyle CARİ AÇIK 
konuşulmayacak... 
Bütçemiz Dünya 
sıralamasındaki yerini alacak 
ve bütün DÜNYA her zaman 
olduğu gibi TÜRKİYE’yi 
konuşacak...
 
Bu Ülkenin evladı olmaktan 
gurur duyuyorum.
 
Doğalgazda dışa bağımlılık bitti 
gibi, ç<nkü devamı gelecek.. 
inşallah Petrolüde bulup 
ondada dışa bağımlılık son 
bulacak.. 
 
Ülkemiz sınırları içerisinde 
Karadenizde 320 milyar m3 
Doğalgaz bulmak REİS’e nasip 
oldu..
 
Nedenmi.? Hiç kimsede 
olmayan Cesaret, azim, hırs ve 
en önemlisi dik duruş..!!
 
Ria yok, kibir yok, insana 
tepeden bakmak hiç yok..Reis 
Her projeden önce dua ediyor, 
daha sonrada şükür namazı 
kılıyor, kim için? Ülkesinin 
menfaat ve çıkarları için..!! 
Bugün çok duygulandım, 
mutluluktan ağladım 
ağlamamak eldemi.??

Sınırlarımızda destan yazıyoruz,  
Emperyalist ve siyonist güçlere 
diz çöktürüyoruz bunlar 
yetmiyormuş gibi Ülkemizin 
dört bir yanında PETROL ve 
DOĞALGAZ arıyoruz. 

Bugünde Sayın 
Cumhurbaşkanımız bombayı 
patlatıyor Ülkemiz ekonomisini 
ciddi manada rahatlatacak 
Karadenizde Doğalgaz 
Doğalgaz bulundu diyerek 83 
milyon insanımıza müjdeyi 
veriyor..Çok mutluyum çok 
nedenmi.??
 
Mazlumlar adına mutluyum, 
Ülke insanım adına mutluyum, 
Geleceğimizin teminatı olan 
yavrularımız adına mutluyum, 
Ülkemin gelecekteki 
konumunu görmekten 
mutluyum,
 
Ülkemin gençliğinin gelecekte 
refahını görmekten mutluyum,  

Evlatlarım ve torunlarımın 
geleceğinden kaygı 
duymamaktan mutluyum, 
Ülkemin ilelebet ekonomik 
olarak ekonomisi canlı ve diri 
olacak olmasından mutluyum... 

Emeği geçen her kimlikten 
Mevla razı olsun.. 
Bu daha başlangıç bekleyin 
görün daha ne MÜJDELER 
Gelecek..
 
Sayın Cumhurbaşkanım, 
seninle aynı yüzyılda yaşamak, 
aynı havayı solumak bizler için 
çok büyük onur ve şereftir...
 
Bize bu onuru yaşattığın için 
sana minnettarız.. 

REİS İYİKİ VARSIN...İç
im
izd

en

Hüsnü KARABULUT

Araştırmacı Yazar
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NEDEN KADIN DEMEYE UTANIRIZ?
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Kübra ERDEM
Yazar

simgedergi@gmail.com

Bireyler kişilerin cinsiyetlerini 
belirtirken bile “kadın” sözcüğünü 
kullanmaktan çekinir hale gelmiştir. 
Bunun yerine “bayan” sözcüğünü 
kullanarak üzerlerinde “riskli? “ 
baskıyı attıklarını düşünüp suya 
sabuna girmeden işin içinden 
sıyrıldıklarını düşünürler. Ben 
eminim ki bunu kabalık olarak 
görmezler ve samimiyetle kibar bir 
yaklaşım sergillediklerini düşünürler. 

Erkek hegemonyasının baskın 
olduğu toplumlarda sıklıkla kadınları 
özellikle cinsellik deneyimlerinden 
hatta evlilik veya bekarlık 
durumlarından dolayı “kız” veya 
“kadın” olarak sınıflandırmaya gidilir. 
Bayan kelimesini kullanarak da 
aslında bu ayrıma girmediklerini 
hissederler. Biz kadınlar güçlü 
bir yaklaşımla “Kadın kardeşim 
kadın...” diye bir içsel bir çığlık 
yükseltiriz bu durumlarda. Kadınız 
çünkü cinsel deneyimlerimiz 
kimseyi ilgilendirmez... Kadınız 
çünkü kadın olarak doğduk. 
Kadınız çünkü bekaretimiz sizin 
bizi sınıflandırmanız için değil 
sağlığımızı korumamız için Allah’ın 
erişkinliğimize erişene kadar bizi 
korumasıdır. Kadınız çünkü siz 
ne kadar “bay” değilseniz biz de 
o kadar “bayan” değiliz. Kadınız 
çünkü “kız” veya “bayan” diye bir 
cinsiyet yoktur. Kadınız çünkü 
kadın; TDK’da bile ‘erişkin dişi’ 
olarak tanımlanmaktadır... Biz 
eriştik ve aşmamız gereken o kadar 
çok problem varken kadınların 
bekaretini ülkemiz için en son 
tartışılan konu olmalıdır.

 Kadın kelimesinin gücünden bu 
kadar korkmayın. Bu kelimeden 
utanmayın. Suya sabuna 

dokunmaktan imtina etmek bizim 
toplumumuza yaraşır bir yaklaşım 
değildir. Türk kadınları tarihinden 
bu yana güçleriyle diğer toplumlara 
örnek teşkil etmişlerdir. Biz güçlü 
olursak sizi ezmiş olmayız. Biz 
güçlü olursak toplum güçlü olur. 
Yetiştirdiklerimiz güçlü olur. 

Toplumumuzda sıklıkla 
yaşanan kadın cinayetlerinin 
ve boşanmaların artmasının 
arkasında yatan psikolojik durumun 
güçlü olduğumuzun kabul 
edilmemesinden kaynaklandığı 
aşikardır. Çünkü kadın erkek 
hegemomyasına ne zaman baş 
kaldırırsa Allah’ın kadınları korumak 
için erkeklere bahşettiği fiziksel 
gücü erkekler, kadınları bastırmak 
olarak kullanırlar. Artık ‘Neden?’ 
demeye başlayan kadın kendilerini 
güçlü zanneden ancak vizyonsuz 
erkekler tarafından bir baş ağrısı 
oluşturmaktadır. Artık düzenleri 
bozulmuştur. ‘Neden sürekli her 
şeye itaat etmiyor ki?’, ‘Neden 
sorguluyor?’, ‘Neden kadın evinde 
oturup sadece kendini çocuk 
yetiştirmeye adayıp kocasının eve 
dönmesini 4 gözle bekleyip el pençe 
durmuyor ki karşısında?’ Peki biz de 
soruyoruz; ‘Neden bunu yapalım 
ki? , ‘ Eşit olmaktan neden bu kadar 
korkuyorsunuz ki?’ , Erkeklerin 
güçlü olması kadınlar üzerinde 
baskı kurmalarıdan “erkek adam” 
yaklaşımından değil kadınların 
gücünden doğar. 

Güçlü kadın; güçlü eş, güçlü 
anne beraberinde güçlü toplum 
getirecektir. Yol birlikte yürünür. 
Bu yolda sizin kadar bizlerde varız. 
Birlikte yürürsek tüm yollar aşılır…
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Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ateşkesi ihlal ederek, sahada koşulları 
kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Libya’da, Başbakan Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı 
güçlerin lideri Halife Hafter’in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih 21 Ağustos’ta 
ateşkes kararı aldıklarını duyurdu. Halife Hafter’e bağlı güçler, 27 Ağustosta ateşkesi ihlal ederek ordu birliklerinin 
bulunduğu bölgelere 12’den fazla Grad füzesi attı.

Libya’da uluslararası diplomatik çabalar sonucunda Serrac ve Salih’in vardığı uzlaşıdan, bugüne kadar siyasi 
amaçlarını askeri yollardan elde etmeye çalışan Hafter, özellikle bu anlaşmanın ana taraflarından biri olmaması ve 
doğu milisleri üzerindeki gücünü rakip bir siyasi liderlik lehine zayıflatacak olmasından dolayı pek memnun değil.

Hafter, bu nedenle Libya’nın meşru yönetimi Serrac’ın idaresindeki Libya ordusu mevzilerine birçok güdümlü 
füze atarak savaş ve barış denkleminde temel oyunculardan biri olduğunu göstermeye çalışıyor. Saldırı, Libya 
Ordusunda bir kayba neden olmadı ancak cephe hatlarının yeniden ısınmasına neden oldu.

Uzmanlara göre, bu bombardımanın temel amacı, TM Başkanı Salih’i aciz duruma düşürerek, bugüne kadar 
Hafter’den emir alan doğulu milisleri kontrol edemediğini göstermek ve onları ateşkesi bozmaya mecbur etmekti.

Libya’yı devrik lider Muammer Kaddafi’nin yönettiği gibi yönetmek isteyen darbeci general Hafter, siyasi ve askeri 
gündemiyle ateşkesin uzamamasını istiyor bunun için de hedefine askeri seçenek üzerinden ulaşmaya çalışıyor.

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni konuyla ilgili sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, Trablus ve çevresine savaş açanların ateşkese uymayacağını ve herhangi bir tehdidi kabul 
etmeyeceklerini belirtti.

Libya’da Hafter ateşkesi ihlal ederek yeniden 
sahneye çıkmaya çalışıyor
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, uluslararası toplumun 
arabuluculuğuyla varılan ateşkes kararını bozarak, yenilgiye uğradığı Libya sahnesinde yeniden 
üste çıkıp etkin oyunculardan biri olduğunu göstermek istiyor.
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Sahra Altı Afrika’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayat koşullarını daha da zorlaştırması nedeniyle 67 bin 
çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children’den yapılan açıklamada, önlem alınmazsa ve acil müdahale 
edilmezse yıl sonuna kadar 67 bin çocuğun yetersiz beslenmeden ötürü hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Sahra Altı Afrika’da görülen sel felaketleri, çekirge istilaları ve artan gıda fiyatlarından ötürü gıda güvenliğinin 
kaybolduğuna değinilen açıklamada, Kovid-19’un mevcut koşulların daha da kötüleşmesine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, her gün yetersiz beslenmeden muzdarip çok sayıda çocuğun kliniklere yatmak için başvurduğu ve 
durumun daha da kötüleşmesinin beklendiği vurgulandı.

Görüşlerine yer verilen Save the Children Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Ian Vale, yeterli yardım 
ulaştırılamazsa gıda krizinin on binlerce çocuğunun hayatına mal olabileceği uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) geçen hafta, Kovid-19 salgını dolayısıyla bağış miktarının düşmesi 
sonrası Etiyopya, Uganda, Kenya, Güney Sudan ve Cibuti’deki mültecilere yapılan gıda ve nakit yardımlarını yüzde 
10 ila yüzde 30 azaltmak zorunda kaldığını duyurmuştu.

Sahra Altı Afrika’da 67 bin çocuk açlıktan ölme 
riskiyle karşı karşıya
Önlem alınmazsa ve acil müdahale edilmezse yıl sonuna kadar 67 bin çocuğun yetersiz 
beslenmeden ötürü hayatını kaybedebileceği belirtiliyor. Bu duruma dünya insan toplulukları 
büyük tepki gösterirken, gereken yardımların iletilmesin istedi.
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Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
(BAE) “İsrail-ABD mandası haline geldiğini” savundu.

Merzuki, Facebook sayfasından İsrail ile BAE arasındaki normalleşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Normalleşmenin iki savaşan ülke arasında olacağını belirten Merzuki, İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa ve 
Almanya arasında ilişkilerin normalleşmesi örneğini verdi.

Merzuki, İsrail-BAE ilişkilerine ilişkin, “Ne zaman BAE’nin İsrail ile normal ilişkileri vardı? Ne zaman savaştılar?” diye 
sordu.

İsrail-BAE anlaşmasının normalleşme olarak tanımlanamayacağını vurgulayan Merzuki, “Öyleyse, bugün olanlar 
yanlış tanımlanıyor. Bunun adına normalleşme değil, manda demeniz gerek.” ifadelerini kullandı.

Merzuki, “BAE, İsrail-ABD mandası haline gelmiştir. Suriye de benzer bir şekilde İran-Rus mandası altındadır. Suudi 
Arabistan, ABD mandasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

BAE’nin “mandayı kabul etmesinin nedeni” hakkında Merzuki, “Ambargo nedeniyle bölgede savaş çıkarmak 
isteyen İran’ın giderek artan tehlikesinin ilk kurbanı BAE oldu.” yorumunda bulundu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE’li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek 
yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, 
karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: BAE, İsrail-ABD 
mandası haline geldi
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, “BAE, İsrail-ABD mandası haline 
gelmiştir. Suriye de benzer bir şekilde İran-Rus mandası altındadır. Suudi Arabistan, 
ABD mandasıdır.” dedi.
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Fars edebiyatının en büyük 
şairlerinden biri olan ve ülkemizde 
daha çok Bostan ve Gülistan adlı 
didaktik eserleriyle bilinen Sadi, 
1213-1218 yılları arasında Şiraz’da 
dünyaya geldi. İlk dinî ve edebî 
bilgileri Şiraz’da aldıktan sonra 
öğrenimini tamamlamak için 1223 
yılında zamanın önemli bi-lim ve 
edebiyat merkezlerinden Bağdat’a 
gitti. Çağın en büyük eğitim kurumu 
bir bakıma üniversi-tesi olan 
Nizâmiye Medresesi’nde öğrenimini 
sürdürdü. Burada çok yönlü ve çok 
derin bir öğrenim gördü.
Nizamiye’de öğrenimini 
tamamlayan, çağın gerekli bilim 
dallarında derin ve zengin bir biri-
kim edi¬nen, kendi ifadeleriyle her 
bostandan bir demet gül deren, 
bilim adam¬ları, edebiyatçılar, 
şair-ler ile tanı¬şıp görüşen Sadi 
öğrenimini bitirince hemen 
memleketine dönmedi. Büyük bir 
işe girişti. Hayatında kimse¬nin 
cesaret edemeyeceği bir dönemi, 
kar¬gaşanın egemen olduğu 
bölgelerde ömrü-nün önemli bir 
bölümünü içerisine alacak, sınırları 
oldukça geniş bir seyahat devresini 
başlattı. 

Başta İran olmak üzere Irak, Hicaz, 
Suriye, Lübnan, Anadolu, Orta 
Asya ve daha başka bölgeleri 
gezip gördü. Siyah, sarı, beyaz... 
her ırk¬tan; Hristiyan, Yahudi, 
Müslüman, Mecusî... her dinden 
insanlarla görüştü, kısa ya da uzun 
süreli bir¬liktelikler yaşadı. Uzun 
yıllar süren bu seyahat-le¬rinde 
gördüklerini, duyduklarını, bizzat 
yaşadıklarını daha sonra bir araya 
topladı ve kendisinden sonraki 
kuşaklara çok değerli, ibret, öğüt ve 
hayat tecrübesi dolu ve¬ciz eserler 
bıraktı. Gönül gözle-rini açarak 
gezmiş olan Sadi, bu yüzden olayları 
değişik bir açıdan izleme im¬kânı 

bulmuştu. 

1257 yılında Şiraz’a dönen Sadi, 
hayatını eserlerini yazarak halka 
hizmet ederek geçirdi. Teb-riz’de 
Moğol Hükümdarı Abaka Han ile 
görüştü ve ondan büyük saygı 
gördü. Ömrünün son yılla-rını 
Şiraz’ın kuzeybatısında şimdi 
medfun bulunduğu hankahında 
riyâzet ve ibadetle geçiren Sadi, 
9 Aralık 1292’de vefat etti. Mezarı 
bugün Şiraz şehrinde “Sadiyye” 
adıyla bilinen bir bahçenin içeri-
sindedir.  

Sadi’nin bütün eserleri Külliyat-i 
Sadi adıyla bir araya toplanmıştır. 
Külliyat yaklaşık 1.000 sayfadan 
oluşur. Bostan, Gülistan, Gazeller, 
Hükümdarlara Öğütler, Külliyat-i 
Sadi’nin en önemli bö-lümleridir. 
Sadi’nin eserleri özellikle Bostan 
ile Gülistan’ı klasik çağlardan beri 
dünyanın birçok böl-gesinde 
ve özellikle de Anadolu’da çok 
fazla okunan eserler arasında yer 
almaktadır. Bu iki eser Anadolu’da 
Osmanlı medreselerinde de yaygın 
olarak okutulmuş, çevirileri yapılmış 
ve defalarca basılmıştır. Günümüzde 
de ülkemizde çok okunan eserler 
arasında yer alırlar. Külliyat’ın diğer 
kı-sımları ise vaazlar, öğütler ve bazı 
risalelerden oluşur. 

ŞİİRLER
İnsanlar keşke bilselerdi nefeslerin 
değerlerini 
Bu kalan birkaç günü onlar ganimet 
bilirlerdi 

Bulamazsın bahçede bir gül sen 
dikensiz
Bak iyi huylu kişiler dünyanın gülleri, 
dikensiz
...
Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Benim bu yazıyı yazmamın sebebi 
Havarilerden bazılarının Mezarları Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde olmasından 
dolayıdır. Bu da ülkemizi Haç Turizminde bir 
kez daha ön plana çıkarmaktadır.
Havari : İsa’nın öğüt ve inançlarını 
yayma işiyle görevlendirdiği mürit ve 
öğrencilerinden her biri. Havari sözcüğü 
ile çoğunlukla “İsa’nın 12 Havarisi” 
kastedilmekle birlikte, kavram İsa’nın 
Hristiyanlığı yaymaya çalışan bazı diğer 
öğrencileri için de kullanılır. 

1) AZİZ PETRUS : Hz. İsa’nın ilk havarisi 
olduktan sonra isminin önüne Aziz ünvanı 
getirilmiştir. Katolik kilisesinde Aziz 
Petrus’un ilk Papa ve İsa’nın varisi olduğu 
kabul edilir. İsmi taş anlamına gelen Aziz 
Petrus’a Hz. İsa’nın “Sen Kefas’sın (Petrus), 
ben kilisemi senin üzerine kuracağım,” 
dediğine inanılmaktadır. İncil’de Aziz 
Petrus’un adının çokça geçtiğini görürüz. 
Hz. İsa’nın en yakın ve güvendiği üç 
elçisinden biri Aziz Petrus idi diğerleri ise, 
Yuhanna ve Yakup’tu. Petrus Haç’ının ters 
çevrilmiş bir Latin haçı olduğunu görürüz. 
Bu nedenle ters çevrilmiş bu haça Aziz 
Petrus Haçı ismi verilmektedir. Aziz Petrus 
29 Haziran 67 tarihinde bu şekilde ters 
olarak çarmıha gerilerek öldürüldüğü 
söylenir. Petrus kendini, Mesih gibi düz 
çarmıha gerilmeye layık görmediği için, 
baş aşağı asılmak ister ve Romalılar bunu 
yerine getirir. Roma’daki ilk kilisenin Petrus 
ve Pavlus tarafından kurulduğuna ve bu 
elçilerin Roma’da öldüklerine dair yeterli 
deliller vardır. Aziz Petrus’un mezarının 
olduğu yere bir anıt dikilmiş ve daha sonra 
bu noktaya İmparator Constantinus’un emri 
ile ilk bazilika M.S. 349 yılında yapılmıştır.

2) AZİZ ANDREW ( ANDREAS ) : Galile 
bölgesindeki Betsayda’dan olan Andreas, 
Yunus’un oğlu ve havarilere önderlik eden 
Petrus’un kardeşiydi. Mesih’in ilk öğrencisi 
oldu. Bu nedenle Aziz Andreas’a “havarilerin 
ilk çağrılanı” denmektedir. Kurtarıcının 
göğe yükselmesinden sonra, Aziz Andreas 
pek çok ülkede Müjde’yi yaymış ve Mesih 
uğruna acılara katlanmıştır. Andrew’un 
Mesih’in müjdesini Trakyalılara ve İskitlere 
vaaz ettiği söylenir. Patras’da X (Grekçe’de 
Mesih sözcüğünün ilk harfi) şeklindeki bir 
çarmıha gerilmiştir. X şeklindeki çarmıh 
sonraları Aziz Andreas’ı sembolize etmeye 
başlamıştır. Naaşı önce Yunanistan’dan 
İstanbul’a, sonra İstanbul’dan İtalya’ya, son 

kez olarak İtalya’dan Yunanistan’a getirilmiş. 
Şu an İtalya’dadır.

3) AZİZ YAKUP ( BÜYÜK YAKUP ) : Yakup, 
Zebedi’nin oğlu (M.S. 44), İsa’nın On İki 
Havarisinden biridir. Şehit olarak kabul 
edilen ilk havaridir. Zebedi ve Salome’nin 
çocuğu ve Havari Yuhanna’nın kardeşi 
olan Yakup İspanya’nın koruyucu azizidir. 
Yakup’un kılıçla öldürüldüğü anlatılır. I. 
Herod Agrippa tarafından öldürülmüştür. 
25 Temmuz Aziz Yakup günü olarak kutlanır. 
Mezarı İspanya’dadır.

4) AZİZ YUHANNA : Yuhanna, Hristiyanlık 
inancına göre İsa’nın 12 havarisinden biridir. 
Aslen Yahudi olan Yuhanna’nın, Yuhanna 
İncili’nin yazarı olduğu düşünülmektedir. 
Bu kitap dışında, Yuhanna’nın 1.- 2. ve 
3. mektupları ve Vahiy, Yuhanna’nın 
kaleme aldığına inanılır. Yuhanna’nın tam 
adı (John the Apostle’dir.) 12 Havariden 
tek öldürülmeyen, kendi eceliyle ölen 
havaridir. Aziz Yuhanna Betsayda’dan, 
Galile’nin fakir bir köyündendi. Meryem 
Ana’nın nişanlısı olan Yusuf’un kızı Salome 
ile balıkçı Zebedi’nin oğluydu. Yusuf’un 
ilk evliliğinden dört oğlu: Yakup, Yoses, 
Yahuda ve Simon’dur. Üç kızı: Ester, Marta 
ve Salome’dır. Kurtarıcı İsa Mesih, Aziz 
Yuhanna’nın annesi Solome’nin bir nevi 
kardeşi sayıldığından, aynı zamanda Aziz 
Yuhanna’nın dayısıydı. O İsa Mesih ile 
Tabor Dağı’na tırmanan, Ona en yakın 
olan üç kişiden biriydi (Petrus, Yakup, 
Yuhanna). Yuhanna Mesih’in bedenindeki 
kutsal parıltıyı gördü ve bulutlardan gelen 
sesi işitti: “Sevgili Oğlum budur, Ondan 
hoşnudum. Onu dinleyin!” Kurtarıcı çarmıha 
gerildiğinde o tek başına Bakire Meryem 
ile birlikte Haç’ın dibinde kaldı. Mesih 
Yuhanna’yı ayakta gördüğünde, Annesi’ne: 
“Kadın, işte oğlun!” ve Yuhanna’ya: 
“İşte annen!” dedi. O andan itibaren 
Yuhanna Bakire Meryem’i kendi evine 
aldı. Yuhanna’nın mezarı İzmir’in Selçuk 
ilçesindedir.

5) AZİZ FİLİPUS : Filipus İsa’nın on iki 
havarisinden biridir. Türkiye’de Hristiyan 
erkek çocuklarına verilen bir isim olmakla 
birlikte, Filip şeklinde de kullanılır. Mezarı 25 
Temmuz 2011 günü...

Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Doğanın Gücü
SEVGİLİ SİMGE DERGİSİ OKUYUCULARI GEÇEN YAZIMDA COVİT- 19 belası ile yüz 
yılımızın entehlikeli ve en çok hızlı virüsün insandan insana ne kadar hızlı bulaştığını 
ve YAYGINLAŞTIĞINI ANLATMAĞA ÇALIŞMIŞTIM  VE DÜNYAYA İLK KEZ ÇİN İN WUHAN 
EYALETİNDE HASTALIK GÖRÜLMÜŞ VE NE YAZIK Kİ DÜNYAMIZ KÜÇÜK BİR KÖY HALİNE 
GELMİŞ  GELİŞEN ÜSTÜN TENELOJİ SAYESİNDE DURUM BÖYLE İKEN 80 MİLYONLUK BİR 
NÜGUD YOĞUNLUĞUNA SAHİP OLAN WUHAN EYALETİNDE ÇOK RADİKAL KARARLAR 
ALARAK BU HASTALIĞI ÇOK AZ BİR HASARLA ATLATMIŞ OLDU FALAT DÜNYAYA 
YAYILMASININI ÖNLÜYEMEDİLER  DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (D S Ö )BİLE BU HASTALIĞI 
TANI TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ KONUSUNDS GECİKİNCE ÇOK KISA SÜRRDE BI YÜZ 
YILIN VEBASI DEDİĞİMİZ HASTALIK DÜNYAYI SARIP SARMALIYARAK HIZLI BİR ŞEKİLDE 
HASTALIK YAYILMAĞA BAŞLADI ÇİN BU KONUDA BÜYÜK BİR TECRÜBE LAZANDIĞI İÇİN 
BI VİRÜSÜN KODLARINI ÇÖZEREK ÖRNEK BİR TIPALIŞMASI YAPARAK İLACI AŞISI VE NASIL 
BİR HASTALIK OLDUĞU BİLİNMEYEN BU BULAŞIYI ÖNLEMEK İÇİN 14 GÜNLÜL KARANTİNA 
İZOLASON UYGULAMASI NETİCESİNDE BU VİRÜSÜN İNSANDAN İNSANA BULAŞTIĞI KESİN 
OLARAK BİLİMSEL VERİLERLE İSBAT EDİLMİŞ OLDU BU HASTALIĞI ÖNLEMENİN TEK KURALI 
İNSANLARIN BİRBİRLERİYLE TEMASININ KESİŞMESİ OLARAK DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜDE 
TÜM ÜŞKELERE BU HASTALIĞIN ÖNLENMESİ İÇİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE TEŞHİS TEDAVİ 
YÖNTEMLERİNİ ANLATMAĞA ÇALIŞTILAR LAFI FAZLA UZATMADAN BU VİRÜSÜN BULAŞIK 
HIZI ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNDAN BU GÜNE KADAR DÜNYADA VİRÜSE YAKALANAN İNSAN 
SAYISI 9 ay GİBİ KISA ZAMANDA 10 MİLYONI AŞTI ÖLÜ SAYISI İSE BİR MİLYONI AŞTI DURUM 
ÇOK ACI VE VAHİM DÜNYA BU PANDEMİ İLE ARALIKSIZ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR AŞI VE İLAÇ  
ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR GÖRÜNEN O Kİ BU VİRÜS EN AZ 25 -30 KEZ MÜTASYONA 
UĞRAMIŞ NE YAZIKKİ DÜNYA TIP VE BLİM ÇEVRELERİ İLAÇ VE AŞI LABARATUVARLARI 
YOĞUN ÇALIŞMALAINI ARALIKSIZ SÜRDÜRMEKTELER EN İYİMSER TAHMİNLER BI VİRÜSLE 
BAŞ ETMENİN TEK YOLU ÖNCE AŞI DAHA SONRA TEDAVİYE YÖNELİK İLAÇ OLMALIDIR 
BUNUN DA HAYATA GEÇMESİ ANCAK 2021 yılının som ayları olarak TAHMİN EDİLMEKTEDİR  
DEMEM O Kİ DAHA BI VİRÜSLE ÇOK SABAŞ VERECEĞİZ BUNDAN KURTULMANIN TEK YOLU 
İNSANDAN İNSANA TÜKRÜK HAPŞIRMA NEFES VE YAKIN TEMASLA BULAŞTIĞI DÜNYA 
TIP OTERİTERLERİ TARAFINDAN İSBAT EDİLMİŞTİR KORUNMANIN TEK YOLU İZOLASYON 
BE 14 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASI BUNU YAPAN ÜLKELER BU HASARI VE ÖLÜM 
OLAYLARINI ASGARİDE TUTMUŞLARDIR ÖRNEĞİN ÇİN GÜNEY KORE  SNGAPUR JAPONYA 
İSVEÇ NORVEÇ DANİMARKA İSRAİL VE BAZI ÜLKELER  
GEÇEN YAZIMDA DÜNYA GENELİNDE BİZİM ÜLKEMİZİN BU PANDEMÜ İLE 
MÜCADELESİNDE BAŞARILI OLDUĞU ÇALIŞMALARI TARAFSIZ BİR GÖZLE ANLATMAĞA 
ÇALIŞMIŞTIM ŞİMDİ İSEBAŞARISIZ OLDUĞUMUZ HISUSLARI ANLATMAĞA ÇALIŞACAĞIM 

1-TEDBİRLETİ ALMAKTA GEÇ KALMAKLA BİRLİKTE UYGULAMADA ÇOK TEREDDÜTLER 
YAŞADIK  
2-Sınırlarımızı limanlarımızı havaalanlarımızı kapatmakta çok geç kaldık  
3-İÇ HATLARDAKİ ULAŞIM SEYAHET VE DŞAŞIM ZAMANINDA MÜDAHALE EDEMEDİK  
4-2019 YILINDA ARALIK GİBİ VİRÜSE TANI KONMASINA RAĞMEN BİZ ÜLKE OLARAK MART 
AYINDA DİNİ TURİZM OLAN ÜMREYE 22 BİN İNSANIMIZI GÖNDERDİK VE DÖNÜŞLERİNDE 
HİÇ BİR ÖNLEM ALMADAN KARANTİNA UYGULAMASI YAPMADAN ÜLKEMİZ HET 
NOKTADINI BU İNSANLARI GÖNDERDİK DOLAYISIYLA PANDEMİ BULAŞIK OLARAK 
ÜLKEMİZİ SARMAĞA BAŞLADI  
6-KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZDA ÖNLEM ALMADA GECİKTİK ÖZEL SEKTÖRÜN 
YOĞUN OLARAK SANAYİİ KESİMİNDEKİ  ÇALIŞMALARINI SONLANDIRMADIK  
8-VE YURT DIŞI YURTİÇİ UÇUŞLARINI ÇOK GEÇ KAPATTIK GELDİĞİMİZ NOKTA DÜNYA 
GENELİNDE BU VİRÜSLE MÜCADELEDA SINIFTA KALDIM GELDİĞİMİZ NOKTA 7 BİNE 
DAYANAN ÖLÜ SAYIMIZ BULAŞI OLAN HASTA SAYIMIZ 250 BİN VE HET GÜN 1000 LETİN 
ÜZERİNDE COVİT- 19 A YAKALANAN HASTA SAYIMIZ BU VEBADAN KURTULMANIN TEK 
YOLU ULUSAL MUTABAKAT TOP YEKÜN SEFERBERLİK VE SİYASİ GELECEĞİ BİR KENARA 
BIRAKIP ÜLKE ÇIKARLARINI ÖN PLANA ALIP BİLİMİN IŞIĞI ALTINDA SAĞLIK ORDUMUZA 
MOREL MOTİVASYON MADDİ İMKANLARINI İYİLEŞTİRMEK ÇALIŞMA KOŞULLARINI 
İYİLEŞTİRMEKLE MÜMKÜN OLACAĞI GİBİ TÜM SAĞLIK ÖRGÜTLEYİ BAŞTA T T B (TÜRK 
TABİPLER BİRLİĞİ )VE TÜM SAĞLIK BİRİMLETİYLE DERNEKLERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPILARAK EN 
AZ HASARLA BU VEBADA KURTULABİLİRİZ SAYGILARIMLA
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İran devlet televizyonuna göre, kabine 
toplantısında konuşan Hasan Ruhani, 
“Amerikalıların (ekonomik yaptırımlarla) hedefi, 
kanun dışı talepleri karşısında İran devleti ve 
halkını teslim almaktı. Onlar bunun mümkün 
olmayacağını anladılar. Fakat ekonomik yönden 
ülke yöneticileri ve halkın sırtına ağır bir yük bindi.” 
dedi.

Ülke yöneticileri ve halkın söz konusu zorluğun 
üstesinden geldiğini dile getiren Ruhani, bu 
süreçte ülke ekonomisini iyileştirmek için komşu 
ülkelerle daha yakın ilişkiler kurmaya özen 
gösterdiklerini belirtti.

Gelecek günlerde ülkesine uygulanan silah 
ambargosunun kalkacağını savunan Ruhani, 
ABD’nin nükleer anlaşmadan çekildiği için 
yaptırım mekanizmasını hayata geçiremeyeceğini 
söyledi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018’de 

nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve 
İran’ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili 
satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile 
çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret 
yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal 
etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra 
resmen hayata geçirmişti.

ABD’nin İran’a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 
günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 
2018’de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran 
Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine 
uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi 
büyük ölçüde petrole dayalı İran’dan petrol ve 
ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.

İran’la uluslararası güçler arasında 2015’te 
imzalanan nükleer anlaşmada silah 
ambargosunun 18 Ekim 2020’de kaldırılmasını 
öngören bir hüküm bulunuyordu.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları 
nedeniyle halkın sırtına ağır bir yük bindi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin ülkesine yönelik ekonomik yaptırımlarının halkın 
geçimini zora soktuğunu söyledi.
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Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası 
önünde sürdürdüğü oturma eylemiyle 15 aile, 
çocuklarını terör örgütü PKK’nın elinden kurtardı.

Diyarbakır’da anne Hacire Akar, oğlunun dağa 
kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP il binası 
önünde 22 Ağustos 2019’da oturma eylemi 
başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için 
başlattığı eylemden sonuç alan anne Akar, kararlı 
mücadelesiyle 24 Ağustos 2019’da evladına 
kavuştu.

Hacire annenin mücadelesi, benzer acıyı yaşayan 
ailelere örnek oldu. Yüreği evlat hasreti ile yanan 
annelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma 
eylemine her geçen gün katılan aile sayısı 
yükselirken, eylem birinci yılını doldurdu.

Türkiye’nin dört bir yanından büyük destek 
gören eylemi yapan aileler, yaz, kış, kar, yağmur, 
koronavirüs salgını ve tehditlere rağmen oturma 
eyleminden vazgeçmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’ya annelerin evlatlarına 
kavuşması için verdiği talimatla güvenlik 
güçlerinin ikna çalışmaları hız kazandı. Kararlılıkla 
yürütülen oturma eylemi ve güvenlik güçlerinin 
ikna çalışmaları sonucu 15 aile, evlatlarını terörün 
pençesinden kurtarmayı başardı.

Dört gün süren oturma eyleminin ardından 
evladına kavuşan anne Hacire Akar’ın ardından 
Hatice Ceylan da 10 Aralık 2019’da 5 yıl önce dağa 
kaçırılan oğlu Cafer’e sarıldı.

Eyleme katılan annelerden Hüsniye Kaya’ya ise 
müjdeli haber 26 Aralık 2019’da verildi. Mekiye 
Kaya, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki 
kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim 
oldu. Kızına hasret kalan Kaya, 14 yaşındayken 
dağa kaçırılan ve teslim olan kızı Mekiye’yi bağrına 
bastı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada 
anne Kaya, 5 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem 
duyduğu kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

Kararlı mücadeleleriyle evlatlarını terörün 
pençesinden kopardılar
Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi 
yapan ailelerden 15’i evlatlarını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.
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Diyarbakır’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve 
öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. 
ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin 
çalışmasıyla 10 Ocak 2020’de İbrahim Halil Kadran’a 
kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

4 yıllık hasretin ardından oğullarına 
sarıldılar

Bingöl’den gelerek 13 Ocak 2020’de oturma eylemine 
katılan Metin Açan’ın 4 yıl önce kandırılarak dağa 
götürülen oğlu H. Açan, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki 
Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu. 
Baba Metin ve anne Necla Açan, oğluyla 4 Şubat 
2020’de bir araya geldi.

Evlat hasretleri sona erdi

Evlat nöbeti tutan baba Nizamettin ve anne Aslıhan 
Eşrefoğlu, 11 Şubat 2020’de güvenlik güçlerine teslim 
olan oğlu Hüseyin’e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden gelerek 
eyleme katılan anne Gevriye Ayhan güvenlik 
güçlerine teslim olan kızı Pelda ile 16 Şubat 2020’de 5 
yıllık hasretin ardından kavuşmanın sevincini yaşadı.

Erzurum’un Karaçoban ilçesinden Diyarbakır’a 
gelerek oturma eylemi yapan baba Melik ve anne 
Melek Aslan, 18 Şubat 2020’de güvenlik güçlerine 
teslim olan oğulları Volkan’a 6 yıllık hasretin ardından 
kavuştu.

Oturma eylemini kararlılıkla sürdüren anne Muteber 
Birlik, hasret kaldığı oğluna 25 Şubat 2020’de kavuştu. 
Terör örgütü PKK’dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim 
olan Veysi ile annesinin buluşmasında, duygulu anlar 
yaşandı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinden gelerek oturma eylemi 
yapan ağabey Mehmet Nur ile annesi Cahide Alkan, 
5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mehmet 
Emin Alkan’a 27 Şubat 2020’de kavuştu.

Mardin’in Dargeçit ilçesinden gelerek 6 yıl önce dağa 
götürülen kızı Halise Alptekin (32) için oturma eylemi 
yapan Şahize Altınkaynak’a da büyük bir özlemle 

beklediği müjdeli haber verildi. Altınkaynak yıllardır 
hasret kaldığı evladı Halise’ye 27 Şubat 2020’de 
sarılmanın sevincini yaşadı.

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının 
ikna çalışması sonucu 9 Mart’ta güvenlik güçlerine 
teslim olan Tekoşin Açar (27), Diyarbakır’da oturma 
eylemi yapan annesi Naime Dalmış ile 6 yıllık hasretin 
ardından buluştu. Naime Dalmış, 9 Mart 2020’de 
kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 9 Mart’ta 
teslim olan Haşim Açar, tedavisi için Şanlıurfa Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Açar, tedavisinin sürdüğü 
hastanede babasıyla buluştu.

Bedensel engelli baba uğruna eylem 
yaptığı oğluna kavuştu

Oturma eylemi yapan bedensel engelli baba Cemal 
Ertaş ise jandarmanın ikna çalışması sonucu güvenlik 
güçlerine teslim olan oğlu Ramazan Ertaş’a (20) 8 aylık 
hasretin ardından 9 Temmuz 2020’de kavuştu.

11 yıldan sonra oğluna sarıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden gelerek oturma 
eylemine katılan anne Sever Fidan’ın 11 yıllık evlat 
hasreti, 16 Temmuz 2020’de Diyarbakır İl Emniyet 
Müdürlüğünde sona erdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesinde 
anne Sever Fidan, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim 
olan, büyük özlem duyduğu oğlu Tayfur Fidan’a 
sarıldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, anne 
Fidan 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Tayfur’u yeniden 
kavuşmanın sevincini yaşadı..

GÜNCEL
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Kovid-19’un erkek üreme fonksiyonlarına etkisi

Küresel salgın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), erkek üreme fonksiyonunu kısa vadede geçici olarak 
etkileyebileceği, ancak uzun vadede etkileri hakkında yorum yapılamayacağı, iyileşen üreme çağındaki 
erkeklerde testis fonksiyonunun periyodik olarak izlenmesi gerektiği bildirildi. Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Araz, Kovid-
19’un erkek üreme fonksiyonlarındaki etkisi üzerine açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 virüsünün hücrelere girmek için kullanıldığı düşünülen protein olan “Anjiotensin konverting 
enzim 2 (ACE2)”in, yetişkin insanların akciğer, böbrek ve kalbinde olduğu gibi testislerinde de bol 
miktarda bulunduğunu belirten Araz, bu durumun Kovid-19 geçiren erkeklerde ilerleyen dönemlerde 
infertilite (kısırlık) gelişebileceği yönünde endişelere yol açtığını ifade etti. Kovid-19 hastaların yüzde 
80’inden fazlasında ana belirtinin ateş olduğunu hatırlatan Araz, şunları söyledi: “Ateşle birlikte testis 
sıcaklığı artışının sperm üretimini bozduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Ancak bu bozukluk ateş 
geriledikten kısa bir süre sonra düzelmektedir. Ayrıca kabakulak virüsü başta olmak üzere bazı virüsler 
testise geçerek orşit adı verilen testis iltihaplanmasına yol açmakta, sperm üreten hücrelerde hasara ve 
böylece kısırlığa neden olmaktadır.

Kovid-19 gibi koronovirüs olan SARS enfeksiyonu sonrasında ölen belirli sayıda hastanın testislerinin 
değerlendirildiği bir çalışmada, SARS’ın testis iltihaplanmasına yol açtığı ve sperm üretiminden sorumlu 
hücrelerde hasara neden olduğu tespit edildi ancak Kovid-19 salgını sırasında belgelenmiş hiçbir 
testis iltihaplanması vakası kaydedilmedi. Kovid-19 enfeksiyonu geçiren 12 ve 34 erkekte yapılan iki 
çalışmada, hastalık iyileştikten sonra semende veya testis dokusunda koronavirüsün bulunduğuna dair 
herhangi bir kanıt bulunamadı. Bununla birlikte Kovid-19 geçiren erkeklerin sperm sayısı veya kalitesinin 
değerlendirildiği bir çalışma yok.”

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 
Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Araz, “Kovid-19 hastalığının erkek üreme 
fonksiyonu üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği veriler sınırlı” dedi.
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Karaciğer hastalıklarının tanısında ‘fibroscan’ dönemi

Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, karaciğer 
hastalıklarının tedavisinde kullanılan fibroscan yöntemini anlattı.

Karaciğer sertliğinin ölçümünde yeni bir teknoloji olarak öne çıkan fibroscanın bu tür hastalar için önem 
taşıdığını vurgulayan Şenateş, “Fibroscan, karaciğer sertliğini ve karaciğerdeki yağlanmanın miktarını 
nicel olarak ölçen bir ileri teknolojik yöntemdir. Teknik olarak fibroscan; bir ultrason probu, bunun bağlı 
olduğu elektronik sistem ve kontrol ünitesinden oluşur. Probtaki ultrasonik dönüştürücü karaciğer 
dokusuna düşük frekanslı titreşimler gönderir. Bu test ile karaciğer sertliği ve karaciğerdeki nicel yağ 
miktarı ölçülür.” diye konuştu. Şenateş, yöntemin; kronik hepatit B, kronik hepatit C, karaciğer yağlanması 
(alkole bağlı olmayan, NAFLD, NASH), otoimmün hepatit, primer biliyer kolanjit, primer sklerozan kolanjit, 
karaciğer sirozu, ilaca bağlı karaciğer fibrozu (metotreksat gibi ilaçlara bağlı karaciğer hasarı), kriptojenik 
karaciğer sirozu gibi her türlü kronik karaciğer hastalığında kullanılabileceğini bildirdi.

Kronik karaciğer hastalığı olan insanlarda karaciğer sertliğini (fibrozis) ölçmenin önemine işaret eden 
Şenateş, şöyle devam etti: “Çünkü bu sertlik derecesine göre tedavi ve takip kararı verilmektedir. Bazen 
de sertliğin derecesine göre tedavi değişikliğine karar verilir. Karaciğer sertliğinin değerlendirilmesinde 
referans yöntem karaciğer biyopsisidir. Ancak biyopsinin komplikasyonları, zorluğu, ağrılı ve kanamaya 
yol açma ihtimali gibi nedenlerden dolayı bir hastada defalarca yapılması mümkün olmamaktadır. Bu 
nedenle biyopsi yerine veya ilk biyopsiden sonra yapılabilir. Karaciğer sertliğinin değerlendirilmesinde 
doğruluğu güvenilir, tekrarlanabilir ve invaziv olmayan bir yönteme ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzde 
bu ihtiyacı karşılayan en iyi yöntem transient elastografidir. Fibroscan, bu prensiple yumuşak dokuların 
elastisitesini sayısal olarak ölçen ileri teknoloji ürünü bir yöntemdir.”

Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, “Fibroscan, karaciğer sertliğini ve karaciğerdeki 
yağlanmanın miktarını nicel olarak ölçen bir ileri teknolojik yöntemdir. Bu test ile 
karaciğer sertliği ve karaciğerdeki nicel yağ miktarı ölçülür.” dedi.
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1071 Malazgirt Zaferi, tüm Türk Dünyası ve İslam alemi için 
çok önemli bir dönüm noktasıdır. Cihan hakimiyeti anlayışı ile 
İslamiyetin Anadolu topraklarına girmesi bu zafer ile başlamıştır. 
Bu zafer sadece iki ordunun karşı karşıya gelip bir tarafın galibiyeti 
ile sonuçlanmıştır diyebileceğimiz bir zafer değildir. Malazgirt 
Zaferi bir ruhun adıdır; direniş ve diriliş ruhunun.

Bu zafer sadece Türk Milletinin tarihinde dönüm noktası değildir. 
Hem İslam tarihinde hem de insanlık tarihinde tarihin akışının, 
yönünün, yörüngesinin belirlendiği bir büyük dönüşümün 
başlangıcıdır. Bu başlangıç ruhu 1453’de İstanbul’da , 1919’da 
Samsun’da aynı vücutta tekrar dirilerek bu toprakların asıl sahibi ve 
onun yurdu olduğunu göstermiştir. 

Sultan Alp Arslan, 43 yıllık ömrüne hem bu toprakların insanlarının 
hem bütün müslümanların hem de insanlığın kaderini belirleyecek 
bir dünya mirası sığdırdı. Dokuz yıllık hükümranlığında dünya 
tarihinin alacağı şeklin tohumlarını ekti. Anadolu’dan Balkanlar’a, 
Kuzey Afrika’dan Yemen’e dalga dalga ferd ferd yayılan bu Türk-
İslam Medeniyetin çınarını dikti. Bu medeniyetin her ferdi bu 
inançla kendini bilmeli ve atalarının bu kutlu mirasına sahip 
çıkmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu topraklar masa başında 
cetvellerle değil, tarihin en şerefli milletinin kanlarıyla boyanmış 
kılıçlarıyla çizilmiştir.

Bu kutlu Zaferin 949. Yıl dönümünde Anadolu’yu ebedi Türk yurdu 
yapan tüm şehitlerimiz başta olmak üzere aziz ecdadımızı rahmet, 
minnet ve şükranla anıyorum.

ÖMER DEMİRCİ.
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Ömer DEMİRCİ
simgedergi@gmail.com

MALAZGİRT RUHU
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MALAZGİRT RUHU
“Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp; Fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.” 
(Şuara,151-152) 
   Elimizle zulüm ettik, Dilimizle gönül kırdık, Kulaklarla yanlışları dinledik, 
Ahlakımızla kötü örnek olduk, bunlar haddimizi aşmaya yetti.  
    Mesleğimiz haddi bildirmek olmasın, Haddi bilmek olsun,Haddini bilenler had 
bildirirse had bilinir, aksi halde ıslah yerine ifsat sudur eder.
 
    Yaptıklarıyla küçülenler laflarıyla büyüyeceklerini sanmasınlar. 
    Mevlana(ra) sormuşlar En iyi ne bilirsin cevap”Haddimi bilirim” 
   “Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum der.”(Mevlana ra) 
    Üzerindeki kıyafet ve davranışlarından köyden geldiği belli olan bir adam, 
son dakikada yetiştiği trene binmiş. Bindiği vagon dolu olduğu için oturacak yer 
bulamamış. Diğer vagonları da tek tek dolaşmış, hepsi dolu… Tam umudunu kestiği 
anda, 
    Vagonlardan birinin boş olduğunu görmüş ve milletvekillerine aittir yazısını da fark 
etmeden, girip oturmuş. Biraz sonra, biri gelmiş ve adama çıkışmış; 
– Ne işin var burada, çabuk kalk! Burası, benim yerim! 
– Nereden senin oluyormuş, para verip biletimi aldım. Burası da boştu, niye kalkayım? 
– Bak arkadaş, şu levhaya dikkat etsene burada milletvekillerine aittir diye yazıyor. 
Ben milletvekiliyim, sen kimsin?
 
– Hadi oradan be… Sen milletin vekili isen ben de aslıyım. Milletin aslı varken, vekilin 
ne işi var! 
“Asıl olan değerini anladığında, vekil vekilliğini bilmek zorunda kalır.” 
İnsanlar ancak asalet ve vekaletin esasını öğrendiği zaman herkes haddini bilecek ve 
yerine oturacak işte o zaman herkes gerçeklerin kıymetini bilecek. 
    İbretli bir örnek daha; 
      Omuzu düşük ceket dalında bir külhanbeyi, ayakkabıcıya bıyıklarını burarak girer, 
“Dayı bana öyle bir ayakkabı yap ki 2-3 yıl giyelim yani” Ayakkabıcı olur be evlat yaparız 
der.  
    Ayakkabıcı veli bir zattır. Yanında oturan arkadaşına hafifçe başını çevirir ve 
gülümser. Arkadaşı hayırdır der.  
    Ayakkabıcı, Azrail Aleyhi salam kapıda bunu bekliyor, ayağı eşiğe takılıp düşecek ve 
canını alacak der. Ayağı eşiğe takılır düşer ve ölür.  
    İstediğiniz kadar tedbir alın, kaderden ancak kadere kaçarız... 
 
     Güler yüzlü tatlı dilli olun. Dürüst olun. Kibirlenmeyin. Zulüm yapmayın. Bağırıp 
çağırmayın. Kavga etmeyin. Kalp kırmayın. Yalan söylemeyin İftira atmayın. 
Dalkavukluk yapmayın. Hırsızlık yapmayın. Yaptığınız iyiliği başa kakmayın. Kul ve 
kamu hakkı yemeyin, haddinizi bilin, Hukuku bilin, Saygı, sevgi, sadakat bilin, her şeyin 
bir hesabı olacak elbet, pervasızlık had bilmezliktir.  
    Yürümesi gereken yerde yürümeyen, Oturması gereken yerde oturmayanlar, 
Konuşması gereken yerde susanlar, Ağlaması gereken yerde gülenler, Cefa gereken 
yerde sefa sürenler, Alçak gönüllü olması gereken yerde kibirlenenler, Huzurlu 
olması gereken dünyamızda Huzur’u Bozanlar, Kısaca Ahlaklı olması gereken 
dünyadaki ahlaksızlar...Haddini bilmezlerin ta kendileridir...! İşte bunlar yüzünden 
insanlık acı çekiyor..! 
   Hiçbir şey bilmene gerek yok,Tek kelimeyle ,Sordular mı ne bilirsin,? Haddimi bilirim 
demen yeterli.!
 
Mevlana’yı dinleyelim. 
“Ya Rabbi, Bildir de ben beni bileyim, 
Beni bilmeyen ben ile kendime geleyim, 
Benim bensizliğim ile ben seni bileyim, 
Seni bilmeyen beni, ben neyleyim.!” 
   Had bilmezler Dünyanın oyuncağı iken, Haddini bilenler için Dünya salıncaktır.  
   Oyuncağı oyuncak olarak görenlere ve bu salıncakta sallanmayı bilenlere selam 
olsun.
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Yılmaz YURTSEVER
simgedergi@gmail.com

HADDİ BİLMEK GEREK.!
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İYİLİK KALP KAZANDIRIR

Yüce  dinimiz, insanlar arasında ilişki köprüsü oluşturmayı, insanlar arasında 
birlik ve beraberlik sağlamayı, yardımlaşma ve dayanışma, huzur ve güven 
içinde yaşamayı istemektedir. Yüce Allah, iyilik yapmayı teşvik etmekte, hatta 
emretmektedir. İnsanlığın huzurunu, mutluluğunu ve saadetini istemekte ve iyi 
ve hayırlı işler yapmaya davet etmektedir. Kuranımız Nahl Suresi 90. Ayetinde: 
“Haberiniz olsun ki Allah, size adaleti, iyiliği ve yakınlara yardım etmeyi emreder.. 
“ diye belirtilmektedir. İyilik insanın vicdani ve insani gayesidir. Yaşadığımız ömür 
iyilikler yolculuğu içinde geçmelidir. Hz. Peygamberimiz bu konuda: “İyilik güzel 
ahlaktır. kötülük ise vicdanı rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin 
şeydir” demiş, başka sözünde “Her yapılan iyilik sadakadır” diye belirtmiştir.
 
İyilik faydalı, hayırlı ve güzel işler yapmaktır. Vicdani ve insani değerlerin adıdır. 
Güzel ahlak, erdem ve fazilettir. İhsandır, lütuftur. İmanın en yüksek derecesidir. 
Bir zekattır, sadakadır, tatlı dil, güler yüz, tebessüm, şefkat ve merhamettir. İyilik 
adalettir, asalettir, fedakarlıktır. İyilik duadır, selamdır ve sıla-i rahimdir. Darda, 
zorda, sıkıntıda, üzüntüde olana uzanan eldir. Dili, eli, malı ile yardım edendir.  
Hz. Peygamberimiz: “İnsanların en iyisi, insanlara iyilik eden kimsedir” diye iyilik 
yapan insan hakkında ne güzel söz söylemiştir. 
 
İyilik kalplere, sevgi, şefkat ve merhamet verir. Bir güzel atasözünde: 
“Kalpler iyiliklerle kazanılır” denilmektedir.  İyilik yapan insan mutludur. Hz. 
Peygamberimiz: “İyiliğe vesile olan kişi, onu yapmış gibidir” diye söylemiştir. 
İyilik, insanları birbirine yakınlaştırır, dayanışma ve kaynaşma içinde kılar. Romalı 
devlet adamı Çiçero ise bu konuyu: “İyilik insanları birbirine bağlayan altın 
zincirdir” diye açıklamıştır.
 
 İyilik bir menfaat, çıkar veya karşılık bekleyerek yapılmamalıdır. Confucius bu 
hususta: “İyiliği bir şahsi menfaat gözetmeden, sırf iyilik olsun diye yapmalıyız” 
demektedir. Ayrıca iyilik gizli yapılırsa Yüce Allah indinde daha kıymetli ve 
makbuldür. İyilik yaptığın kimse, senden iyilik gördüğünü bilmese de, Yüce Allah 
bilir ve bu dünyada da ve öbür dünya da seni mükafatlandırır. İyilik Yüce Allah’a 
yakınlaşmadır. Romalı Çiçero bu konu ile ilgili olarak: “İnsan Allah’a ancak, öteki 
insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir” demektedir.
 
Yüce Allah insanı, bu dünyada iyi, hayırlı, faydalı, doğru ve güzel işler yapsın ve 
kötü, çirkin, yanlış ve zararlı işler yapmasın diye yaratmıştır. Müslüman, iyi olan, 
iyilik yapan başkalarının iyilik yapması yolunda iyiliğini isteyen, yol gösteren ve 
iyiliği tavsiye edendir. Kuranımız Casiye Suresi 15. Ayetinde: “Her kimse iyi bir 
iş işlerse faydası kendisinedir. Her kimde kötü işler yaparsa kendi aleyhinedir... 
“ diye buyrulmuştur. İmam Muhammed ise bu hususta: “İyilik günaha karşı bir 
şefaatçi gibidir” diye söylemiştir.
 
İyi bir insan, iyi bir evlat, iyi bir anne-baba, iyi bir komşu, iyi bir dost, iyi bir 
tüccar, iyi bir yönetici ve iyi bir memur olmak dinimizin ve inancımızın gereğidir. 
Kuranımız Ali İmran Suresi 110. Ayetinde: “Siz insanlar için çıkarılmış ümmetlerin 
en hayırlı olmak üzere yaratıldınız. İyiliğin yapılmasını emreder, kötülüğün 
yapılmasını yasaklarsınız ve Allah’a imanınızda devam edersiniz”  diye herkese 
bu buyruk belirtilmiştir. Bu nedenle Kuranımız, iyiliğin yapılmasını isteyen ve 
kötülükten alıkoyan kimseleri sık sık övgü ile bahsetmiştir. 

Devamı simgedergi.com.tr’de...İç
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Necdet
BAYRAKTAROĞLU
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Liseli Nazlıcan okulda, bahçede ve pazardaki 
çalışmalarıyla ailesinin gururu oluyor
Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf gıda 
bölümü öğrencisi Nazlıcan Aktaş, okulun yanı sıra hem tarlada hem pazarda 
babasına yardım ederek ailesinin ekonomisine katkı sunuyor.

Ardahanlı lise öğrencisi Nazlıcan Aktaş, okuldaki 
başarısının yanı sıra ailesinin ekonomisine destek 
olmak için hem tarlada çalışıyor hem de babası 
ile pazarcılık yapıyor.

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 12. sınıfta gıda bölümünde okuyan 
Mahmut ve Yurdagül Aktaş çiftinin 17 yaşındaki 
kızı Nazlıcan Aktaş, pandemi sürecini sebze 
üreten babasına yardımcı olarak geçirdi.

Koronavirüsün başladığı mart ayından bu 
yana il merkezine bağlı Ortageçit köyündeki 
aile bahçesinde çalışmaya başlayan Aktaş, 
ürettiklerini aynı zamanda Ardahan merkezde 
kurulan pazarda babası Mahmut Aktaş ile satarak 
eğitim masrafları ve aile ekonomisine katkı için 
babasına destek oluyor.

Bahçede babası ile marul, maydanoz, havuç, 
patates ve soğan gibi birçok sebze üreten 
Nazlıcan Aktaş, bahçedeki çalışmalarının yanı sıra 

pazarda da bu ürünleri satarken babasını yalnız 
bırakmıyor.

Nazlıcan Aktaş, okulun gıda bölümünde 
okumasının kendisini üretimle uğraşmaya teşvik 
ettiğini söyledi.

Kovid-19 sürecinde zamanını boşa geçirmediğini, 
hem de ailesine ekonomik katkı sağladığını 
anlatan Aktaş, “Salgın başladığında boş 
zamanlarımda ne yapacağımı düşündüm. Okul 
henüz bitmemesine rağmen babama yardımcı 
olmaya karar verdim. Bir anda kendimi üretimin 
içinde gördüm. Şükür hem üretiyoruz hem de 
ürettiğimizi satıyoruz. Aile ekonomisine katkı 
sunmak çok güzel bir şey.” diye konuştu.

Üreterek ailesine ekonomik katkıda bulunmanın 
çok farklı duygu olduğunu dile getiren Aktaş, 
bahçede özenerek 10’u aşkın ürün yetiştirdiğini, 
bunu daha da attırmayı amaçladığını söyledi.
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Kaz yetiştiriciliği ilçenin yeni gelir kapısı olacak
Karabük’ün Eflani ilçesinde, BAKKA tarafından desteklenen projeyle eğitimleri 
tamamlanan yetiştiricilere kaz palazları dağıtılacak.

Eflani Belediyesi tarafından hazırlanan “Kırsal 
Kalkınma İçin Eflani’de Üretim Genele Yayılıyor” 
projesi kapsamında üreticilere dağıtılacak 
kazların, ilçenin yeni gelir kapısı olması 
hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı (SOGEP) kapsamında Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul 
edilen projeyle ilk etapta 60 yetiştiriciye 400’er 
kaz palazı verilecek ve büyütülen kazların 
pazarlaması yapılacak.

Projeyle kaz yetiştiriciliğinin ilçenin yeni gelir 
kapısı olması amaçlanıyor.

“İş gücüne katılan kadın ve genç 
sayısını artırmak amacındayız”

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, BAKKA 
tarafından kabul edilen projenin ilçenin çehresini 
değiştireceğini vurguladı. 

İlçede yaşayan vatandaşlara kaz yetiştiriciliği 
hakkında bilgi ve becerilerini geliştirebileceği bir 
eğitim çiftliği kurmak ve iş gücüne katılan kadın 
ve genç sayısını artırmak hedefinde olduklarını 
belirten Ertuğrul, “Proje kapsamında 60 kadın ve 
gence kaz yetiştiriciliği, girişimcilik ve dijital okur 
yazarlık hakkında eğitimler verilecek.” ifadesini 
kullandı.

Ertuğrul, projenin başvuru sahibinin Eflani 
Belediyesi, iştirakçi kurumların ise Eflani Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi 
Eflani Meslek Yüksekokulu ve Eflani Ziraat Odası 
Başkanlığı olduğunu söyledi.

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz 
de kaz projesini araştırmak için Belediye 
Başkanı Ertuğrul ile Aksaray’a gittiklerini, kaz 
yetiştiriciliğinin verimli olduğunu ve vatandaşlara 
yeni bir gelir kapısı açacağı kanaatine varıldığını 
anlattı.
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Denizlispor’un yeni transferi Sagal, sözleşmeye imza attı
Yukatel Denizlispor, 2 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transfer Angelo Sagal için imza 
töreni düzenledi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Şilili 
kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 2 yıllık sözleşme 
imzaladı. Angelo Sagal için, Haluk Ulusoy 
Tesisleri’nde tören düzenlendi.

Kulüp yöneticilerinden Uğur Bağbaşlıoğlu, yaptığı 
konuşmada, 27 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir 
takip ettiklerini belirtti.

Transfer gerçekleştiği için mutlu olduklarını dile 
getiren Bağbaşlıoğlu, “Takımımıza direkt katkı 
sağlayacağını düşündüğümüz bir oyuncu. Umarım 
hep beraber iyi bir sezon geçiririz.” dedi.

Oyuncunun adaptasyon sorunu yaşayacağını 
düşünmediklerini vurgulayan Bağbaşlıoğlu, 
şunları söyledi:

“Sonuçta futbol sahada oynanıyor. Oradaki 
performansına göre her şey ortaya çıkacak. 
Kendisinin Denizlispor’a seviye atlatacak bir 
oyuncu olduğunu düşünüyorum. Direkt nokta 
transfer. Amacımız hem geçmiş yıla göre takımı bir 
üst seviyeye çıkarmak hem de aidiyet duygusunun 
yüksek olduğu bir takım oluşturmak.”

Bağbaşlıoğlu bir gazetecinin yeni 
transferler hakkındaki sorusu üzerine, 

oyuncuların idmanlardaki performanslarını 
değerlendirdiklerini ve ihtiyaç gördükleri mevkiler 
için görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Sagal: Futbolumla kim olduğumu 
göstermek istiyorum
İmza törenine eşi ve iki kızıyla gelen Angelo Sagal 
ise takıma katkı yapmak istediğini söyledi. Süper 
Lig maçlarını önceden izleme fırsatı bulduğunu 
belirten Şilili futbolcu şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz büyük takımlarımız Şampiyonlar 
ve UEFA Ligi’nde de oynuyor. Ordan az çok 
biliyordum. Denizlispor’la transfer görüşmelerimiz 
başladığında daha çok tanıma ve seyretme şansım 
oldu. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu şansı 
verdikleri ve güvendikleri için kulübe teşekkür 
ediyorum. Futbolumla kim olduğumu göstermek 
istiyorum.”

Türkiye’de, milli takımdan arkadaşlarının olduğunu 
anımsatan Sagal, ‘’Onlarla da konuştum. Çok iyi 
şeyler anlattılar. Buraya gelmek için de fazladan 
motivasyon oldu. Şehir çok güzel. Zaten geldiğim 
günden beri herkes çok iyi karşıladı. Bu tabii ki 
futboluma katkıda bulunacak. Denizli, sakin ve aile 
şehri gibi. Bu da bizim için çok önemliydi.” dedi.
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 
3. Lig’e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Bundan sonraki kademe TFF 1. Lig’e getirilecek. Bunu 
da oturttuktan sonra TFF 2. Lig, hatta TFF 3. Lig’e takım harcama limitlerini getirmek 
hedefimiz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat 
Özdemir, Süper Lig’de uygulanan takım harcama 
limitini kademeli olarak TFF 1. Lig’e sonrasında da 
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’e getirmeyi hedeflediklerini 
söyledi.

TFF’nin Ankara’da JW Marriott Hotel’de yapılan 
olağan genel kurulunda başkan Nihat Özdemir, 
delegelerin konuşmalarının ardından söz aldı.

Süper Lig’de uygulanan takım harcama limitinden 
bahseden Nihat Özdemir, “Süper Lig’e takım 
harcama limitlerini getirdik. Koyduğumuz 
harcama limitlerinde takımlar bunların içine 
girmekte zorlanıyor. Sıkıntıları var. Bu çalışmaları 
bir taraftan yapıyoruz. Bundan sonraki kademe 
TFF 1. Lig’e getirilecek. Bunu da oturttuktan 
sonra TFF 2. Lig, hatta TFF 3. Lig’e takım harcama 
limitlerini getirmek hedefimiz.” diye konuştu.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanması 
için anlaşma yaptıklarını yineleyen Özdemir, şu 
ifadeleri kullandı:

“En büyük hedeflerimizden biri, TFF 2. Lig ve TFF 3. 
Lig takımlarının gelirlerini artırmak. Her toplantıda 
bizden maçların yayınlanmasını istediler. Biz 
de bu arayış içinde birçok yayıncı kuruluş ile 
temasa geçtik. Gerekli anlaşmayı yaptık. Milli 
maçlardan sonra sözleşmeyi imzalayacağız. Hem 
maçları yayınlatacağız hem de takımlarımıza 
gelir kapısı sağlayacağız. Bu, 2. Lig ve 3. Lig’de 
oynayan futbolcularımızı motive edecek. TFF 
olarak özellikle 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden 
altyapıya önem vermelerini bekliyoruz. Buralardan 
yetişen gençlerimizin A Milli Takım’da oynamasını 
istiyoruz.”
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı 
Hidayet Türkoğlu, yeni sezonda maçların belli 
kapasitede seyircili oynanabileceği bir süreç 
başlatmak istediklerini söyledi.

Başkan Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu’nda 
düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda 
bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına 
karşı alınacak tedbirlerin maçların seyircili 
oynanabilmesi adına çok önemli olduğunu 
belirten Hidayet Türkoğlu, “7 Ağustos’ta 
Basketbola Dönüş Protokolü’nü yayımladık. Yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 
Mayıs’ta ligleri mevcut haliyle tescil etmiştik. ING 
Basketbol Süper Ligi’ni aldığımız sıkı tedbirlerle 
26 Eylül’de başlatmayı planlıyoruz. İki senaryomuz 
var. Bu süreçte iyi çalıştık. Önümüzdeki günlerde 
Ankara’ya bir seyahatimiz olacak. Yeni sezonun 
nasıl olacağını, yüzde 25-30 kapasitede seyircili 

oynanıp oynanmayacağını görüşeceğiz. Sağlık 
Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ile yapacağımız 
görüşmeleri kulüplerle ve kamuoyuyla 
paylaşacağız. Kulüplerle oturup konuşacağız. 
Önceliğimiz sağlık olacak. Yeni sezonda az 
kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet 
edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz.” ifadelerini 
kullandı.

TBF Başkanı Türkoğlu: Yeni sezonda basketbolseverleri 
salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz
Türkoğlu, yeni sezonda maçların belli kapasitede seyircili oynanabileceği bir süreç 
başlatmak istediklerini bildirdi.
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TRANSFER TARAFTARI
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Murat ALTUN

Taraftarların en sevdiği dönemdir transfer zamanları. Sosyal medyada haber 
duyum kovalarlar, yöneticilerin resmi hesaplarına baskı yaparlar, kafalarındaki 
kadroyu yazıp aralarında tartışırlar. Lakin basın nezdinde bazı kronik sorunlar 
mevcut. 

Basın çalışanı bir haber yapar ve bu gündeme düşer. Mesela der ki ‘’X oyuncu ile 
Y takımı görüşüyor.’’ Hemen taraftarlar büyük heyecan yaşar, sosyal medyada o 
isim trend-topic sıralamasını tırmanır, gelişme kovalarlar. Haberi veren kişi anlaştı 
geliyor dememesine rağmen transfer sonuçlanmazsa, kolpacı yalancı ilan edilir… 
Halbuki o haberi alana kadar kaç telefon görüşmesi, kaç mesajlaşma mail olayı 
atlatmıştır bilmez, sormazlar… Yapılan haberi iyi irdelemenizi söyler, ona göre 
tepki vermenizi rica ederim. 

Taraftarların bu dönemlerde yaşadığı heyecana büyük saygı duyuyorum. Lakin 
kâğıt üzerinde kurulan kadro ile başarı sağlanmayacağına çoğu kez şahit olduk. 
Geçtiğimiz sezon transfer tahtası kapanıp Galatasaray’ın kadrosunu önümüze 
serdiğimizde, kartopu oynayarak şampiyon olur esprileri yapılıyordu. Ligi altıncı 
bitirdiler! Tabii ki diyebilirsiniz, nereden bilirdik bu kadar sakatlık olacağını, 
pandemi süreci yaşanacağını diye… Ne demiş Fatih Terim; finito cokare, 
resultante importante… Yani önemli olan sonuç! Hemen hemen aynı sonu 
birkaç kere yaşayan Fenerbahçe var. 2005-2006 sezonu rüya gibi kadroya sahip 
olmalarına rağmen 81 puan yetmemişti. Keza 2015-2016 sezonunda Van Persieli, 
Nanili kadro Beşiktaş’ın arkasında kalmıştı. Kâğıt üzerinde kurulan kadrolara çok 
fazla takılmamalısınız. 

İletişim problemi taraftarları hep yanlış yollara sürükler. Bir isim X takımıyla 
anlaştı diye sosyal medyada gündeme girince, taraftarlar nezdinde sosyal 
medya hesabı yorum yağmuruna tutulur, videoları izlenir fakat geliyor diye 
servis edilen oyuncuların çoğu gelmez. Taraftar haklı olarak tepki gösterir. Yüksek 
sesle konuşulan ismi asılsız ise yalanlasalar, tepki almayacaklar. İlgilendikleri 
ortaya atılan her oyuncuyu yalanlamadılar diye, o zaman ilgileniyoruz fikrinde 
de birleşmeyecek kimse! 200 tane oyuncu getiriyorlar her sene, yalanlamak ile 
uğraşırlarsa, gerçekten transfer yapamazlar. Bu durumu taraftarlar aralarında iyi 
ayarlamalı. 

Transfer beklentisi bir hastalık gibi. Yönetimden yönetime, takımdan takıma 
değişiyor bu. Bu kadar takılı kalmayın gelene gidene. Birbirinize de basın 
mensuplarına da yönetimlere de ölçülü yaklaşın. Duygularınızı kontrol edemeyip 
yanıp tutuştuğunuz adamlar, evlat muamelesi yapılanlar, başka yeri tercih edince 
üzülüyorsunuz sonra. Psikolojinize dikkat edin, gerisi bir şekilde yoluna girer.
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Gündemdeki ada Meis
Antalya’nın Kaş ilçesi ile eskiye dayanan dostluk ve ticari ilişkilerinden dolayı 
“kardeş kent” olarak anılan Meis Adası, son günlerde Yunanistan’ın askeri 
sevkiyat yaptığı yönündeki haberlerle gündeme geldi.

Yunanistan’ın askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlerle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan 
Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya’nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan’ın ana karasına ise 580 
kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Özgün mimarisi ve doğal yapısıyla ilgi gören 7,3 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Meis (Kastellorizo) 
Adası, Kaş ilçesinin tam karşısında görüş mesafesinde bulunuyor.

Feribotla 25 dakikada ulaşılan adanın girişinde, rengarenk evler ve kırmızı kubbeli Osmanlı Camii Müzesi 
yer alıyor.

Birbirlerine yakınlığı dolayısıyla çok eskiye dayanan dostluk ve ticari ilişkiye sahip Kaş ile Meis Adası, iki 
kardeş kent olarak da anılıyor.

Kaş Limanı’ndan Meis Adası’na turlar düzenleniyor. Anadolu ile bağını hiç koparmayan Meisliler, gıda 
ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık Kaş’a geliyor.

Çoğunluğu Türkçe konuşan, restoranlarında ve işletmelerinde Türkçe menüler olan Meis Adası’nın 
sakinleri, her hafta cuma günü Kaş’ta kurulan pazar yerinde alışveriş yapıp, hafta sonunu da ilçede 
geçiriyor.
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Kaş sakinleri de ticaret ve turizmin yanı sıra lezzetli balık lokantalarında yemek yemek için, kısa süreli giriş 
için vize şartının aranmadığı Meis’e günübirlik turlarla gidiyor. Meis halkı, geçimini turizm ve balıkçılıkla 
sağlıyor.

İki kıyı arasında ortak festival, yarışma ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor. Uzun yıllar düzenlenen 
ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat 
Festivali ve Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı da iki kentin sakinleri arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü 
olduğunu gösteriyor.

“İç içe geçmiş bir kültürü barındırıyorlar”

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, Kaş ile Meis halkı arasında güçlü bağların 
bulunduğunu söyledi. 

İki kardeş kent arasındaki ticaretin her dönem devam ettiğini dile getiren Ulutaş, Kaş ile Meis arasında 
gelin alma ve verme ilişkilerinin de yaşandığını kaydetti.

İki kentin iç içe geçmiş bir kültürü barındırdığını ifade eden Ulutaş, “Meisliler, Kaş’ı çok seviyorlar. Buraya 
sadece ticaret için değil, tatil yapmak, arkadaşlarını görmek için de geliyorlar.” dedi.

Ulutaş, çoğu Meislinin Türkçeyi de iyi konuştuğunu aktardı.

Meis Adası, Yunanistan’ın askeri sevkiyatı ile gündemde

Meis Adası ile Kaş ilçesi arasındaki turizm ve ticarete, yıllar sonra Kovid-19 salgını nedeniyle ara verildi. 
Salgın nedeniyle birbirlerinden ayrı kalan iki kardeş şehir, şu sıralar Meis Adası’na Yunanistan’ın askeri 
sevkiyat yaptığı yönündeki haberlerle gündemde. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’ın, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış 
statüde bulunan Meis Adası’na askeri yığınak yaptığına dair haberlerin basında yer aldığını belirtmişti.

Türkiye’nin, kıyıların hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade 
etmeyeceğini vurgulayan Aksoy, “Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır. 
Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye 
uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır.” ifadelerini 
kullanmıştı.
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2018 yılı itibarıyla uluslararası kamuoyunda terör örgütü DEAŞ’ın yenilgiye uğradığı yönünde güçlü bir inanç ortaya 
çıktı. Bu inanç büyük oranda ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve İran’ın “DEAŞ’la mücadelede ana 
aktörler” imajıyla uluslararası kamuoyuna sundukları söylemlerle inşa edildi. Bunun en somut örnekleri ise 2017’de 
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin İran Devrim Rehberi Ali Hamaney’e 
DEAŞ’ın bitirildiğini deklare eden mektubu ve 2019 yılında DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürülmesinin 
ardından ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamalar oldu.

Fakat uluslararası kamuoyunda oluşan söz konusu inanç DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta eylemlerine yeniden 
başlamasıyla birlikte sarsılmaya başladı. Bu durum, terörle mücadele süreçlerinin, aktörlerin konjonktürel “kazanım” 
ya da “başarılarının” ötesinde değerlendirilmesi gereken süreçler olduğunu bir kez daha gösterdi. DEAŞ’ın Irak ve 
Suriye’de yeniden yoğun bir faaliyet sürecine girmesi, terörizmle mücadelenin daha geniş boyutlu bir doğaya sahip 
olduğunu tekrar hatırlatmış oldu. Bu durum, terör örgütlerinin “yeniden doğuşu” olarak nitelendirilen süreçlerin 
dinamiklerinin örgütsel ve sosyolojik koşullarına odaklanmayı gerektiriyor.

Terör örgütlerinin “yeniden doğuş” süreçleri ve koşulları
Terörizmle mücadele operasyonları sonucunda terör örgütleri pek çok açıdan zafiyete uğruyor; bu operasyonların 
etken sonuçları itibarıyla da örgüt içi sarsıntılar ve kırılganlıklar yaşanıyor. Bu süreçlerde terör örgütlerinin 
yaşadıkları kayıplar birkaç farklı boyutta kendisini gösteriyor. Bunlar, mevcut olması halinde alan kontrolünün 
yitirilmesi, militan kaybı, silah kapasitesinde ve finansal kapasitede kayıplar, liderliğin sorgulanması, örgüt içinde 
ayrışma veya demoralizasyonun ortaya çıkması şeklinde sıralanabilir. Bu kayıplar ve etkiler terör örgütlerinin uzun 
bir süre hareketsiz kalmalarına yol açıyor. Bu duruma örgüt liderlerinin suikastlarla etkisiz hale getirilmesi veya 
sağ olarak yakalanması da eklendiğinde, terör örgütleri tam anlamıyla mefluç hale geliyor ve hatta örgütün ve 
faaliyetlerinin tamamen sona erdiği algısı oluşabiliyor.

Irak ve Suriye’de DEAŞ’ın yükselişi
Gelinen son noktada ABD, Rusya, Irak ve Suriye devletleri DEAŞ’ın gerçek anlamda yenilgiye 
uğratılamadığını ve örgütün bir yeniden doğuş sürecine girdiğini kabul ediyorlar.
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Fakat terörizmle askeri/fiziki mücadelenin ortaya çıkardığı sonuçla kendini gösteren bu algı büyük bir yanılgıya 
da işaret ediyor. Askeri/fiziki bağlamda yenilgiye uğratılan terör örgütlerinin tüm yönleriyle ortadan kaldırıldığına 
yönelik kanaat, birtakım sosyolojik koşulların varlığını koruması sonucunda aksi bir kanaate dönüşüyor. 
Mevcut sosyolojik koşulların varlığını sürdürmeye devam etmesi, kısa bir süre içinde terör örgütlerinin yeniden 
canlanmasına yol açıyor.

Söz konusu sosyolojik koşullar, sosyolog Johan Galtung’un yapısal şiddet, negatif ve pozitif barış kavramlarıyla 
meydana getirdiği çerçevede açıklanabilir. Yapısal şiddet, bir toplumda belirli toplumsal kesimlere yönelik fiziki 
saldırılardan ayrımcılığa, eşitsizliğe kadar geniş bir kümeyi ifade eden bir kavram. Negatif barış kavramı ise bu 
toplumsal durumun oluşturduğu gerilimlerin, zihinsel ve kimliksel ayrımların ve ötekileşmenin derinleşmesini, 
fakat bunların görünürde bir şiddet hareketi oluşturmadığı ortamı açıklıyor. Son olarak, pozitif barış da toplumda 
her türlü zihinsel ve kimliksel ayrımın, gerilimin ve çelişkinin çözümlendiği gerçek barış ortamı olarak tanımlanıyor.

Bu çerçevede terör örgütlerinin yeniden doğuş süreçleri ele alındığında, yapısal şiddet ve negatif barış durumunun 
sürdüğü toplumsal yapılarda, örgütlerin yeniden harekete geçmesi ve prestij kazanması mümkün hale geliyor. 
Zira terör örgütleri bu toplumsal yapılarda örgütsel anlatılarını ve propaganda kabiliyetlerini güçlendiriyor ve 
örgütlenme ve eleman kazanma açısından ciddi bir sorunla karşılaşmıyorlar. Bu duruma terör örgütlerinin faaliyet 
gösterdiği ülkelerdeki otorite boşlukları da eklendiğinde, yeniden doğuş süreçleri için elverişli bir zemin kendisini 
gösteriyor.

Terör örgütleri, bu zemin üzerinde başlattıkları yeniden doğuş süreçlerinde, büyüme/gelişme evrelerinde olduğu 
gibi, şiddet eylemlerini varlığını ispatlama ve hatırlatma aracı olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu süreçlerin başında 
terör eylemleri yoğun biçimde gözlemlenmekte. Fakat yeniden doğuş süreçlerindeki şiddet eylemleri, örgütün 
kapasite açısından yaşamış olduğu zafiyete paralel olarak, daha az kişiden oluşan ve gizliliğe azami önem gösteren 
küçük gruplarla sabotaj, bombalama eylemleri veya silahlı saldırı biçiminde dönüşüm gösteriyor.

Diğer yandan, yeniden doğuş süreçlerinde terör örgütleri öncelikle mevcut örgüt kadrolarına, militanlarına ve 
sempatizanlarına hitap ediyorlar; örgüt içinde kendini gösteren belirsizlik ve yenilgi psikolojisini aşmaya çalışıyorlar. 
Bu durumun tesis edilebilmesinin ardından ise örgütler klasik anlamda eleman kazanmaya ve kitlelere yönelik 
propaganda faaliyetlerine odaklanıyorlar. Bu çerçevede, geçmişte örgütün bir alan kontrolüne ulaşmış olması 
şartıyla, bu alan kontrolünün bir “başarı” olarak nitelendiği gözlemlenir. Bu noktada, alan kontrolünün yitimi 
örgüt tarafından “kazanımın gaspı” olarak söylemleştirilerek bir intikam algısı meydana getirilir. İntikam algısı, 
örgütün geçmiş “başarı” anlatısına dayalı olarak, kazanımların yitirilmesine yol açan odakları hedef haline getirir. Bu 
süreçlerde, şayet örgüt lideri etkisiz hale getirilmişse intikam söylemi liderin intikamını da kapsar. İntikam algısıyla 
paralel olarak örgütler, geçmiş başarı veya kazanımlara yeniden ulaşabilmeyi başat söylemler arasına yerleştirir; 
örgütün mücadelesinin uzun erimli bir süreç olduğu ve alınan yenilginin yalnızca bu sürecin küçük bir parçası 
olduğu yönünde mesajlar örgüt kadrolarına ve sempatizanlara iletilir. Son olarak, yeniden doğuş süreçlerinde 
örgütlerin en önemli anlatı dayanakları, yenilgilerden ve hatalardan ders çıkarıldığı, örgütün hareketsiz kaldığı 
süre içinde yaşanan gelişmelerin örgütü “haklı” çıkardığı ve dolayısıyla örgütün varlık gerekçesinin güçlendiği 
yönündeki mesajlardır.

Irak ve Suriye’de DEAŞ’ın yükselişi
Irak ve Suriye, terör örgütlerinin yeniden canlanma süreçlerine DEAŞ örneğinde sahne olan iki ülke konumunda. 
Bu nedenle söz konusu iki ülkenin, açıklanmaya çalışılan çerçevede değerlendirilmesi gerekiyor. Irak ve Suriye’deki 
sosyopolitik duruma bakıldığında kendisini gösteren ilk ortak nitelik, her iki ülkede de otorite ve güç boşluğu 
alanlarının mevcut olması. Bu durum, farklı devletlerin ve devlet dışı silahlı aktörlerin alan kontrolüne sahip olduğu 
bir coğrafi tablo ortaya çıkarıyor. Bunun sonucunda DEAŞ, otorite ve güç boşluğunun doğurduğu imkanlarla 
yeniden örgütlenebiliyor ve eylemler gerçekleştirebiliyor. Bu eylemlerin ise sık fakat küçük çaplı oldukları 
gözlemleniyor.



56 AĞUSTOS  2020 - YENİ SAYI: 25

İÇİMİZDEN

SULTACILIK ve PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

30 Ağustos zaferini kazanan ve bağımsızlık savaşında toprağa düşen 
dedelerimiz bugünkü siyasi partilerin iç demokrasi anlayışını görselerdi 
herhalde çok üzülürlerdi birileri bir dargrup kurarak ahbap çavuş 
ilişkileriyle ülke yönetimini de o dar grup anlayışıyla yönettiklerinin içleri 
kan ağlayarak izler ve bu tür demokrasi anlayışından gittikçe uzaklaşan 
parti yöneticilerine karşı da bayrak açmayan kapı kulu geleneğini 
sürdüren pısırık parti üyelerini de herhalde büyük üzüntü ile izler ve belki 
de her iki kesimi  sopa ile kovalarlardı. 

Şayet bu yapı böyle devam eder ve parti içi demokrasinin gelişmesi 
adına bir hareket oluşmasa korkarım ki bu iş bir dikta yönetimine doğru 
hızla sürüklenir ve bunun sonucunda büyük yıkımlar oluşur. Eleştiri ve 
özeleştiri mekanizmasının çalışmadığı partiler demokrasi adına bu ülkeye 
verebilecekleri hiç bir şey yoktur. Artık bu hareketleri kırmak ve gerekli 
çalışmaları yapmak her yurt severin asli görevidir. 

Birilerini kırmaktan korkanlar unutmamalıdırlar ki hayatları boyunca 
kırılacaklardır ve de torunlarına antidemokratik bir ülke bırakacaklardır. 
Kurtuluş savaşımızda 15 bin 55 şehidimizin kemiklerini sızlatmaya 
kimsenin hakkı yoktur. Ayrıca insanların seçme seçilme haklarını gasp 
edenler kul hakkından bahsedemezler. 

Elbette bu distem böyle devam edemez etmeyecektir de insanlar hsklarını 
bir şekilde arayacak ve bulacaktır. Bu nedenle yetkililer gerekli önlemleri 
ve yasal düzenlemeleri yapmazlarsa korkarımki yapacakları göstermelik 
seçimlerle demokrası dışı aldatmaca yöntemlerle kongre salonlarına 
seçilmişleri önceden belirleyip tek liste ile salonları doldurup aslında 
kongreden başka her şeye benzeyen seçim aldatmacasına artık insanların 
tahammülü kalmadığı gözlenmekte ve çok büyük bir demokrasi ayıbı 
işlenmektedir. 

Parti üyelerinden korkan bir yönetim anlayışının halka güvenmesini 
bekleyebilirmiyiz. Adam kendi üyesine güvenmiyor bu zihniyet halka 
inanır mı? Elbette hayır. Peki bunun sonucu nereye varır dersiniz? Bence 
büyük çekişmelere ve kavgalara neden olacağı kesindir. 

İnsanların insan olmaktan kaynaklı haklarını gasp etmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Şimdi en küçük kongrelere dahi müdahale eden zihniyetlerin 
bundan sonra hükümranlıklarını ellerinden kaybedeceklerini görür 
gibiyim. Çünkü onlar kendi delegelerini seçimsiz seçiyor olması karşısında 
dahi sesini çıkaramayan tüm sessizlerin artık sesi çıkacak gibi gözüküyor.
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simgedergi@gmail.com

İsmail AYDIN
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 320 milyar metreküp 
doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’deki sondajda 320 milyar metreküp 
doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, “Yani bu ilk kuyuda bulunan 
rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa 
sürede gelecek.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlediği toplantıda 
kamuoyunun merakla beklediği “müjdeye” ilişkin yaptığı açıklamada, bugün ülke bakımından tarihi 
öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Enerjinin, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın gerçek anlamda tesisinde de 
çok büyük öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, “Ülkelerin ortaya koydukları vizyonların hayata 
geçebilmesi, enerji sektöründeki istikrarla orantılıdır. Dünyada son bir asırdır yaşanan hiç bir karmaşa, 
savaş, kaos, çatışma, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın. Petrol ve 
doğalgaz sahalarının kontrolü ve güvenliği için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı 
vahşi bir düzen kurulmuştur. Bir damla petrolü, oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören bu 
gayri insani düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir.” diye konuştu.

Suriye’de son yıllarda yaşananlara da değinen Erdoğan, “Biz, mazlumların ve mağdurların bulundukları 
yerlere giderken birileri her şeyi bir kenara bırakıp, doğrudan petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı 
durumla Libya’da da karşılaştık. Biz, Libyalı kardeşlerimizin çağrısıyla onları darbecilerden kurtarmanın 
mücadelesini verirken, birileri yine petrol sahalarının dibinde bitivermiştir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz’de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası 
olduğuna işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti: “Hamdolsun biz önceliğimizi asla değiştirmedik, 
hep önce insan dedik Hep önce insan, dostluk kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik.
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Hep önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık 
bizde, petrol onlarda kalmış olabilir. İşte Rabbim 
bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik 
zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka 
yerlerde de önümüze açılacaktır. Çünkü artık bu 
alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var. Bugünlere 
elbette kolay gelmedik. Ülkemizde çok uzun yıllar 
boyunca petrol ve doğalgaz arama çalışmaları 
genellikle kiralama usulü ile yapıldı. Hele derin 
deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlıydık. 
Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda 
elimize 3-5 sayfalık rapor dışında hiç bir şey 
geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz, belki de 
gerçekten aradılar. Ama bulamadılar. Ama sonuçta 
biz, artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük.”

Bu tür çalışmaların öyle kiralama veya benzeri 
yöntemlerle değil, doğrudan milli kuruluşlar 
aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdıklarını 
belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017 
senesinde yeni baştan belirledik. O dönemde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olan Berat 
Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez 
kardeşimiz ekipleriyle birlikte bu politikayı titizlikle 
ve kararlılıkla uyguladılar. Bu çerçevede derin 
deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına 
girdik. Ardı ardına 3 sondaj gemisini, ülkemiz derin 
deniz arama filosuna kattık. Bugünkü sevinci bize 
yaşatan Fatih’in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj 
gemilerimizle bu alanda dünyanın en önde gelen 
ülkeleri arasına dahil olduk.

Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik 
araştırma gemilerimizle bu filoyu güçlendirdik. 
Mülkiyetleri ülkemize ait olan 3 sondaj ve 2 sismik 
araştırma gemimiz tamamen kendi ekipmanlarımız 
ve kendi personelimiz ile çalışmalarını yürütüyor. 
Dünya fiyatlarının hayli altında maliyetle ülkemize 
kazandırdığımız gemilerimizle yaptığımız 
sondajların birim maliyeti de oldukça düşüktür. 
Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda 
en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu 
değildir. Zaten öyle bir durum olsa bize nefes bile 
aldırmayacakları ortadadır. Yerli ve milli imkanlarla 
hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevincini milletle birlikte 
yaşamak istediği müjdeyi, “Türkiye, tarihinin en 
büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. 
Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde 
başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 
milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş 
durumda.” sözleriyle paylaştı. 

Fatih sondaj gemisini Boğaz’dan uğurladığı günü 
hatırladığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“O uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye 
de keşfe de ulaşmış. İstanbul’un fethinin yıl 
dönümünde Karadeniz’e uğurladığımız Fatih 
sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla 
hepimizi gururlandırdı. Allah’a hamd olsun. 
Daha önce ‘Tuna-1’ diye adlandırılan bu alanı 
‘Sakarya Gaz Sahası’ olarak isimlendirdiğimiz bu 
alanda, gereken tüm test, analiz ve mühendislik 
çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen 
veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin 
kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani 
bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir 
kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı 
da en kısa sürede gelecek. Rabb’imize bize ve 
milletimize bugünleri gösterdiği için hamd 
ediyoruz.”

“Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını 
milletimizin kullanımına sunmaktır”

Yıllarca enerjide dışa bağımlılığın maddi ve manevi 
sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğe 
daha güvenle bakacaklarına inandıklarını dile 
getiren Erdoğan, “Bu operasyonu tamamen milli 
imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit 
kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim 
konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine 
geçeceğiz. Doğalgazın yüzeye çıkartılması 
ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu 
kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. 
Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz, 2023 yılında 
Karadeniz gazını milletimizin kullanımına 
sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla adeta ilmik 
ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve 
en büyük meyvesini almış oluyoruz.” diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih ve Yavuz gemileri vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz’de bugüne kadar 9 
derin deniz sondajı gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

“Nihayet, son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir 
müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni’nin de yıl sonunda devreye 
girmesiyle Akdeniz’deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj 
faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, ‘Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.’ Evet, 
biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası’yla ‘Bismillah.’ dedik. Allah’ın izniyle devamı da 
gelecek. Çünkü, ‘Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu’nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.’ Biz bu 
yolun divanesiyiz. İnşallah burada da neticeye ulaşacağız.”

Sadece denizlerde değil Türkiye topraklarındaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürüttüklerine 
işaret eden Erdoğan, diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarını da çoğalttıklarını belirtti.

“Ülkenin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız.” vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye’nin yıllarca bunun 
sancısını sıkıntısını çeken, bedelini ödeyen bir ülke olduğunu ifade etti. 

Cari açığın en büyük sebebinin de hep enerji olduğunu, yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdikleri 
önem sayesinde bu konuda nispi bir denge sağlansa da hala enerjide ciddi bir ithalatçı durumunda 
olunduğunu anlatan Erdoğan, “Cari açığımızın ana sebebi bu değil mi, bu. Denizlerde ve karada daha çok 
arama yapıp neticeye ulaşarak, enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek 
yok.” diye konuştu.

“Tüm alanlarda en güçlü şekilde varlığımızı göstermekte kararlıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan konvansiyonel enerji kaynaklarına yoğunlaşırken, diğer yandan 
elektrikli motor başta olmak üzere geleceğin teknolojilerine de yatırımları sürdüreceklerinin altını çizerek, 
“Her kaynağın diğerinin tamamlayıcısı olduğunu unutmadan, tüm alanlarda en güçlü şekilde varlığımızı 
göstermekte kararlıyız. Türkiye artık hiçbir alanda birilerinin gölgesine sığınma ihtiyacı duymadan kendi 
ayakları üzerinde durabilecek güce, iradeye ve kaynağa sahiptir. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden 
ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu. 

“Yunanistan başta olmak üzere, bu mesele, karşımıza dikilenlerin hepsi de haklı olduğumuzu gayet iyi 
biliyor.” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Özellikle Avrupa Birliği (AB), Yunanistan’ı şımartıp üzerimize salarken, sergilediği çifte standart sebebiyle 
bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini, birliği ayakta tutan değerleri yıprattığını görmelidir. Ortada 
dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların yarın öbür gün en büyük zararı AB’ye 
vereceği unutulmamalıdır. Sırf Türkiye’ye zararı dokunuyor diye kendi müktesebatına aykırı işlere alet 
olmak Yunanistan’ı kurtarmaz. Ama AB’nin zaten sorunlu olan itibarını iyice düşürür. Türkiye’nin bu 
konudaki kararlılığını, gerektiğinde bedel ödeme ve ödetme azmini görmek istemeyenler sahada da 
masada da cevaplarını alacaklardır. “

Erdoğan, “Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna 
inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Milletimizin refahı için gece gündüz 
demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı 
açık etsin. Bir kez daha doğal gaz rezervi keşfimizin ve arkasından gelecek yeni keşiflerin ülkemize, 
milletimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Buradan elde edeceğimiz gelirin milletimize, umudunu 
bize bağlamış tüm dostlarımıza ve insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.”
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Türkiye uzayın kapısını böyle açtı

Savunma sanayisinde son dönemde önemli başarılara 
imza atan Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında 
elde edilen teknolojik kazanımlarla uzayın yolunu 
açtı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 
projesiyle ilk yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk 
Türk aracı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail 
Demir’in “Türkiye uzayı gördü” sözleriyle ilk müjdeyi 
verdiği gelişme, ROKETSAN Uydu Fırlatma Uzay 
Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile 
Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni’nde gün 
yüzüne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
milli teknolojilerle fırlatılan ilk yerli sonda roketi ile 
uzaydan elde edilen görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Bu gelişmeye uzanan yol, 2012 yılında Savunma Sanayii 
İcra Komitesinde alınan kararla Türkiye’nin uzaya 
bağımsız erişmesi konusunda düğmeye basılmasıyla 
açıldı ve bu alanda çalışmalara başlandı.

Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma 
Merkezinin kurulması görevi Cumhurbaşkanlığı 

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 
ROKETSAN’a verildi.

Türkiye’nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması 
amacıyla 2018’de SSB ile ROKETSAN arasında Mikro 
Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi (MUFS) 
imzalandı. Projenin 2025 yılında tamamlanması 
hedefleniyor.

Projeyle 100 kilogram ve altındaki mikro uydular, 
yüksekliği en az 400 kilometre olan alçak dünya 
yörüngesine yerleştirilebilecek.

Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, 
test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine 
kavuşulmasını sağlayacak proje kapsamında, yerli uydu 
uzaya fırlatıldığında hem savaş hem barış zamanında 
Türkiye’ye güvenli bilgi akışı sağlayacak.

Tarımdan savaş istihbaratına kadar her alanda ülkenin 
geleceğine katkı sağlayacak uydu, anlık bilgi ve 
koordinatlarla askerin işini kolaylaştıracak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ilk yerli sonda roketi, uzay sınırını 
geçen ilk Türk aracı oldu.
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Geniş çaplı antikor araştırması Kovid-19 aşısı için 
ümidi artırdı

İzlanda’da yapılan geniş çaplı bir araştırma, antikorların 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinin ardından en 
az 4 ay koruyuculuk sağladığını ortaya koydu.

Merkezi Reykjavik’te bulunan, Amerikan biyoteknoloji 
şirketi Amgen’in alt kuruluşu deCODE Genetics 
tarafından yürütülen araştırmada, İzlanda’da Kovid-19 
testi yapılan 30 binden fazla kişi incelendi.

Hastaneler, üniversiteler ve sağlık çalışanlarının destek 
verdiği araştırmada, kişilerde Kovid-19 ile savaşmak 
için oluşan antikorların, teşhisin ardından en az 4 ay 
boyunca tükenmediği görüldü.

Araştırmanın bulgularının yayımlandığı “New England 
Journal of Medicine” dergisine açıklama yapan 
Harvard Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri 
uzmanları, çalışmanın “doğal enfeksiyonda olduğu gibi 
aşının uzun süreli antikor üretilmesini teşvik etmesi 
halinde bunun, öngörülemez ve çok bulaşıcı yeni tip 
koronavirüse karşı kazanılacak bağışıklığın çabuk sona 
ermeyeceği ümidini doğurduğu” değerlendirmesini 
yaptı.

Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalarda, Kovid-
19’a karşı oluşan antikorların çok çabuk kaybolduğu 
izlenimi uyanmıştı.

Kovid-19 salgınında en büyük gizemlerden biri, virüse 
yakalanmanın gelecekteki bir enfeksiyona karşı 
koruyucu etkisinin olup olmayacağı ve bunun ne 
kadar süreceği oldu.

İzlanda’da 30 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırma, antikorların yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) teşhisinin ardından en az 4 ay koruyuculuk sağladığını gösterdi. Bu süreç tüm 
dünya halkına bir umut oldu.
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Türk savunma sanayisi dev zırhlıların Umman’a 
teslimatını tamamladı

Türk savunma sanayisi, zırhlı kara araçları alanında 
önemli bir ihracat projesini başarıyla tamamladı.

Uluslararası alanda önde gelen zırhlı kara aracı 
üreticilerinde FNSS Savunma Sistemleri AŞ, bugüne 
kadar başarıyla sonuçlandırdığı projelere bir yenisini 
ekledi.

Dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakarak 
Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu 
araçlara yönelik ihaleyi kazanan FNSS, 20 Eylül 2015’te 
sözleşme imzaladı.

Sözleşme doğrultusunda 8x8 zırhlı araçların ilki 
Temmuz 2017’de teslim edildi. Umman Kraliyet Kara 
Kuvvetleri envanterine katılan Pars 8x8, özellikle zorlu 
arazi şartlarındaki harekat ve farklı hedef tiplerine karşı 
atış yetenekleriyle beğeni gördü.

Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine sözleşme 
kapsamında Pars III 8x8 ve Pars III 6x6 olmak üzere 
toplam 13 konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edildi.

Son olarak kurtarıcı araçların teslimatını gerçekleştiren 

FNSS, bundan sonraki süreçte araçların lojistik destek 
ihtiyacını karşılayacak.

Teslimatlar kapsamında 25 ve 30 milimetre kule ile 
12,7 milimetre uzaktan komutalı kuleye sahip zırhlı 
muharebe araçları, 120 milimetre havan topu taşıyan 
zırhlı havan aracı, zırhlı keşif ve gözetleme aracı, zırhlı 
komuta aracı, zırhlı ambulans, zırhlı kurtarma aracı, 
zırhlı bakım aracı, zırhlı istihkam ve KBRN aracı, zırhlı 
muhabere aracı kullanıma sunuldu. Pars araçları yakın 
zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde 
de yer almaya başlayacak. TSK’nin ihtiyaçları 
doğrultusunda başlatılan proje kapsamında geliştirilen 
Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç, 15 ay gibi kısa 
sürede montaj aşamasına getirildi.

Proje kapsamında ilk aşamada 12 araç teslim edilecek 
ve teslimatlar 2021 içinde tamamlanacak. Personelin 
karadan emniyetli şekilde intikalini sağlamak amacıyla 
yeni nesil yüksek koruma kabiliyetleriyle dizayn 
edilen araçlar, sahip oldukları uzaktan komutalı silah 
sistemiyle de görevi esnasında maruz kalınabilecek 
saldırıları hem meskun mahal hem de arazide bertaraf 
edebilecek.

Savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, Pars III 8x8 ve Pars 
III 6x6’ların farklı konfigürasyonlarından oluşan 172 zırhlı aracın son parti teslimatını 
gerçekleştirdi.
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