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BAŞKANDAN

ZOR HAYAT

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Yaşam.
Ceza.
Haksızlık... 

Yunanistan’ın Akdeniz’de bize...

Ermenistan’ın Azeri topraklarında 
Azerbaycan’a gerçekleştirdiği saldırı...

Tabi bu saldırı sadece kendi güçleriyle 
değil... Hak, hukuk, adalet nedir bilmeyen 
destekçileriyle...

Burada işin üzücü yanı İslam ülkesi 
geçinen İran, Katar, Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirliği gibi demokratik 
ülke olmaktan nasibini alamamış cehalet 
ülkelerinin de destekçilere destek 
vermesi.

Bize dost görünüp gümrük işbirliği ticari 
anlaşma yaptığımız AB ülkelerinin ABD 
ile birlikte bu işgalci ve saldırgan ülkelere 
haklıdan yana çıkmayıp haksıza desteği 
de inanılır gibi değil.

Nedir bu?

Akıl.
Fikir.
İzan.
Mantık yoksunluğudur. 

Düşünüldüğü zaman özgür ülke 
geçinip özgürlüklerden yola çıkan ancak 
özgürlükle alakası olmayan (ABD’nin 
esmer vatandaşlar uyguladığı zulüm) 
direkt faşizme doğru yol alan çarpıcı 
bir anlayış ürünü olan Liberalizm, Neo-
Liberalizm hâkimiyetidir.

Bunun neticesinin bir yerde sadece İslam düşmanlığı 
olduğu net bir şekilde kendini göstermektedir.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri 
menfaat ve güce boyun eğmenin zayıflığını her 
dönemde gösterip perişanlıktan (bağımsız olmaktan) 
kurtulamamışlardır.

Yoksa Suudi kralı öldüğü zaman Türkiye’de yas ilan 
edilmedi mi... Ardından Öncelik olarak yatırım için 
ülkemize Katar denen ülke alınmadı mı? Alındı ve her 
ikisi de İslam düşmanlığına sahip çıkan yoldan gittiler.

Olsun...

Tümüne karşı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın 
muhalefet partileriyle yekvücut olup ödün vermeden 
karşılarında dimdik durdu ve olayın diplomatik yolla 
masada çözümüne karar verildi. 

Hem şımarık. Hem haksız. Hem saldırgan...

Zor... Hayat zor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. 
Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a 
yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler 
değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere 
Başbakanı Johnson görüştü

GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususların 
ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarıyla 
neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ve 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda 
kararlılıklarını yineleyen Erdoğan ve Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma 
alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşik Krallık’ın Doğu Akdeniz konusunda dengeli ve tarafsız bir 
tutum sergilemesinin, diyalog ve iş birliği çabalarını desteklemesinin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sonucu başlayan çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan 
çekilmesi gerektiğini vurguladı.
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GÜNCEL

TBMM Başkanı Şentop, “Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı 
davasında, vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye vatan 
savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, 
vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır.” dedi.

Şentop, “Gerekçesi, yöntemi ve şekli ne olursa olsun şiddet ve terör, demokrasimizin ve siyaset kurumunun 
en yıkıcı düşmanıdır.” ifadesinde bulundu.

Şentop, “Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu’da ve bütün coğrafyalarda yegane ölçümüz, milletimizin şerefini ve 
menfaatlerini, dünya barışını ve bütün insanlık için adaletin gerçekleşmesini esas alarak hareket etmektir.” 
diye konuştu.

Şentop, “Yüce Meclisimizin açılışının yüzüncü yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi, fikir ve 
telakki farklılıklarımıza rağmen bu yolda mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku 
için elbirliği yapmamızdır.” açıklamasında bulundu.

27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis’teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda 
bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
ile TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Celal Adan, Nimetullah Erdoğmuş, partilerin 
grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

Törenin ardından TBMM Başkanı Şentop, bakanlar ve grup başkanvekillerinin yanına giderek bir süre 
ayaküstü sohbet etti.
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İÇİMİZDEN
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Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Baktım...

Sayın Cumhurbaşkanı “Türkiye 
ekonomide pik yapıyor” dedi.

Durdum, çok sevinip şeyimize, 
pikimize bir bakayım dedim.

Baktım: Zirve, doruğa ulaşmak 
demek.

İyi de...

-Gram Altın 472 TL.
-Euro  8,89 TL.
-Dolar 7,48 TL.
-Eğitimde 6 milyon çocuğun cihazı 
eksik.
-Fiyatlar uçuk.

Böyle olunca gayet tabi paramız 
değer kaybından dolayı suratını 
ekşitmiş. 

Dolayısıyla bende ekşitip dolaptan 
soğuk bir gazoz alıp kafaya diktim. 

Ettim de.

Akdeniz’de 90 gün süre biçtiğimiz 
Oruç Reis 30 gün içinde Antalya 
limanına geri dönüş yapmış, 
İstanbul’un yarı nüfusuna sahip 
10,5 milyonluk Yunanistan 
Başbakanı Miçotakis “Pozitif bir 
adım” diye adaları silahlandırmış.

Yere göğe sığdıramadığımız Katar 
dâhil tüm Arap ülkeleri savaşta 
Yunanistan’ın yanında yer alacağını 
açıklamış.

Aha size Arap ülkeleri... 

Tabi ki bunlar yalnız kalmamızın 
tek sebebi değil…

Tarım: Karın doyurur, aç kalınmaz.

Sağlık: Hasta olunmaz, çalışma 
verimini arttırır
Eğitim: Cahil kalınmaz, bilim 
adamı olunur.
Adalet: Suçlu suçsuz ayırt edilir, 
özgür kalınır, eşitlik sağlanır.

Milli, demokratik ülke ve yalnızlığa 
deva olmanın temel reçetesi budur.

Yoksa...

Deve sidiği şifa.
Hazreti Nuh’un cep telefonu vardı.
Çocuklara taciz.
6-9 yaşındaki çocuklara nikâh 
düşer.
Şeyh’in elini öpen cennete gider.
Cahil kesimin ferasetine 
güveniyorum.

Gibi alçak ve cahil görüşlerden 
sonra daha yeni...

AKP Yozgat eski gençlik kolları 
başkanının ahlaksız bir şekilde 
Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Müjdat 
Gezen ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü’ye (Kuran’ı yaktı, Allah 
demeyi ve hacca gitmeyi yasakladı) 
yalanlarıyla hakaret yağdırması...

AKP Tekirdağ Marmara Ereğlisi 
ilçe gençlik kolları kongresinde 
bir kadınla birlikte 3 erkeğin Türk 
bayraklarını kaldırmayıp üzerlerine 
oturması...

Ne milli, ne Türk, ne demokratik 
ülke olma olup, ülkeye ’ye hakaret, 
yalnızlaşma ve Araplaşmaya giden 
yoldur.

Pik hiç değildir.

Uzak. 
Uzak durmalı bu ve bunlardan!..
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GÜNCEL

Kayseri’de ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim 
tesisinin temeli hafta sonu törenle atılacak.

Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli atılıyor

ASPİLSAN Enerji’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan ve 
Türkiye’nin batarya ve pil ihtiyacını gidermek için 1981’de kurulan ASPİLSAN Enerji, Türk savunma 
sektörünün önemli aktörlerinden biri konumunda bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
şirketlerinden biri olan ASPİLSAN Enerji batarya sistemleri, şarj cihazları, Ni-Cd uçak ve helikopter aküleri, 
enerji depolama sistemleri, elektrikli araç bataryaları, elektronik kart üretimi alanında faaliyetlerine 
devam ediyor.

Firma bu faaliyetlerini Kayseri, İstanbul ve Ankara’daki üç ayrı Ar-Ge merkezi desteğiyle sürdürüyor.

Yalnızca savunma sanayisi değil, aynı zamanda sivil sektörde de ciddi bir konumda olan firma son 5 yılda 
yaptığı çalışmalarla savunma sektörün dışında da çalışmalarına devam ediyor. ASPİLSAN otomotiv, sivil 
havacılık, medikal ve robotik sistemler gibi farklı alanlarda bilinir firmalarla iş birliği içerisinde ürünler 
geliştiriyor ve üretiyor.

Türkiye’de seri üretimi yapılmayan lityum iyon pillerini üretecek firma, ürünlerdeki yerli ve millilik oranını 
önemli ölçüde artırmak için yeni yatırım yaptı. Firmanın, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak, bu 
çözümleri yerli ve milli olarak sağlayacak yeni tesisi, yalnızca pil üretmeyecek, aynı zamanda kendine 
özgü pil geliştirmelerini yapabilecek yeteneklere de sahip olacak.

Toplam 25 bin metrekare kapalı alana kurulacak tesis, pil üretim, batarya paketleme, Ar-Ge merkezi, idari 
ve sosyal tesisleri bünyesinde barındıracak.

Dışa bağımlılığı azaltacak bu yolda ilk adım olan pil üretim tesisinin Mimarsinan Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki temel atma töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve üst düzey diğer devlet erkanı ve 
davetlilerin katılımı ile yarın gerçekleştirilecek.
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GÜNCEL

Suudi gazeteci Cemal 
Kaşıkçı’nın, ülkesinin İstanbul 
Başkonsolosluğuna girdikten sonra 
Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik 
infaz timi tarafından hunharca 
katledilmesinin üzerinden 2 yıl 
geçti.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci 
Cemal Kaşıkçı’nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 
2018’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul 
Başkonsolosluğunda öldürülmesinin üzerinden 2 
yıl geçti.

Orta Doğu’nun en etkin gazetecilerinden biri 
olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal 
Kaşıkçı’nın, evlilik işlemleri için gittiği Suudi 
Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir 
daha çıkmaması ve sonrasında öldürüldüğünün 
anlaşılması sürecinde yaşananlar hafızalarda 
tazeliğini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı’nın 
ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili 

bilgiler ortaya çıkarken, cesedinin nerede olduğu 
konusunda şu ana kadar herhangi bir resmi 
açıklama yapılmadı.

Kaşıkçı’nın öldürülmesinin hemen ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çabasının yanı sıra Türkiye’de yürütülen 
soruşturma sonucunda ortaya çıkartılan 
deliller ve yürütülen etkin diplomasi sayesinde 
oluşturulan uluslararası baskıyla Suudi Arabistan 
yönetimi, ilk başlarda inkar yolunu seçtikleri vahşi 
cinayeti dünya kamuoyuna itiraf etmek zorunda 
kaldı.

Olaya karışanların Türkiye’de yargılanmasına 
yönelik taleplere olumsuz yanıt veren Suudi 
Arabistan’da, Kaşıkçı cinayetiyle ilgileri olduğu 
gerekçesiyle 5’i idam talepli 11 kişi hakkında dava 
açıldı ve bu kişilerin yargılanması yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar 
Özel Raportörü Agnes Callamard’ın Kaşıkçı 
cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, “Kaşıkçı, 
uluslararası hukuka göre Suudi Arabistan’ın 
sorumlu olduğu, kasten ve tasarlayarak 
gerçekleşen bir yargısız infazın kurbanı oldu.” 
ifadesine yer verdi.

Kaşıkçı cinayeti 2’nci yılı geride bıraktı
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GÜNCEL

Suudi Arabistan’ın diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesi nedeniyle Türk hükümetinden özür dilemesi 
gerektiğine vurgu yapılan raporda, ortada bir devlet sorumluluğunun bulunduğu kaydedildi.

Kaşıkçı’nın öldürülme koşullarının, Suudi Arabistan tarafından onaylanan “İşkenceye Karşı Sözleşme” 
hükümleri uyarınca işkence eylemi oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, cesede halen ulaşılamamış 
olmasının da zorla yok etme suçunu teşkil ettiği belirtildi.

Raporda, ABD’nin, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatması gerektiğine işaret 
edilerek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması 
için güvenilir kanıtların bulunduğu aktarıldı. Kaşıkçı’nın barbarca yöntemlerle organize şekilde 
katledilmesinin üzerinden geçen sürede yaşanan gelişmeler özetle şöyle:

Kaşıkçı, 28 Eylül 2018 Cuma günü evlilik işlemleri için başkonsolosluk binasına gidince, cinayet planı 
devreye sokularak, işlemleri için 2 Ekim’e randevu verildi. Bunun üzerine harekete geçen ve aralarında 
güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıpçının bulunduğu cinayet ekibi, farklı gruplar halinde İstanbul’a geldi.

2 Ekim’de erken saatlerde Londra’dan İstanbul’a dönen Kaşıkçı’dan, saat 13.08’de konsolosluk binasına 
yaya olarak girdikten sonra bir daha haber alınamadı. Türkiye’ye farklı uçaklarla gelen 15 kişilik Suudi 
heyet, cinayetin ardından iki ayrı uçakla akşam saatlerinde Türkiye’den ayrıldı.

Kaşıkçı’nın başkonsolosluktan çıkmaması üzerine dışarıda kendisini bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz, AK 
Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve gazeteci Turan Kışlakçı’yı aradı. Konsolosluk önünde gece 
saatlerinde yapılan basın açıklamasıyla Kaşıkçı’nın kaybolduğu haberi, dünya ve Türkiye kamuoyuna 
duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı’nın alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili hemen soruşturma 
başlatırken, olayı inkar eden Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı’nın binadan çıktıktan 
sonra kaybolduğunu öne sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, 
“Cumhurbaşkanı olarak takibindeyim, kovalıyorum, buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya bizler 
bildireceğiz.” dedi.

Sonrasındaki tüm süreci yakından izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinayetle ilgili ABD Başkanı Donald 
Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin 
Selman ile farklı tarihlerde telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Vahşice işlenen cinayetle ilgili dünya liderleri ile de sık sık görüşmeler yapan Erdoğan, oluşturduğu 
uluslararası kamuoyu sayesinde ilk başlarda inkar yolunu seçen Suudi Arabistan’ın cinayeti itiraf etmesini 
sağladı. Açıklamalarında da cinayetle ilgili ayrıntılar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad yönetiminin 
cinayeti itiraf etmesinin ardından Cemal Kaşıkçı’nın ailesini telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.

Uluslararası kamuoyunun da en önemli gündem maddelerinden biri olan cinayetle ilgili BM, AB, Almanya, 
İngiltere ve Fransa, Kanada, Rusya ve İran başta olmak üzere birçok ülke, cinayete tepki gösterdi. Bazı 
ülkeler de cinayette adı geçen kişilerle ilgili yaptırım kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump da Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından sık sık açıklama yaptı. ABD Dışişleri 
Bakanı Mike Pompeo da cinayetin ardından gittiği Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdulaziz ile 
görüştükten sonra Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Azerbaycan’a saldırı düzenleyen Ermenistan sivil yerleşimleri hedef aldı. 
Onlarca Azerbaycan Türk’ü saldırılarda hayatını kaybetti. 
Ermenistan tarafından açılan ateşlerle bozulan ateşkes sonrası Azerbaycan topraklarını işgal etme 
girişiminde bulunan Ermenistan’a karşı destansı bir mücadeleye başladı. 
Topraklarını müdafaa ve işgalden kurtarmak adına aldığı savaş hali kararıyla cephede başarı üstüne 
başarı elde etti. 
8 gün gibi kısa bir sürede birçok bölge işgalden kurtarıldı. 
Azerbaycan toprağı olan Karabağ tam 27 yıldır Ermenistan’ın işgali altında.
Yıllar içinde işgal ettiği bölgelerden BM kararlarına rağmen çekilmeyen Ermenistan’ın, Azerbaycan 
topraklarına yönelik tacizleri ise hiç ara vermedi. 
Geçtiğimiz pazar günü bir kez daha işgal altında tuttuğu Karabağ’dan, Azerbaycan’daki sivillere saldıran 
Ermeni güçlerine bu kez Bakü yönetimi misliyle karşılık verdi. 
İki ülke savaş hali ilan ederken Azerbaycan alanda büyük başarı ile birçok bölgeyi işgalden kurtardı, 
Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdi. 
Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan’ın haklı mücadelesine destek verirken, Dağlık Karabağ’da devam eden 
mücadelenin 6’ncı gününde CHP’den skandal bir bildiri yayımlandı. 
Ermenistan ordusunun kayıpları karşısında Batı ülkeleri Erivan’a “işgal ettiğin yerlerden çekil” demek 
yerine koşulsuz ateşkes çağrısı yaparken, CHP’den de benzer yönde bildiri geldi.
Cihaner’in ‘savaşa hayır’ mesajı ile paylaştığı bildiride yaşanan mevcut duruma saldırgan tutumu ile 
sebep olan Ermenistan’a tek bir kınama ve suçlamada bulunulmadığı dikkat çekti. 
AK Parti hükümetinin yıllardır Karabağ sorununu çözmek adına attığı tüm diplomatik adımların ve 
girişimlerin görmezden gelindiği bildiride sivil hedef alan Ermenistan yönetimin sergilediği tavra yönelik 
tek bir kelime edilmediği görüldü.
CHP’de Canan Kaftancıoğlu ve Selin Sayek Böke’ye yakınlığıyla bilinen İlhan Cihaner’in “Gelecek İçin Biz” 
grubu Azerbaycan’ın harekete geçmesi sonrasında skandal bir bildiri yayınladı.
CHP’lilerden tepki çeken Karabağ bildirisi
CHP’li “sol kanadı” “Gelecek İçin Biz” grubu tarafından hazırlanan “Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın 
yoksul çocuklarının hayatları, iktidarlarını savaş çığırtkanlıkları ve düşman üretme üzerine kuran siyaset 
elitlerinin tercihlerine feda edilemez” başlıklı bildiride savaşın “Dağlık Karabağ sorununu kalıcı olarak 
çözemeyeceği” vurgusu işlendi.
Cihaner’in “Savaşa hayır” mesajı ile paylaştığı bildiride yaşanan mevcut savaşa saldırgan tutumu ile 
sebep olan Ermenistan’a tek bir kınama ve suçlama olmaması ise dikkat çekti. 
Bildiride, “Başta AK Parti iktidarı olmak üzere, Türkiye’nin savaş yanlısı çevreleri, uluslararası hukuk 
ve diplomasiyi harekete gerçirmek için çalaşmak yerine siyasi rant uğruna, hamasi askeri nutuklar 
atıyorlar” denililirken Azerbaycan’a saldırılar düzenleyen, sivilleri hedef alan Erivan yönetiminin 
şımarıklığına tek bir söz dahi etmiyorlar.
Biz’ grubu tarafından hazırlanan ve ‘Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın yoksul çocuklarının hayatları, 
iktidarlarını savaş çığırtkanlıkları ve düşman üretme üzerine kuran siyaset elitlerinin tercihlerine feda 
edilemez’ denilen metinde şu ifadelere yer verildi: 
Azerbaycan ve Ermenistan arasında süre giden gerilim son yaşananlarla birlikte tehlikeli bir seviyeye 
ulaşmış durumda. 
Her iki ülkenin saldırgan çevreleri ‘Savaş tamtamları’ çalıyorlar. 
Savaşın; uyuşmazlığın kökenindeki Dağlık Karabağ sorunu kalıcı olarak çözemeyeceği ortada iken, bölge 
dışı ülkelerin benzin dökmesi kabul edilemez. 
Başta AK Parti iktidarı olmak üzere Türkiye’nin savaş yanlısı çevreleri, uluslararası hukuk ve diplomasiyi 
harekete geçirmek için çalışmak yerine siyasi rant uğuruna, hamasi askeri nutuklar atıyorlar. 
Bu tutum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermeni yurttaşlarımızla ekmek parası peşinde ülkemize 
sığınan Ermenilere dönük provokasyonlara yol açıyor. 
“Tek millet iki devlet” anlayışı savaşa değil barışa hizmet etmeli. 
Bizler, dünya halklarının kardeşliğine inanıyoruz. Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın yoksul çocuklarının 
hayatları, iktidarlarını savaş çığırtkanlıkları ve düşman üretme üzerine kuran siyaset elitlerinin 
tercihlerine feda edilemez. 
Bizler, bölgemizde yıllar içerisine yayılarak kronikleşecek bir başka ‘vekalet savaşı’ istemiyoruz. 
Böyle bir savaşın kazananı da emperyalizm, sermaye, uluslararası silah tüccarları ve despotik yönetimler 
olacaktır. 
Pandemi döneminde sağlığa, eğitime ve halkların refahına harcanacak kaynaklar silahlanmaya 
ayrılmamalı. 
Tarafları, silahlı çatışmalardan uzak durmaya ve diplomatik kanallarla uluslararası hukuk doğrultusunda 
hareket etmeye davet ediyoruz. 
Çözüm; dezenformasyon yapmak ve yeni felaketleri çağırmak olamaz. 
Derhal ateşkesin sağlanması ve işgallerin sonlandırılmasına dönük AGİT ve BM Güvenlik Konseyi 
kararlarının uygulanması müzakere için güçlü bir başlangıç olacaktır. 
AK Parti iktidarını ve TBMM’de temsil edilen bütün partileri ülkemizin ve bölgemizin bir başka vekâlet 
savaşına sürüklenmemesi için ‘siyasi sorumluluk’ içerisinde davranmaya ve bölgesel barışa katkı 
sunmaya çağırıyoruz. 
Bir kez daha: Yurtta barış dünyada barış!” Denilmektedir.
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Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

CHP’DEN SKANDAL ERMENİSTAN DESTEĞİ
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İnsan hakları denince Avrupa akla geliyor. Daha doğrusu onlar kendilerini öyle pompalıyorlar.
Bizler de sanıyoruz ki, oralarda insan haklarına ezelden beri saygı duyuluyor.
İnsanlar kimsenin kılına zarar gelmeden  çok mutlu bir yaşam sürüyorlar.
Yurttaşlık hakları baş tacı olmuş.
Türkiye öylesine üstünkörü bir eğitim sisteminin kıskacında ki, insanlarımız ne doğru dürüst 
kendi tarihlerini, ne de içine balıklama atlamaya çalıştığımız AB ülkelerininkileri biliyorlar.
AB bayrağındaki 12 yıldız birliği oluşturan ülkelerin sayısını gösteriyor.
AB ülkeleri sayısı kaç olursa olsun yıldızlar 12 de kalacak.
Bu ülkelerin rejimleri nedir ? Çoğu monarşi ile yönetiliyor.
İsveç, Belçika, Danimarka,İngiltere, Hollanda, İspanya krallık. Lüksemburg ise dükalık.
Halkları bizimkinin 97 yıl gerisindeler. Bizler yurttaşız, onlar ise kral veya kraliçenin TEBA’ları. 
Yani rejimleri açısından durum pek parlak değil.
Dönelim geçmişe ve tarihin koridorlarında dolaşalım.
30 yıl savaşları, tarihin en kanlı din  savaşlarıdır.
1618-1648 arasında otuz yıl Avrupa’da protestan katliamı yapılmıştır.
Çeşitli kaynaklara göre 20 milyon Alman protestan oldukları için vahşice öldürülmüşlerdir.
Bazılarının kafaları kesilmiş, bazıları yakılmış, kuşatmalar ve sürekli saldırılar sonucu büyük 
bölümü açlıktan kıvranarak ölmüşlerdir.
Sadece Pomeranya, Brandenburg, Bohemya, Saksonya ve Rheiland’da, 1618 de 16 milyon olan 
nüfua doğumlara rağmen 1648 de 6 milyona inmiştir.
Böyle bir katliamı Türkler veya Müslümanlar yapsalardı günde üç öğün önümüze getirirlerdi.
Ama insan hakları pompacıları konu kendileri olduğu zaman” geçmiş geçmişte kalmıştır”  
soytarılığının altına saklanıyorlar.
Bir de tarih kitaplarında iki satırla geçiştirilen SAİNT-BARTHELEMY katliamı var.
24.Ağustos 1572 Aziz Bartholomeus Yortu günü, yani kutsal bir günde  Kral Dokuzuncu 
Charles’in emriyle protestanlar topluca katlediliyorlar.
Yer özgürlüğün ve sanatın kalesi PARİS.
Bir gecede 3000 protestanın kafaları kesiliyor.
Katliam 25 Ağustostan 3 Ekim’e kadar Lyon, Orleans, Ronen, Bourges, Meaux ve Bordeux’da  
protestan avı olarak sürüyor, ölü sayısı yüzbinleri buluyor.
Aynı dinin içinde yer alan insanların farklı mezhepten olanlara  yaptıkları bu zulümler geçmişin 
külleri altına saklanacak kadar basit değildir.
Avrupalının mezhep kavgalarında akıttığı kan Akdeniz’i kızıla boyayacak kadar çoktur.
Dinlerin ortak özelliklerinden birisi de öldürmeyi yasak etmeleridir.
İyice çarpıtılmış ve kendi saldırganlıklarına uygun haline getirilmiş Yahudi dini bunun 
dışındadır.
Musevi için öldürmek bir inanç pekiştirmesidir.
Hıristiyan Avrupa halkları İncil’in “ öldürmeyeceksin” buyruğunu görmezden gelerek  kendileri 
gibi düşünmeyenleri öldürmek için yollar aramışlar, gerekçeler yaratmışlar ve büyük 
katliamlar yapmışlarıdır.
Avrupalı bu alanda şampiyonlar şampiyonudur.
Başta kendininki  olmak üzere, tarih bilmeyenler pusulasız okyanusa açılmış denizcilere 
benzerler.
En talihli olanları ıssız adaya düşerler. Büyük çoğunluğu ise ya kayalıklara çarparak batarlar, 
yada dalgalara dayanamayan gemilerinden denize dökülerek köpek balıklarına sabah 
kahvaltısı olurlar.
Avrupa Birliğine girmeyelim mi ? Yok canım bunca emeğe yazık değil mi ?
Elbette girelim ama özel yaşamlarımızda komşuluk yapmak için gösterdiğimiz özeni 
gösterelim. Tanıyalım, bilelim ve donanımlı girelim.
Biz onlara girelim derken onlar bize girerse, Çanakkale Şehitler anıtı olduğu yere çöker.
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AVRUPA’DA İNSAN HAKLARI
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Kamuoyunda “sosyal medya yasası” olarak bilinen düzenleme yürürlüğe girdi.

Sosyal medyada yeni dönem başladı

Kamuoyunda “sosyal medya yasası” olarak bilinen ve bugün yürürlüğe giren “İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu 
durumlarda erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek. Böylece aynı 
internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha 
da güvenceli hale getirilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 
bugün yürürlüğe girdi. Sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanunla, internet kullanıcılarının 
kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal 
ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması amaçlanıyor. Kanuna “sosyal ağ sağlayıcı” unvanı eklendi. 
Kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri 
oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, bu 
unvanla tanımlanacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılık amacıyla verilecek 
idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında uygulanan 10 bin-100 bin lira idari para cezası, 100 bin liradan 1 
milyon liraya kadar uygulanabilecek. Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün 
olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı 
sağlanarak, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma 
özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik 
haklarını ihlal edilenlerin talep etmeleri durumunda hakim tarafından, başvuranın adının, ihlale konu 
internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek.

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi 
Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine, kolayca görülebilecek ve doğrudan 
erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim 
bilgilerini BTK’ye bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak.
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SiYASİ PARTİLER VE TEŞKİLATLAR.
Mevcut Siyasi Partiler yasasında parti il, İlçe ve Belde teşkilatları Parti üst yönetim ve 
genelmerkez’lerinde bir yük gibi durduğu söylemi az da olsa doğrudur.
Örneğin il yönetimlerinin asli görevleri şehrin sorunlarının tespiti ve bu sorunların 
çözümü için önerilerin sağlanması ve bunula ilgili etkili çalışmaları yapması. “ İlçelerden 
de teşkilatlar aracılığıyla bilgi alarak bunu üst makamlara bildirmek ve tartışmak “
Tabanda siyaset yapamamanın sancıları çekiliyor. Aslında İl Başkanları Devlet kurum 
ve kuruluşlarının çalışmalarını yakından takip etmeli ve aksayan yönlerini de ilgililere 
de bildirmelidir. Kurum amirleri partiler üstü olmalıdır. Siyasi Partilerle dirsek temasları 
kesilmelidir. Kurum amirleri görevlerini parti teşkilatlarının gölgesinde yapmamalıdır. 
Kurumlar başarılı olması için, tarafsız, yansız ve tüm konularda hiç ayırım yapmadan  
halkla bütünleşmeleri gerekir.  
Günümüzde ve geçmişimizde bunu yapabildik mi?
Elbette hayır...
Yapmadık, yapamadık.
Nedeni çok basit, hala 12 Eylül siyasi partiler yasasının gölgesinden bir türlü 
kurtulamadık. Gölgesinden korkar duruma geldiğimiz gerçeğini de görmezden 
gelemeyiz.
Örneğin bir Belediye başkanının referansı elbette siyasi parti olmalıdır. Çünkü her siyasi 
partinin yerel yönetimler felsefesi farklıdır. 
Olmalıdır da...
Ancak seçilen Belediye Başkanları seçildikleri günün akşamında parti rozetlerini çıkarıp 
tarafsız olarak hizmete koyulmalıdır. O artık  seçildiği şehrin başkanıdır. Bağlı olduğu 
siyasi partinin değil.
Peki öyle mi oluyor?
Elbette hayır, Başkan çalışmak istese de çalıştırılmıyor. Başkanlar ve teşkilatlar belediyeyi 
abluka altına alıyor. 
Talepler durdurulamıyor.İktidarı muhalefeti hepsi aynı. Ya talepler karşılanmazsa, o 
Başkan tukaka ediliyor ve de dedikodular başlatılıyor. Üstelik seçildiği parti teşkilatları 
bunu yapıyor. Muhalif partilere gerek kalmıyor. İşte durumun vahameti de burada 
meydana çıkıyor. Teşkilatlar iş bulma kurumu ve kamu görevlilerine müdahale etmeyi 
kendilerine görev olarak görüyor.
 Bundan sadece Belediye Başkanları değil, teşkilat başkanları da rahatsız. 
Nedeni?
Siyasi partiler yasası
Bir yasal düzenleme gerek...
Kim yapacak?
Siyasi partiler.
Yaparlar mı?
40 Yıldır yapmadılar.
Bundan sonr da çok zor.
Teşkilatlar partilerin sırtında bir yük olarak görülüyor ve vitrin demokrasisi adına bu yapı 
korunuyorsa, teşkilatlara gerek yok.
Temsilcilikler kurulabilir.  
Her ile bir temsilci atanır olur biter.
Belkide o temsilcilikler daha da başarılı olur. 
Kongreymiş seçimmiş hiç gerek yok zaten yapılan da göstermelik yapılıyor. 
Hiç bir üye özgür iradesi ile hareket edemiyor. 
Kendi başkanını, kendi vekilini seçemeyen üyenin partideki işlevi ne?  O da ayrı bir 
tartışma konusu. Dudak arası demokrasi ve vitrin demokrasisi almış başını gidiyor.
Bakalım sonu ne olacak.
İsmail Aydınİç

im
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Yazar
simgedergi@gmail.com

İsmail AYDIN
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ABD’nin Suriye politikası (20)
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Ali MUGAN

Sevgili simge Dergisi okuyucuları  A B D günümüzün en büyük Emperyal 
gücüdür bu gücünü asırlardır dünyanın her bölge ve her ülkesinde 
açıktan ve kapalı olarak sürdürmekten geri kalmamaktadır tabiri caizse 
dünyamızın jandarmasıdır ulaşmadığı kara parçası limanları hava alanları 
başta olmak üzere kendi çıkarlarını ve İsrail devletinin çıkarlarını korumak 
için yapamayacağı silahlı silahsız çalışmalarını dünyanın bir çok ülkesinde 
askeri üsler kurarak acımasız mazlum ve mağrur ülkelerin göz yaşlarına 
bakmadan Emperyal emellerini gerçekleştirmek için her türlü örtülü açık 
mücadelesini dün bu gün yarında sürdürecektir bu güce dur diyecek 
her hangi bir dünya devleti şu an görünmüyor gelecek dünyamız nasıl 
şekillenir nasıl bir tavır alırlar bunu tarih bir gün yazacak ve insan oğlu 
taşıyarak öğrenecektir.
 
A B D 52 AYALET BİR DEVLET OLARAK  TOPLAM NÜFUSU 330 milyon 
veyaklaşık 10 milyon m2 büyüklükte bir toprağa sahip bu gün dünya 
nüfusumuz 8 milyar civarında olduğu düşünülürse A B D KITASINDA 
NÜFUS YOĞUNLUĞU çok düşük olmaktadır A B D Yİ DOLAŞAN BİR 
KİŞİ OLARAK daha önceki yazılarımda anlatmağa çalışmıştım A B D Yİ 
ANLAMAK İÇİN A B D DE YAŞAMAK LAZIM işin Aslı A B D DENEN BİR 
MİLLET YOKTUR TÜM DÜNYA MİLLETLET TOPLULUĞU  A B D Yİ TEMSİL 
ETMEKTEDİR HET YIL DÜNYANIN BİR ÇOK ÜLKESİNDEN MÜLTECİ KABUL 
ETMEKTEDİR AYRICA DÜNYANIN her yöresinden beyin gücü alarak hem 
ekonomisini gemde üstün teknolojinin dünya merkez konumundadır 
dünya ticaretinin tek güçlü para biriminin U S D DOLARI VE DÜNYA 
DEVLETLETLETLERİ ARASINDA DİPLOMASİ DİLİ VE İKİLİ ANTLAŞMALARIN 
İNGİLİZCE OLMASI A B D NIN GÜCÜNÜ BİR KAT DAHA ARTIRMAKTADIR.

AYRICA BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 6 TABİİ ÜYESİNDEN BİRİSİ OLMASI DA BU 
ÜLKENİN TEK BAŞINA JANDARMA OLMASININ GÖSTERGESİDİR 
DEMEM O Kİ DÜNYA ADIL VE İNSAN HAKLARINA SAYGILI  ÖZGÜRLÜKLETİN 
TÜM DÜNYADA YAYGINLAŞMASI SÖMÜRĞ DÜZENİNİN ORTADAN 
KALDIRILMASI EKENOMŞNİN EŞİT VE ORTAK İNSANLIĞIN YAŞATILMASI 
DÜNYAMIZA BARIŞ VE KARDEŞLİĞİ YAŞATACAĞINA İNANMAKTAYIM 
YAZIMI BİTİRMEDEN A B D Yİ GELİŞMEKTE OLAN 20   
ÜLKENİN A B D Yİ ÖRNEK ALMASI DEĞİL DÜNYA DEVLETLERİNİN 
HAKÇA GELİRLERİNİN PAYLAŞIMI VE İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN 
YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN BİRLİKTE GÜÇ BİRLİĞİ VE ORTAK 
DÜŞĞNCELERİNİ DÜNYAYA YAYMALARI DÜNYAMIZA KAN GÖZ YAŞI ÖLÜM 
DEĞİL MUTLULUK VE HUZUR GETİRECEKLERİ YAŞAM TARZLARI OLMALI BU 
DÜŞÜNCE VE DUYGULARIMIN HAYATA GEÇİRİLMESİ DİLEĞİ İLE 
İYİ OKUMALAR DİLİYORUM 
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ERMENİ MESELESİ 
Ermeniler geçmişte Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki geri çekilmesinden ve bölgedeki Hıristiyan 
milletlerin bağımsızlığa kavuşmasından güç ve ilham alarak Avrupa’nın desteği ile bağımsızlıklarını elde 
etmek için hareket etmişlerdir. Geçmişte Vilâyat-ı Sitte (Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Ma’murat-ül Aziz, 
Bitlis ve Van) denilen bugün Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 28 ilde bir 
Ermeni Devleti kurma planını ve stratejisini yürürlüğe koymuşlardır. Böylece bir Ermeni Meselesi ortaya 
çıkmıştır. 
  Ama ama Türk Milleti ve Devleti karşında bağımsız Ermeni Devletini kurma fikri ve gayreti somut bir 
şekilde başarısız olmuştur. Bu neticeyi Ermenistan Cumhuriyeti 1921 Gümrü ve Moskova Antlaşmalarıyla, 
Avrupa ise 1923 Lozan Antlaşmasıyla kabul etmiş ve onaylamıştır. Fakat bütün bu somut gerçeklere 
rağmen Ermeni hayalleri bitmemiş ve Türkiye üzerindeki yeni oyunlar devam etmiştir.
   Dikkatli bir gözlem, esasen ASALA ve Bölücü Terör Örgütü PKK‘nın ortaya çıkışlarından başlayarak 
geçirdiği tüm evreler ve taktik uygulamalarının bir şablon gibi üst üste oturduğunu, araç ve amaç 
açılarından aralarında “etnik kimlikleri“ dışında hiçbir farklılık olmadığını açık bir şekilde göstermektedir. 
Bölücü Terör Örgütünün Ermenilerin kendilerine vatan yapmak istedikleri aynı topraklar üzerinde ve 
yine Ermeni emellerini savunan aynı devletlerin desteğinde bir devlet kurmak istediği dikkatli bir gözlem 
sonucu görülebilmektedir. Aynı şekilde XVIII. ve XIX. yüzyılda Ermeni Sorununu çıkaran ve taraf olan 
ülkeler ile günümüzde Kürt Sorununa taraf ülkelerin aynı olduğu yine açık olarak görülebilmektedir. Bu 
ülkelere II. Dünya Savaşından sonra Büyük Ortadoğu Projesi ile bu bölgede yeni yapılanmalar planlayan 
Amerika eklenmiştir.
   Her iki örgüt de 1975 yılında ve Lübnan’da kurulmuştur. ASALA ve PKK örgütleri kuruluş aşamasında 
ve sonrasında aynı ülkeler Lübnan, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Suriye, Fransa’da üslenmiş ve aynı 
ülkeler Sovyetler Birliği, Doğu Almanya, İsveç, Suriye, Yunanistan, İran tarafından beslenmişlerdir.
 Suriye Askeri İstihbarat Örgütü El-Muhaberat’ın denetim  ve  güdümündeki El-Şaika  gerillaları, Abu 
Nidal ve George Habbaş üzerinden ASALA’ya aktarılan eğitim, istihbarat ve lojistik desteklerle barınma 
imkanları, ASALA’nın sahneden çekilmesi ile Suriye tarafından PKK’ya aktarılmış ve PKK lideri  Abdullah 
Öcalan   önceleri Lübnan’da Suriye’nin denetimindeki  Bekaa Vadisinde, daha sonra Suriye’nin Başkenti 
Şam’da barındırılarak bir tür güvence ve koruma altına alınmıştır.
   Lübnan’da Bekaa Vadisindeki ASALA eğitim üsleri, PKK’nın Mahsun Korkmaz Akademisine dönüşmüş, 
Suriye’de Hamuriah ve Kamışlı kampları ASALA’dan sonra PKK’nın  kullanım ve hizmetine girmiştir. Yine 
aynı şekilde Kıbrıs Rum kesiminde gözlerden uzak Trodos Dağlarında, eğitimlerini rahatlıkla sürdüren 
ASALA militanlarının bayrağı yerine, aynı dağlarda PKK’nın  renkleri dalgalanmaya başlamış ve nihayet  
Yunanistan’daki  Larissa kampı  PKK militanlarının Avrupa‘ya sıçrama noktası olarak kullanılmıştır. 
 Neticede bölücü terör, Türkiye’ nin  sarsılmaz bütünlüğünü ve huzurunu ciddi bir şekilde tehdit eder 
konuma gelmiştir. Ermeni emellerine, bitmemiş Şark Meselesine ve yakın tarihlerde ortaya çıkan Büyük 
Ortadoğu Planına hizmet eden Bölücü Terör Örgütü, Ermenilerin kontrolünde gerçek kimliğini başarıyla 
saklamıştır. Bölücü Terör Örgütü geçmişte Ermenilerin isyan bölgeleri olarak kullandıkları ve geçmiş 
nüfus oranlarının fazla bulunduğu bölgeleri özellikle içerecek şekilde, Hınçak, Taşnak, Armenekan  
Ermeni terör örgütlerinin zamanında yaptıkları gibi aynı yöntemleri kullanarak Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde bölge halkına karşı katliamlara girişmiştir. Sonuçta BTÖ devletine bağlı bölge halkını 
bölgeden uzaklaştırmayı ve de Türk Devletini bu bölgede etkisiz hale getirerek, sözde bir Kürt  Devleti 
kurma maskesi altında Ermeni Devleti kurma hayallerini ne yazık ki kendisine rol biçenlerin istediği gibi  
yürütmüştür. 
  Bu gerçek bütün çıplaklığı ile artık Devletimiz ve Milletimiz tarafından görülebilmekte, Akademik 
alanlarda da bu husus bilimsel olarak kanıtlanabilmektedir. 
   Yakın tarihi süreçte Ermeniler; Türkiye’den sonra Büyük Ermenistan kurma hayalini kardeşimiz 
Azerbaycan’a uzatmışlardır. Karabağ’ı işgal ederek Azerbaycan topraklarının yaklaşık beşte birini kontrol 
etmiş,  1992 yılında Hocalı’ da olduğu gibi katliamlar yapmışlardır. 
   Ve son olarak 2020 yılı Eylül ayı sonlarında Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve 
6 köye büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açmıştır. Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı 
sonucu siviller ölmüş ve yaralanmıştır. 
    Ama ama Azerbaycan ordusu sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı 
başlatmış ve taarruza geçmiştir. Azerbaycan köylerini vuran Ermeni topçu bataryaları ile uçaksavar füze 
sistemleri imha edilmiştir.32 yıldır Ermeni işgali altındaki 6 Azeri köyü kurtarılmıştır. Çatışmalar halen 
devam etmektedir. 
  Azerbaycan şüphesiz bu zorlukları tarihten gelen aynı Türkiye gibi güçlü devlet geleneği sayesinde bugün 
ve gelecekte yine aynı Türkiye gibi aşmasını bilecek ve iki kardeş Türk Devleti sonsuza kadar “Bir Millet İki 
Devlet” olarak yaşayacaktır. 
    Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin sembolü olan “ Bir Millet İki Kardeş Devlet” sloganı ve Türkiye’nin 
Azerbaycan’ın yanında olduğu başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere Türkiye’deki tüm Devlet ve 
tüm siyasi görüş temsilcileri tarafından güçlü bir şekilde ifade edilmiştir.
  Ve ve  “Azerbaycan ve Türkiye “ olarak bizler ve gönüllerimizde yaşayan “Bir Millet İki Kardeş Devlet”  
ülküsü ile bu Ermeni Meselesini artık beraber bitireceğiz.
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GÜNDEM

Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarında rahat durmadı. Ateşkes süresi içindeyken Azerbaycan 
topraklarına ateş açtı. Masum sivil insanlar hayatını kaybetti. Azerbaycan duruma derhal müdahale 
ederek Ermeni güçlerini püskürttü.

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için karşı atağa geçti. Bir çok ermeni hedefi 
vuruldu. Ermeni ordusu ağır zayiat verdi. Azerbaycan, Türkiye’den ithal ettiği İHA’lar ile bir çok hedefi 
gözlemleyerek roket saldırısı ile yok etti.

Türkiye her daim en üst düzeyde Azerbaycan’ın yanında oldukları mesajını verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın kardeş ülke olduğunu belirterek, her daim yanlarında olduğunu 
söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Terör örgütleriyle bile iş birliği yapan Ermenistan, cephede kahraman 
Azerbaycan ordusu karşısında büyük hüsrana uğrayınca, önce yalanlarla kara propagandaya sarıldı.” 
ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Ermenistan’ın sivilleri hedef aldığını belirterek, “Ermenistan doğrudan 
sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği saldırıları 
kınadıklarını belirterek “KKTC olarak, biz her zaman Azeri kardeşlerimizin yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın cephe hattında ilerleyişi sürerken, Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor. 
Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarma niyetinde olduklarını belirtti.

Türkiye, Can kardeş Azerbaycan’ın yanında!
Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında meydana gelen çatışmalarda Türkiye, 
şartsız koşulsuz can kardeş Azerbaycan’ın yanında!  
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OKUYUCUDAN

Okuyucumuz 9 yaşındaki Duru ÖZER’in bizlere gönderdiği insan ve hayvan sevgisi temalı 
çalışma eseri... 9 yaşında ve 250 kitap okumuş olan Duru ÖZER’e sevgilerimizle...
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Oğuz Atay ne güzel demiş; “Yalnızlığına iyi bak… Sahip çık! Kaç 
kişinin emeği var onda kim bilir?”
Yalnızlığından güç alan insanlar vardır. Kendisine zarar gelmesin 
diye ördüğü kalın duvarları vardır onların. Kimseye yaslanmayıp 
kendi mücadelesini veren, kimseden medet ummayan insanlar. 
Yalnızlığını fırsat bilip içeri sızmasınlar diye sıkı sıkıya tutunduğu 
kimsesizlik ipi var. 
Bir roman okuyorum; romanın kahramanı bir kıza aşık oluyor 
ancak bir türlü onun dünyasına giremiyor. Yalnızlık ve çaresizlik 
içinde olduğunu bildiği için nasıl yardımcı olabilirim düşüncesi 
ile çırpınıyor ama nafile, hiçbir yardımı kabul etmiyor o kız. Bu 
kimsesizlikte nasıl bu kadar hayata karşı dik bir duruş sergiliyor 
diye şaşırıyor ve bu haline hayran kalıyor. Zamanla anlıyor ki onun 
bu dik duruşunun sebebi, onun yalnız diye acıdığı hali. Yalnızlığından 
alıyor gücünü. 
Onu öyle iyi anlıyorum ki… Kimsenin boş vaatlerine kanmayan, 
gelecek yardımların aslında bir beklenti karşılığında olduğunu gayet 
iyi bilen o insanlar. Yalnız insanlar. Sahtelikten usanmış, kendi 
halindeliğin verdiği huzuru yaşayan insanlar. Kederli bir birliktelik 
yerine, mutlu bir yalnızlık. 
Yalnızlık bir kader midir yoksa bir seçim midir derseniz: Bence 
seçimdir ama kaliteli yalnızlık bir seçimdir. Sürekli başkalarına 
muhtaç olan, kendi başına destek almadan ayakta duramayan, 
sıkışıp kalmış zavallılardan bahsetmiyorum. “Senden gelecek 
yardıma ihtiyaç duymuyorum” demeye bile lüzum görmeyen asil 
insanlardan bahsediyorum. Halini arz etmeyen, sergilemeyen, 
kimsesizliğini sürekli ilan etmeyen, saygıyı sonuna kadar hak 
edenler, yalnızlığı özellikle seçen insanlar…
Hele ki yalnızlığın vermiş olduğu tadı bir kere tatmışsa, kimseyle işi 
olmuyor. Yalnızlığın dayanılmaz hafifliği…
Yalnızlığıma iyi bakıyorum, o da bana sahip çıkıyor. En iyi dostum 
kim mi? Tabi ki aynadaki yansımam…
Yalnız kaldıkça kendini buluyorsun, kendini buldukça gücünün 
farkına varıyorsum, farkındalığın arttıkça yalnızlığı daha çok 
seviyorsun. Kendini yalnız hissetmek başka yalnız olmak başkadır. 
Bunu karıştırmamak gerekir. Yalnız hissederek hayattan kopmak 
değil, yalnız olarak hayata daha da çok bağlanmaktır mesele.
Fiziken yalnız, ruhen mutlu insanlar dünyasında misafir olmak 
zor. Alıştıktan sonra orada ev sahibi olmak istiyorsunuz. Şunu 
unutmamak gerekir ki: Bir kadın yalnız kalmaz, yalnız olmayı tercih 
eder!..
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Ermeniler geçmişte Osmanlı Devleti’nin 
Balkanlar’daki geri çekilmesinden ve 
bölgedeki Hıristiyan milletlerin bağımsızlığa 
kavuşmasından güç ve ilham alarak 
Avrupa’nın desteği ile bağımsızlıklarını elde 
etmek için hareket etmişlerdir. Geçmişte 
Vilâyat-ı Sitte (Erzurum, Sivas, Diyarbakır, 
Ma’murat-ül Aziz, Bitlis ve Van) denilen 
bugün Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde bulunan 28 ilde bir 
Ermeni Devleti kurma planını ve stratejisini 
yürürlüğe koymuşlardır. Böylece bir Ermeni 
Meselesi ortaya çıkmıştır. 
  Ama ama Türk Milleti ve Devleti karşında 
bağımsız Ermeni Devletini kurma fikri ve 
gayreti somut bir şekilde başarısız olmuştur. 
Bu neticeyi Ermenistan Cumhuriyeti 1921 
Gümrü ve Moskova Antlaşmalarıyla, Avrupa 
ise 1923 Lozan Antlaşmasıyla kabul etmiş 
ve onaylamıştır. Fakat bütün bu somut 
gerçeklere rağmen Ermeni hayalleri 
bitmemiş ve Türkiye üzerindeki yeni oyunlar 
devam etmiştir.
   Dikkatli bir gözlem, esasen ASALA 
ve Bölücü Terör Örgütü PKK‘nın ortaya 
çıkışlarından başlayarak geçirdiği tüm 
evreler ve taktik uygulamalarının bir şablon 
gibi üst üste oturduğunu, araç ve amaç 
açılarından aralarında “etnik kimlikleri“ 
dışında hiçbir farklılık olmadığını açık 
bir şekilde göstermektedir. Bölücü Terör 
Örgütünün Ermenilerin kendilerine vatan 
yapmak istedikleri aynı topraklar üzerinde 
ve yine Ermeni emellerini savunan aynı 
devletlerin desteğinde bir devlet kurmak 
istediği dikkatli bir gözlem sonucu 
görülebilmektedir. Aynı şekilde XVIII. ve XIX. 
yüzyılda Ermeni Sorununu çıkaran ve taraf 
olan ülkeler ile günümüzde Kürt Sorununa 
taraf ülkelerin aynı olduğu yine açık olarak 
görülebilmektedir. Bu ülkelere II. Dünya 
Savaşından sonra Büyük Ortadoğu Projesi 
ile bu bölgede yeni yapılanmalar planlayan 
Amerika eklenmiştir.
   Her iki örgüt de 1975 yılında ve Lübnan’da 
kurulmuştur. ASALA ve PKK örgütleri 
kuruluş aşamasında ve sonrasında aynı 
ülkeler Lübnan, Kıbrıs Rum Kesimi, 
Yunanistan, Suriye, Fransa’da üslenmiş ve 

aynı ülkeler Sovyetler Birliği, Doğu Almanya, 
İsveç, Suriye, Yunanistan, İran tarafından 
beslenmişlerdir.
 Suriye Askeri İstihbarat Örgütü El-
Muhaberat’ın denetim  ve  güdümündeki 
El-Şaika  gerillaları, Abu Nidal ve George 
Habbaş üzerinden ASALA’ya aktarılan 
eğitim, istihbarat ve lojistik desteklerle 
barınma imkanları, ASALA’nın sahneden 
çekilmesi ile Suriye tarafından PKK’ya 
aktarılmış ve PKK lideri  Abdullah 
Öcalan   önceleri Lübnan’da Suriye’nin 
denetimindeki  Bekaa Vadisinde, daha sonra 
Suriye’nin Başkenti Şam’da barındırılarak bir 
tür güvence ve koruma altına alınmıştır.
   Lübnan’da Bekaa Vadisindeki ASALA 
eğitim üsleri, PKK’nın Mahsun Korkmaz 
Akademisine dönüşmüş, Suriye’de 
Hamuriah ve Kamışlı kampları ASALA’dan 
sonra PKK’nın  kullanım ve hizmetine 
girmiştir. Yine aynı şekilde Kıbrıs Rum 
kesiminde gözlerden uzak Trodos 
Dağlarında, eğitimlerini rahatlıkla sürdüren 
ASALA militanlarının bayrağı yerine, aynı 
dağlarda PKK’nın  renkleri dalgalanmaya 
başlamış ve nihayet  Yunanistan’daki  Larissa 
kampı  PKK militanlarının Avrupa‘ya sıçrama 
noktası olarak kullanılmıştır. 
 Neticede bölücü terör, Türkiye’ nin  
sarsılmaz bütünlüğünü ve huzurunu 
ciddi bir şekilde tehdit eder konuma 
gelmiştir. Ermeni emellerine, bitmemiş 
Şark Meselesine ve yakın tarihlerde ortaya 
çıkan Büyük Ortadoğu Planına hizmet 
eden Bölücü Terör Örgütü, Ermenilerin 
kontrolünde gerçek kimliğini başarıyla 
saklamıştır. Bölücü Terör Örgütü geçmişte 
Ermenilerin isyan bölgeleri olarak 
kullandıkları ve geçmiş nüfus oranlarının 
fazla bulunduğu bölgeleri özellikle içerecek 
şekilde, Hınçak, Taşnak, Armenekan  Ermeni 
terör örgütlerinin zamanında yaptıkları 
gibi aynı yöntemleri kullanarak Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bölge 
halkına karşı katliamlara girişmiştir. Sonuçta 
BTÖ devletine bağlı bölge halkını bölgeden 
uzaklaştırmayı ve de Türk Devletini bu 
bölgede etkisiz hale getirerek...
Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, “Anket 
göstergeleri ve yüksek frekanslı veriler, iktisadi faaliyetin ağustos ve eylül aylarında güç kazandığına 
işaret etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Kurulun 24 Eylül’deki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, ağustosta tüketici fiyatlarının yüzde 0,96 
arttığı, yıllık enflasyonun yatay seyrederek yüzde 11,77 olduğu hatırlatıldı.

Özette, temel mal, enerji ve gıda gruplarında yıllık enflasyon yükselirken, hizmet grubunda yatay 
seyretti belirtildi. Diğer yandan, tütün ürünleri kaynaklı yüksek bazın etkisiyle alkollü içecekler ve tütün 
grubunda yıllık enflasyonun belirgin bir şekilde gerilediği bildirilen özette, bu dönemde, çekirdek 
göstergelerin yıllık enflasyonları ve eğilimlerinin artış kaydettiği ifade edildi. Gıda ve alkolsüz içecekler 
yıllık enflasyonunun ağustosta 0,78 puan artışla yüzde 13,51’e yükseldiği belirtilen özette, işlenmemiş 
gıda grubu yıllık enflasyonunun 1,51 puan artışla yüzde 15,36’ya ulaşarak bu gelişmede belirleyici 
olduğu vurgulandı.

Özette, mevsimsellikten arındırılmış verilerin, işlenmemiş gıda grubunda taze meyve ve sebze 
fiyatlarındaki yükselişin öne çıktığını gösterdiği, işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonunun 0,22 puan 
artarak yüzde 11,86 olduğu ve bu yükselişi ekmek ve tahıllar grubunun sürüklediği, diğer işlenmiş gıda 
yıllık enflasyonunun yatay seyrettiği bildirildi.

Merkez Bankası PPK Toplantı Özeti: Veriler iktisadi 
faaliyetin güç kazandığına işaret etmektedir
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, “Anket göstergeleri ve yüksek 
frekanslı veriler, iktisadi faaliyetin ağustos ve eylül aylarında güç kazandığına işaret 
etmektedir.” ifadelerine yer verildi.
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Türk insanı dünyada var olduktan bu güne kadarki süreçte var olma 
ve hayatta kalma savaşı vermiştir. 

Tıpkı günümüzde olduğu gibi itilmiş,horlanmış insanlık dışı 
muameleye maruz kalmış vs 

Bütün bunlara rağmen asilliğiyle hiç bir şeye geçit vermemiş 
Özellikle de özgürlüğünden ve topraklarından asla taviz 
vermemiştir.

günümüz dünyamızda alçaklığın ve hainliğin abidesi Ermenistan 
terör devleti yaklaşık 30 yıl önce ne işkence ve katliam 
yaptıysa,bugünde bir pazar sabahı aynı insanlık dışı yollarla sivil 
Türk kardeşlerimizi katletmiştir.

işgal ettiği dağlık Karabağ’ı ve gözü doymadan Azerbaycan 
topraklarına göz dikmiştir.

Ancak şunu bilmezler ki Türkler toprağına göz dikildimi asla ama 
asla taviz vermezler.canıyla ve kanıyla bedelini öderler.

Topraklarını korurlar.Kimsenin toprağında gözü olmazlar.

Bizler tarih boyunca genlerimizden gelen güçlü iken güçsüzü 
ezmemek,başkasının toprağına göz dikmemek ilkemiz vardır.
kendimizi anlatmak istiyorum.

çünkü dünya demek ki bizden hala öğrenememiş.Ermenistanda 
işgal ettikleri topraklardan çekilmek zorundadır.

aksi durumda ya çekilecek yada çekilecektir.başka yolu yoktur.

Bu vesilesiyle bütün insanlığa barış diliyorum.Hakkaniyet ile Zafer 
Şanlı ordularımıza aittir...

İç
im
izd

en

Ali DELAL

simgedergi@gmail.com

VAR OLMA SAVAŞI 

Araştırmacı - Yazar
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TEKNOFEST GENÇLİĞİN UMUDU
Gaziantep’te düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 
gurur, coşku ve heyecan dolu günlerini doğrusu yerinde izlemekten büyük mutluluk ve keyif aldım
24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşen festival geleceğimizin emaneti olan gençleri için gerçekten 
tarihi bir fırsat ve müthiş bir alan.
Stantları tek-tek gezerken doğrusu bu coşkuya tanık oldum.
Her-biri heyecanlı.
Her biri ayrı mutlu.
Alınan ödüller ortaya konan yetenekler ve belirlenen yeni hedefler üzerine gençlerle doyumsuz 
sohbetlerim oldu.
“Milli teknoloji hamlesi” sloganıyla yola çıkılan, Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma 
dönüşmesinin amaçlandığı TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, 
medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle gerçekleşen etkinlik ülkemiz adına büyük 
kazanım.
Adına ne koyarsanız koyun neresinden bakarsanız bakın bu tür etkinliklerle ülke olarak hepimizin 
gurur duyması gerek.
Biz zaten fazlası ile dert yanan şikayet eden ve bahane üreten bir toplumuz.
İş başa gelinde ise kaçacak delik arar sorumluluk almayız.
Oysa aslında hem kendimizi hem evlatlarımız mutlu etmek için arayış içinde olmalıyız.
Ben gençlerimize imkan verildiği ve sahip çıkıldığı sürece yapamayacakları şeylerin olmadığını 
biliyorum.
Yeter ki o fırsatları gençlerimize verelim
İlk yılında 550 bin, ikinci yılında ise 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği dünyanın en büyük 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST fırsatların en büyüğü olsa gerek.
Gaziantep’e Hakkari’den Isparta’dan Rize’den Trabzon’dan İzmir’den ülkenin dört bir yanından 
gelen  gençler işte tam bu noktada büyük bir sınavdan geçtiler.
Yani fırsatı iyi değerlendirdiler.
Gençlerimizin mutlu olması ve başarılarını paylaşması kadar güzel ne olabilir.
Hedefi, umudu ve hayalleri olmayan gençlik zaten içine düştüğü boşluktan çıkamıyor.
Asalak bir hayat yaşıyor.
Hayatının baharında çürüyüp gidiyor. 
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ı ve ekibini yürekten 
kutluyorum.
Bu çok kıymetli ve takdir edilmesi gereken bir emek.
İnşallah bu festival organizasyonları uzun soluklu olacak yurdun dört bir yanına yayılacak.
Gençler daha çok üretecek daha çok çalışacak ve ülkemizin milli kalkınma hamlesine destek 
olacaklar.

İç
im
izd

en

Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE KARDEŞTİR

İç
im
izd

en

Serdar ÖZKESKİN
Yazar

simgedergi@gmail.com

Azerbaycan ve Türkiye’nin derin bağlarını ifade etmesi bakımından 
söylenebilecek en güzel ifade ‘‘kardeş’’ ifadesidir şüphesiz. Sözden öteye 
geçip, yaşanılan ortak kaderin ve kadîm dostluğun bir neticesi olarak 
ortaya çıkan bu bağlılık, geçmişin, şimdinin ve geleceğin en güzel dostluk 
örneklerinden biridir. Birbirini hiçbir zaman kendinden farklı görmeyen, 
sevincine sevinen kederine üzülen bu iki millet aynı köklerin üzerinde 
büyüyen bir çınarın bu güzel coğrafyada uzanan dalları gibi her zaman bu 
kardeşlik duygularından güç almıştır. Çok uzaklara gidilse bu köklerin 
bir yerde birleştiği görülür. Ancak yakın tarihimizde bile arada mesafeleri 
olmasına rağmen her zaman bu iki millet dar günlerinde bir ve beraber 
olmayı başarmışlardır.  

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Ermenilerin doğu illerinde 
yaptıkları katliamlar neticesinde zor durumda kalan Türk halkının 
imdadına Azerbaycanlı kardeşleri yetiştiği gibi yüzyılın başında 
İngilizlerin desteği ile Bakü’de Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı 
Ermenilerin yapmaya çalıştıkları katliamların karşısında Azerbaycan’ın 
asil evlatları ile beraber Kafkas İslam Ordusu omuz omuza savaşmış 
ve bu vatan topraklarını düşmanın kirli emellerinden kurtarmıştır. Bu 
gün Azerbaycan’ın birçok yerinde ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı 
şehitliklerin olması bunun en güzel ispatıdır. Bu ilgi ve alaka şüphesiz 
her zaman birçok unsurla devam etmiş ve hâlâ devam etmektedir. 1992 
yılında Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ile ortaya çıkan ve onlarca 
insanın şehit edildiği ‘‘20 Ocak Faciası’’ olarak tarihe geçen hadiselerde 
de Türkiye yine Azerbaycan’ın yanında olmuştur.

27 Eylül 2020 tarihinde ise ; Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe 
hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan 
ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, 
top ve havanlarla ateş açtı. Ermenistan yine çözüm yerine çözümsüzlüğü 
seçerek 1994 yılından bu yana haksız bir tutum ve işgal içerisine girmiştir. 
Aynı tarihte ; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında 
Dağlık Karabağ sorunun çözülmesi amacıyla Minsk Grubu adında bir eş 
başkanlık oluşturdu.

Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde kurulan grubun 
üyeleri arasında Ermenistan ve Azerbaycan’ın yanı sıra Türkiye, Almanya, 
İtalya, Belarus, İsveç ve Finlandiya da bulunuyor. - 1994’te ateşkes ilan 
edilse dahi herhangi bir barış anlaşması imzalanmadı. - Bölge, petrol 
kaynaklarından ve doğal gaz boru hattından dolayı stratejik öneme sahip. 
İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir 
provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Türkiye Azerbaycan’ın 
yanındadır... Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu 
saldırılar Ermenistan’ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha 
gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan’ı mahkum etmelidir. Türkiye bu 
zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında olmaya 
devam edecektir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
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Orman Genel Müdürlüğünce, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda yazlık olarak kullanılan Kütahya’nın Domaniç ile 
kışlak Bilecik’in Söğüt ilçeleri arasındaki 86 kilometrelik tarihi göç yolunun turizme kazandırılması için çalışma 
yürütülüyor.

“Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi” güzergahı, Osman Gazi’nin babaannesi, Ertuğrul Gazi’nin annesi, “Devlet Ana” 
olarak anılan “Hayme Ana”nın Çarşamba köyündeki kabrinden başlıyor.

Geçmişte Kayı Boyu’nun her yıl Domaniç’ten Söğüt’e yaptığı göç ve Osmanlı’nın ayak izlerinin bulunduğu güzergah, 
Hayme Ana Türbesi, Ebe Çamlığı, Mızık Çamı Tabiat Anıtı, Karagöl ve Kızılsaray Yaylası, Ilıcaksu Tarihi Kavak Ağacı, 
Tarihi Bercin Kulesi ve Evi’nin yanı sıra Domaniç’in eşsiz doğasını ve saklı kalmış orman güzelliklerini görme fırsatı 
sunuyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, göç yolunun Kütahya, Bursa ve Bilecik sınırları içinden geçtiğini 
söyledi.

Osmanlı’nın kuruluş aşamasındaki Domaniç ile Söğüt yaylaları arasındaki güzergahı tekrar işlevselleştirmeyi 
amaçladıklarını belirten Keskin, şöyle konuştu:

“Vatandaşların bu göç yolundaki güzellikleri görmesini, doğayla iç içe olabilmelerini, bu güzelliklerden 
yararlanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Göç yolu güzergahında çok güzel görülebilecek, gezilebilecek alanlar 
bulunuyor. Eski Osmanlı döneminden kalma yerleşim yerleri, bununla beraber yine o dönemde kullanılmış 
patikalar, orman içinde konaklanabilecek karavanlı piknik alanları, kamp alanları yer alıyor.”

Osmanlı’nın ‘göç yolu’ yeniden hayat buluyor
Kuruluş döneminde yazlık olarak kullanılan Domaniç ile kışlak Söğüt ilçeleri arasındaki 
86 kilometrelik yolun turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar sürüyor.
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Türkiye-Kazakistan ortak yapımı film, başta Kazakistan olmak üzere, Rusça konuşulan ülkelerde çokça izlenen 2017 
yapımı “Kazakh Business in America”nın Türkiye uyarlaması olarak sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Nurlan Koyanbyaev’in yer aldığı filmin, Kazakistan ve Rusça konuşulan tüm çevre 
ülkelerde vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin aynı zamanda ortak yapımcısı Doğulu yaptığı açıklamada, “Kazak İşi Türkiye’de” filminin Türk ülkeler birliği 
açısından önemine değinerek, “Kazak dostlarımla çalışmaya başladığımda, iki ülkenin inanış ve kültür açısından 
birbirine bu denli benzer olduğunu görmek beni hem şaşırttı hem de çok memnun etti.” dedi.

Doğulu, ilk görüşmelerde sadece oyuncu olarak filmde yer almasının istendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Görüşmeler ilerledikçe ortak amaçlar ve bir olma hissi her iki tarafı da ortak yapımcılığa itti. Geleceğe yönelik 
istekler ve taleplerin de aynı olduğunun farkına vardığımızda, beraber çalışma yolculuğuna koyulduk. Filmin Türk-
Kazak halkı için güzel işlerin başlangıcı olacağını umuyorum. Türk toplumlarının birlikte çalışarak ne kadar güzel 
işlere imza atabileceğini anlatan, sembol bir iş haline gelmesini temenni ediyorum.”

Filmin Türkiye’de vizyona girmeyeceğini aktaran başarılı oyuncu, “Alim yapım olarak elimizden geldiğince bu 
coğrafyanın insanına ve tarihine hizmet eden işler yapmak istiyoruz. Araştırıyoruz, okuyoruz ve bugüne uygun işler 
yapmak istiyoruz. Çünkü medeniyeti dünyaya armağan etmiş bir milletiz. Sanıyoruz ki batı, bizim armağan ettiğimiz 
medeniyet ve güzellikleri hala kullanıyor. Onun kaynağı biziz. Biz insanlara bu gerçekliği hatırlatacak işlerle var 
olmaya gayret gösteriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Kazakistan ortak yapımı ‘Kazak İşi 
Türkiye’de’ filminin çekimleri tamamlandı
Türk ve Kazak oyuncuların birlikte rol aldığı “Kazak İşi Türkiye’de” filminin çekimleri, 
İstanbul’da tamamlandı.
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GENETİK VE STRATEJİK DÜŞMANIMIZ RUSYA
DAĞILAN SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE GEREKSE RUSYA FEDERASYONUNUN BUGÜNKÜ POLİTİKALARI; 
TÜRK DÜNYASINA KARŞI DAİM OLARAK, ÇARLIK RUSYASINDAN BERİ EZELDEN GELEN BİR GENETİK 
DÜŞMANLIĞINI HEP SICAK TUTMUŞ GÜNÜMÜZDE DE; BU TUTUMU SİNSİCE HALEN DEVAM ETMEKTEDİR.

HER NE KADAR ÜLKEMİZLE YAPTIĞI ÇEŞİTLİ ANLAŞMALARLA DETANT BİR POLİTİKA SÜRECİNİ BAŞLATTIĞI 
GÖRÜNTÜSÜ VERDİYSEDE; GÜVENİLİR BİR DOST İMAJINDAN HER ZAMAN UZAK KALMIŞTIR.

SURİYEDE, LİBYADA PARAMİLİTER FAALİYETLERİNİN ARKASINDA RUS WAGNERİ YANİ PARALI ASKERLERİ 
BULUNMAKTADIR. RUS WAGNER’İN; PUTİNİN EN YAKIN İSİMLERİNDEN, EVGENİ PRİGOZHİN TARAFINDAN 
KURULDUĞU VE KREMLİNİN TALİMATIYLA HAREKET ETTİĞİ İDDİA EDİLMEKTEDİR.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYIP ERDOĞAN, ARALIK AYINDA TUNUSA YAPTIĞI RESMİ BİR ZİYARETDE 
BU KONUYA DEĞİNMİŞ; LİBYADA BULUNAN 2000 PARALI ASKERİN RUS WAGNER GRUBUNA BAĞLI OLDUĞUNU 
TEREDDÜTSÜZ AÇIKLAMIŞTIR.

RUSYA, SURİYE VE IRAKTA DA,TERÖR ÖRGÜTLERİ PKK/PYD GEREK DEAŞ İLE MÜCADELEMİZDE YİNE KARŞIMIZA 
RUS VAGNERİNİ ÇIKARARAK, RUSYA FEDERASYONU; MOSKOVA ANKARA VE TAHRAN ZİRVESİNDE ALINAN 
KARAR VE PRENSİPLERE TERS DÜŞMÜŞ, ÜLKEMİZLE YAPTIĞI ANLAŞMALARIN ÖZÜNE DE UYMAMIŞTIR. 
DOLAYISIYLA RUSYANIN ÜLKEMİZ AÇISINDAN HİÇBİR ZAMAN SADIK VE GÜVENLİ BİR DOST OLAMAYACAĞI 
AÇIK SEÇİK ORTADADIR. DAHA DA ÖTESİ, RUSYA ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ VE BEKAMIZ İÇİN SON DERECE 
TEHLİKELİ BİR DEVLET OLUP, İLER Kİ YILLARDA DA TIPKI YUNANİSTAN GİBİ BU GENETİK DÜŞMANLIĞI DEVAM 
EDECEKTİR.

1970 YILLARDAN İTİBAREN ÖRGÜTLEŞMEĞE BAŞLAYAN PKK NIN YANINDA ERMENİLERİN DE RUSYA 
TARAFINDAN ÖRGÜTE KATILMASI SAĞLANMIŞ, SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNİN LİDERLERİNDEN BREJNEV VE 
ANDROPOV İDARELERİNDE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNE İLK KALAŞNIKOFU VERMİŞLERDİR.

YİNE 1970 YILLARDA DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZE SALDIRAN VE ELÇİLİK MENSUPLARIMIZA SUİKASTLAR 
GERÇEKLEŞTİREN ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ; BİR SOVYET-ERMENİ TASARISI OLUP, ÜLKEMİZ DİPLOMATLARINI 
KATLEDEN ASALANIN TÜM TERÖR PLANLARINI DA MOSKOVA VE GİZLİ SEVİSİ KGB YAPMIŞTIR.

RUSYA BUGÜN BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞAN ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNİN TÜRKİYE İLE KURDUKLARI 
YAKIN İLİŞKİLERİNDEN DOLAYI RAHATSIZ OLMUŞ VE ZAMAN ZAMAN ONLARI EKONOMİK KOŞULLARDA 
TEHDİTMİŞTİR

SOVYETLER BİRLİĞİNİN DAĞILMASINDAN SONRA 1991 YILLINDA RUSYA FEDERASYONU İLK CUMHURBAŞKANI 
BORİS YELTSİN TARAFINDAN KURULAN BAĞIMSIZ DEVLER TOPLULUĞU (BDT) ÖRGÜTÜ; ÖZELLİKLE ORTA 
ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNİ DE KAPSAM ALANINA ALARAK; BU ÜLKELERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEN 
UZAKLAŞTIRMA POLİTİKASI GÜDÜLMÜŞTÜR.
SOVYET DÖNEMİNİN SON LİDERLERİNDEN MIHAİL GORBAÇOV; BU BÜYÜK ÜLKENİN AĞIR EKONOMİK GEREK 
ASKERİ KOŞULLARININ HAFİFLETMEK AMACIYLA BAŞLATTIĞI BÜYÜK DEVRİM; GLASNOST (AÇIKLIK) VE 
PREYSTROYKA (YENİDEN YAPILANMA) POLİTİKALARI SÜRECİNDE 1917 BOLŞEVİK DEVRİMİNİN 70 YIL SÜREN 
KAPALI VE BASKICI REJİM DAĞILMIŞ; 1991 YILINDA BALTIK CUMHURİYETLERİ İLE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ 
YANISIRA ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DE, BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞTULAR.

RUSYANIN TÜRK DÜNYASINA KARŞI DUYDUĞU GENETİK DÜŞMANLIĞININ EN BÜYÜK MİSALİ, SOVYETLERİN 
DAĞILMASININ AKABİNDEN AZERBAYCANA KARŞI İZLEDİĞİ ŞİDDET POLİTİKASI OLMUŞTUR.

KOMÜNİZMİN ÇÖKMESİNDEN SONRA YENİ CUMHURİYETLER ARASINDA BİR TEK AZERBAYCANIN BAĞIMSIZLIK 
SÜRECİ, ÇOK KANLI VE DRAMATİK OLMUŞTUR. 20 OCAK OLAYLARI OLARAK BİLİNEN SOVYETLER ORDUSUNUN 
TANK VE AĞIR SİLAHLARLA, BAKÜYE GİRMESİ VE SİVİL İNSANLARI KATLETMESİ, RUSYANIN TÜRKLERE KARŞI HİÇ 
BİTMEYECEK DÜŞMANCA TAVIRLARININ HEP DEVAM EDECEĞİNİN BİR GÖSTERGESİ OLMUŞTUR.

NİTEKİM BU OLAYLARDAN 25-30 YIL SONRA BİLE TÜRKİYENİN SURİYE GEREKSE LİBYADA HAKLI 
MÜCADELESİNDE RUSYA; ELVA ÇEŞİT ENTRİKALARLA YİNE KARŞIMIZA ÇIKMIŞTIR.
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ KURULDUKTAN SONRA ERMENİLER; RUSLARIN ASKER VE SİLAH GÜCÜNDEN 
DOĞRUDAN FAYDALANMIŞ, KARABAĞ VE YEDİ BÖLGEYİ İŞGAL EDEREK, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN 
SONRA EN BÜYÜK BİLİNÇLİ VE SİSTEMATİK ETNİK TEMİZLİK YAPARAK EŞİNE ZOR RASTLANAN BİR SOYKIRIMI 
RUSLARLA BİRLİKTE  GERÇEKLEŞTİRDİLER. AZERBAYCANIN YERLİ VE SİVİL HALKI GÖÇE ZORLANARAK İŞGAL 
EDİLEN BÖLGELERDE DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRMEK AMACIYLA BİR BUÇUK MİLYON AZERİ VATANDAŞINI 
TOPRAKLARINDAN GÖÇE ZORLADILAR.

Devamı simgerdergi.com.tr’de...
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GÜZEL DİLİMİZ TÜRKÇEMİZ KARAMANOĞLU 
MEHMET BEYİN VE PADİŞAH II. ABDÜLHAMİD’İN 
DİLİMİZ ÜZERİNE YAYINLADIĞI FERMANLAR

Dil bir milleti oluşturan ve milliliği sağlayan önemli unsurlardan biri olup o milleti 
oluşturan fertler arasında anlaşmayı sağlar. O milletin atalarının yüzyıllar boyunca 
elde ettiği tecrübeleri muhafaza eder ve onları nesillerden nesillere aktarır. Kültürün 
ve millet olmanın temel taşıdır ve milletlerin en aziz kıymetli servetidir. Milletlerin 
varlıklarını sürdürmeleri onların dilleri sayesinde olur. Onun sınırları ait olduğu 
milletin dil coğrafyasında sınırlarını belirler. Bir millet ancak dili ile vardır, varlığını dili 
ile sürdürebilir.

Yüce Allah Kuran’ının Hucurat Suresi 13.Ayetinde: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizleri 
bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi millet ve kabileler haline koyduk ki, birbirinizi 
kolayca tanıyasınız. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten 
sakınanınızdır…” diyerek insanları, milletler ve kabileler haline getirdiğini 
belirtmektedir. İslam dini, millet gerçeğini kabul etmekte ve onaylamaktadır.
Yine Rum Suresi 22.Ayette: “Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin 
değişik olması O’nun varlığının belgelerindendir. Doğrusu bunlarda bilenler için 
ders vardır.” denilerek, Yüce Allah dil ile milleti, renk ile de ırkı anlatmaktadır. Dillerin 
farklı olması ile insanların topluluklar halinde yaratıldığı belirtilmekte, dillerimizin 
çeşitliliğindeki ibretleri, işaretleri, farklılıkları görmemizi bize emretmektedir.

İbrahim Suresinin 4. Ayetinde ise: “Biz her gönderdiğimiz peygamberi ancak 
bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki, onlara iyice açıklasın…” denilerek, Yüce 
Rab kendilerine apaçık anlatılabilsin diye, her peygamberi kendi milletinin dili ile 
gönderdik demektedir. Peygamberler, içinde bulundukları toplumun diliyle, tanrı 
emirlerini aktarmışlardır. Yüce Allah’ın tercih ve övgüsüne uygun belirtilmiş bir dil 
yoktur. Her milletin bir dili vardır. Kendi konuşanlarına dili güzel gelir.
Hz. Peygamberimiz: “Kişi kavmini sevmekle suçlandırılamaz. Kavminin efendisi 
kavmine hizmet edendir.” demiştir. Hz. İsa Peygamber ise: “Kendini anlatmak 
isteyenler hitap ettikleri insanın dili ile konuşmalıdır” demektedir.
 Demek ki dil, hem dini hem de milli vasıflıdır. Dili korumamız ve geliştirmemiz ilk 
önce dini bir vazifedir. Bu dili koruyup geliştirecek olanlar da, o dilin mensupları olan 
kavimler ve milletlerdir. Bulgarlar, bu gün yaşadıkları topraklara asırlar önce Türk 
olarak geldiler, ancak zamanla hem dillerini, hem de dinlerini kaybettiler.
Dünya üzerinde, coğrafi yüz ölçüm olarak önemli bir alanda yaygınlık gösteren 
Türkçemiz, tarih boyunca birçok devlet kurmuş olan Türk Milletinin dilidir. 
Dünyanın en eski ve yaygın dillerinden biri olup, en çok konuşulan diller arasında 
yer almaktadır. Bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olmasının sebebi ise, Türk 
Milletinin hiç durmadan fetih ruhu ile hareket etmesindendir. Asya kıtasından 
başlayarak, birçok milleti bir devlet ve imparatorluk olarak idaresi altına almış, 
iktidarını onlar üzerinde sürdürmüştür.

Divan-ı Lügat Türk yazarı Kaşgarlı Mahmud eserinde:
“Gördüm ki Yüce Tanrı, devlet güneşini Türklerin burçlarından doğurmuş, onlara Türk 
adını kendisi vermiş, onları yeryüzünün hakanı kılmış ve cihan halkının dizginlerini 
onların ellerine bırakmış…” diyerek devam edip: “Türk dilini öğreniniz! Çünkü 
Türklerin en az geçmişleri kadar büyük geleceği olacak ve bu gelecek o geçmişe 
dayanacaktır.” diye söylemiş, devamla: “ Türklüğe saygının temeli, Türkçeyi öğrenmek 
ve konuşmaktır. Türklüğün destanlarını, dinleyin, öğrenin ve övünün” demiştir. (1) 
İşte Türkçe böyle büyük bir milletin dilidir. Tarihin son dokuz asrında, dünyanın 
üç kıtası üzerinde, lisani bir imparatorluk kurmuş ve bir imparatorluk dili haline 
gelmiştir.

Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Eyvah!  çocuğum bir dahi mi?
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Çocuk sahibi olma yaşı gün geçtikçe ülkemizde de ileri yaşlara taşınıyor. Dolayısıyla, 
anne ve babalar bu konuda daha ilgili ve bilgili olmak için yarışıyorlar. Herhangi bir 
anne baba eğitimine ya da seminerine   gitmiyorsak, hemen hepimiz evimizde konuyla 
ilgili bir kitap bulunduruyor, daha çok okuyor ve internetten bol bol araştırmalar 
yapıyoruz. Hepimizin amacı ortak. “Mutlu, sağlıklı ve başarılı bir çocuk yetiştirmek” …

Zamanla çocuğumuz büyürken bizde de bir takip ve kaygı süreci başlıyor. Acaba 
doğru zamanda konuşacak mı? Yürüyecek mi? Göz takibi yapamadı, yoksaaaa …
Allah korusun diyerek çalmadık uzman kapısı bırakmıyoruz. Büyüdükçe endişeler 
azalacağına biraz daha artıyor. Sohbetlerde artık hep “o” var. – Bak bizimki daha 
emekleyemiyor ama ondan 1,5 ay küçük komşunun oğlu neredeyse koşmaya 
başlayacak. Ya da – Arkadaşımın kızı piyano çalıyor, daha 3,5 yaşında, ne zaman bizde 
başlatma malıyız bizim çocuğu? – Teog sınavında 3 yanlış çıkarmış bizim çocuk, ya 
sizinki n’aptı? ….Bu liste uzayıp gidiyor. 

Peki, çocuğumuz çok mu zeki? Çok mu yetenekli? Ya da üstün özelliklere sahip bir dahi 
mi? Bu sorularımız yanıt beklerken, sizleri Susan Polgar ile tanıştırmak istiyorum.

“Susan Polgar, müthiş bir beyne sahip. Beyni tutkusuna göre geliştirilmiş. Çocukken 
böyle bir beyne sahip değildi. Bu yeteneğini sonradan geliştirdi. Eski Amerika 
şampiyonunu ve daha birçok satranç ustasını yenen Susan’ın bu yeteneği doğuştan 
gelmiyor. Ona bu özelliği kazandıran gördüğü eğitim. Susan, Macaristan’ın Budapeşte 
kentinde doğdu. Susan, 10 yaşına kadar Budapeşte’deydi ve ilk kez satranç oynamayı 
burada öğrendi. Psikolog olan babası çocukların zekâ gelişimiyle ilgili birçok araştırma 
yaptı. En çok ilgisini çeken kişi ise Wolfgang Amadeus Mozart’tı. Henüz 5 yaşındayken 
ilk bestesini yapan Mozart’ın yeteneğinin Allah vergisi olduğu düşünüldü; fakat sonra 
babası Leopold’un müzisyen olduğunu ve çocuğuna erken yaşta müzik eğitimi verdiğini 
öğrenen baba Lazlo, özel eğitimin Allah vergisi yetenekten daha önemli olduğunu 
düşündü ve teorisini gerçekleştirmeye koyuldu.

   1969 yılında Susan doğduğunda babası Lazlo, “nasıl dahi yetiştirilir” konusunda 
bir kitap yazdı. Lazlo’nun sloganı da “Deha= çalışma ve şanslı çevre koşulları” idi. 
Çocukların dahi doğmadıklarını dahi yapıldıklarını savunuyordu. Ona göre şanslı çevre 
koşulları mutlu bir aile yuvasıydı. Birgün tesadüf eseri satrançla tanıştı. Bunun üzerine 
babası, Susan’a satranç öğretti ve Susan, çocukluğunu satranca adadı. Çocukken 6 
saatini satrançla geçirdi. Susan, satranç denemesini ilk kez 7 yaşındayken yaptı. 
    Yıllarca yaptığı çalışmalar Susan’ın beyninde ciddi bir gelişme sağlamış. Bu da 
Susan’ın babasının “Deha doğulmaz deha olunur” teorisini doğruluyor. “
   Susan’ın hikayesi bize, zekanın kalıtım kadar; “mutlu bir aile ortamı ve elverişli çevre 
koşullarıyla yetişmenin” önemli olduğunu söylüyor. Bu ortamda büyüyen çocukların 
zeka yönünden de gelişim göstererek hem şanslı hem de daha mutlu ve başarılı 
çocuklar olduğunu vurguluyor. 

Özetle, aslında çocuklarımızı yetiştirirken ve onlara olan davranış ve düşüncelerimizi 
belirlerken, önemli olanın hepimizin çocuğunun tek ve biricik olduğunu hatırlamak. 
Her çocuğun ritmi, öğrenme hızı-algısı, bilişsel becerileri ve birçok özelliği kendine 
özel olacaktır. Bunun bilinciyle onları değerlendirirsek sadece biz ebeveynler değil 
eğitimciler de elbette; çocuklarımız da aldıkları değerle daha mutlu ve başarılı 
olacaktır; inancındayım.
Sevgilerimle;

Gözde USLU   Rehber Öğretmen/Filolog/Sosyolog
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ABD’de yapılan bir araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda 
yanlış bilgi yayan “en büyük tek kaynak” olduğu belirtildi.

Cornell Üniversitesi tarafından dünya genelinde yayımlanan 38 milyon İngilizce makale üzerinde yapılan analizde, 
Kovid-19 hakkında ortaya atılan yalanların ve komplo teorilerinde ismi en fazla öne çıkan kişinin Trump olduğu 
ifade edildi.

Araştırmada, pandemi ile ilgili “yanlış bilgilendirme konuşmalarının” yaklaşık yüzde 38’ini Trump’ın sözlerinin 
oluşturduğu kaydedilerek, bunun da kendisini “pandemiyi içeren yalanların en büyük itici gücü haline getirdiği” 
aktarıldı.

Cornell Bilim İttifakı Direktörü ve çalışmanın başyazarı Sarah Evanega, “ABD Başkanının Kovid-19 etrafındaki en 
büyük yanlış bilgi kaynağı olması, gerçek dünyada sağlık açısından açabileceği ciddi sonuçlar bakımından endişe 
verici.” ifadelerini kullandı.

1 Ocak ile 26 Mayıs arasında yayımlanan 38 milyon makalenin incelendiği çalışmanın, Kovid-19 ile ilgili yanlış 
bilgilendirme konusunda geleneksel ve internet medyası üzerine yapılmış en kapsamlı araştırma olduğu bildirildi.

Araştırma: Trump, Kovid-19 konusunda yanlış 
bilgilendirmede dünyada ‘en büyük tek kaynak’
ABD’de yapılan bir araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını konusunda yanlış bilgi yayan “en büyük tek kaynak” olduğu belirtildi.
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Almanya’da son günlerde gündemden düşmeyen emniyet teşkilatı içindeki aşırı sağ eğilimli personel skandalının, 
demokratik düzeni ilgilendiren tehditler konusunda istihbarat toplama ile görevli Anayasa Koruma Teşkilatına 
(Verfassungsschutz) uzandığı belirlendi.

Ülkenin etkili gazetelerinden Rheinische Post’un Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti İçişleri Bakanlığına 
dayandırdığı habere göre, Anayasayı Koruma Teşkilatının KRV eyaletindeki birimi içinde görevli aşırı sağcı bir ekip 
olduğu tespit edildi.

Sosyal medya hesaplarından “İslam karşıtı ve yabancı düşmanı” paylaşımlarda bulunup videolar paylaştıkları için 
fark edilen aşırı sağcı ekip üyelerinin, sosyal medyada aşırı sağcı gruplarla temasta oldukları saptandı.

Üçü teşkilatta gözlemci grupta görev alan, biri ise idari katip olan dört kişi hakkında aşırı sağcı olduğu 
gerekçesiyle başlatılan disiplin soruşturması sonucu bir personel disiplin cezası alarak yöneticilik görevini kaybetti. 
Diğer üç personelin ise görev yerlerinin değiştirilmesiyle yetinildi.

Berlin polisinde de aşırı sağcılar tespit edildi
KRV eyaletindeki skandalların ardından Berlin polis teşkilatında da aşırı sağcı polislerin görev aldığı tespit edildi.

Alman devlet televizyonu ARD’de yayınlanan Monitör programının araştırmasına göre, söz konusu polisler 
arasında ırkçı paylaşımlar içeren sohbet grubu belirlendi.

Berlin emniyet teşkilatında görevli 25’ten fazla polisin bulunduğu belirtilen ırkçı sohbet grubunda yapılan 
paylaşımlarda, Müslümanlar ve mülteciler aleyhinde çirkin ifade ve benzetmeler yer aldı.

Almanya’da aşırı sağcılık skandalı Anayasa Koruma 
Teşkilatına uzandı
Almanya’da son günlerde gündemden düşmeyen emniyet teşkilatı içindeki aşırı sağ eğilimli 
personel skandalının, demokratik düzeni ilgilendiren tehditler konusunda istihbarat toplama ile 
görevli Anayasa Koruma Teşkilatına uzandığı belirlendi.
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ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçen 58 kişinin hayatını kaybettiği Las Vegas 
katliamında, kurbanların aileleriyle saldırganın kaldığı otel arasında varılan toplam 800 milyon dolarlık anlaşmanın 
onaylandığı bildirildi. Associated Press’in haberine göre, Clark County Bölge Mahkemesi, kurbanların yakınları ile 
saldırganın kaldığı Mandalay Bay Hotel’in sahibi MGM Resorts arasında 3 yıldır süren pazarlığa son noktayı koydu.

Yaklaşık 4 bin 400 kişiye ödenecek toplam 800 milyon doları bulan tazminatın 49 milyonunu MGM Resorts’un, 
751 milyon dolarını da sigorta şirketlerinin ödeyeceği bilgisi paylaşıldı. Dava ile ilgili 2 bin 500 şikayetçiyi temsil 
eden avukat Robert Eğlet, mahkeme kararına itiraz beklemediklerini, 800 milyon dolar bankaya yatırılır yatırılmaz 
emekli iki hakim tarafından yıl sonuna kadar yaralılara ve kurbanların ailelerine taksim edileceğini belirtti. Ayrıca 
saldırının 3. yılı nedeniyle bugün Las Vegas’ta saat 10.05’ten itibaren kurbanların isimlerinin okunacağı anma 
töreni düzenleneceği kaydedildi.

ABD’de 1 Ekim 2017’de Las Vegas kentindeki bir konser alanına silahlı saldırı düzenleyen Stephen Paddock adlı 
Amerikan vatandaşı 58 kişinin ölümüne, 800 kişinin yaralanmasına neden olmuş, bu olay ABD’nin en kanlı toplu 
silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

MGM Resorts’a ait Mandalay Bay Hotel’den yolun karşısındaki konser alanını gören 32. katta bir oda tutan 64 
yaşındaki Paddock, yaklaşık 22 bin kişinin toplandığı konser alanına pencereden otomatik silahlarla ateş açmıştı. 
Ardından intihar eden Paddock’un, saldırıda, aparatlarla otomatik silaha dönüştürülmüş birçok tüfek kullanmış 
olması kamuoyunda tartışmalara yol açmış, birçok kesim bu aparatların yasaklanması için Trump yönetimi 
üzerinde baskı kurmuştu. FBI, saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını 
açıklamıştı.

Las Vegas saldırısı kurbanlarına 800 milyon dolar 
tazminat ödenecek
ABD’nin Las Vegas kentinde 58 kişinin öldüğü saldırıda kurbanların aileleri ile 
saldırganın kaldığı otel arasında devam eden pazarlıkta, 800 milyon dolarlık tazminat 
anlaşması onaylandı.
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AVRUPA’DA İKİNCİ DALGA KORKUSU
Başbakan Angela Merkel, 
eyalet başbakanları ile video 
konferansında bulunarak, son 
zamanlardaki koronavirüs 
vaka sayısındaki artıştan 
endişe duyduğunu belirtti.

Merkel, haftalık vaka 
sayılarının devam etmesi 
halinde Noel’e kadar 19 
bin 200 yeni enfeksiyon 
olabileceğini belirterek, 
bunu önlemek için her 
türlü imkanın kullanılması 
gerektiğini kaydetti.

Almanya’da yükselişe geçen 
vaka sayısına ilişkin verilerin 
çok net bir şekilde ele 
alınması gerektiğini ifade 
eden Angela Merkel, aksi 
takdirde Almanya’nın da yeni 
yıla Fransa’daki vaka sayısına 
ulaşabileceğine dikkat çekti.

Almanya’da korona tedbirleri 
kapsamında yeni kısıtlamalar 
geldi. Restoranlara yanlış 
iletişim bilgisi verenler, 50 
Euro para cezası ödemek 
zorunda kalacak. Kamusal 
alanda en fazla 25, evlerde ise 
10 kişinin bir araya gelmesine 
izin verilecek.

Merkel, daha sonra şunları 

ifade etti: “Avrupa’daki 
enfeksiyon rakamları endişe 
verici boyutlara ulaştı. 
Rakamların katlanarak 
artmaya devam etmesi 
karşısında, Almanya’da 
önlemler konusunda gereken 
yapılmalıdır. Önceliğimiz bir 
taraftan salgının yayılmasını 
engellemeye dönük 
tedbirlerin alınması diğer 
yandan da ekonomiyi çalışır 
durumda tutmak, okulların 
ve kreşlerin açık kalmasıdır. 
Futbol ve eğlence gibi 
etkinlikler ikinci sırada yer 
almaktadır.” dedi.

Bazı şeylerin önümüzdeki 
aylarda yazdan daha 
zor olacağını beklemek 
zorundayız” diyen Merkel, 
havalar soğudukça insanların 
giderek daha fazla kapalı 
ortamlarda bir araya geleceği 
aylarda yeni vaka sayılarındaki 
artışı kontrol altında tutmanın 
önemine dikkat çekti.

Vatandaşların korona 
tehdidini ciddiye almalarını 
ifade eden Almanya 
Başbakanı Merkel ; “Uzun bir 
süre daha virüsle yaşamaya 
devam etmek zorunda 
kalacağız” dedi.
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Yaşar KAÇMAZ
Yazar

simgedergi@gmail.com
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OSMANİYE (ÇAM BALININ BAŞKENTİ)
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Zafer ALTINKESER
Yazar

simgedergi@gmail.com

Muğla ilimiz; İlçeleriyle, köyleriyle, tarih 
kokan mahalleleriyle, havasıyla, suyuyla, 
doğasıyla, deniziyle, koy ve adalarıyla, 
tarihi dokusuyla, konaklama yerleriyle 
turistlerin gözdesi olan güzel bir ilimizdir. 
Muğla’nın bazı köylerini ve mahallelerini 
ön plana çıkaran değişik özellikleri vardır. 
Bu özelliklerden bazıları Köy ve Köy 
halkı tarafından üretilen, yapılan ÇAM 
BALI, Denizde yaşayan deniz canlılarının 
bilinmeyen özellikleri ile yaşam öyküleri 
hakkındaki ilginç olaylar herkesin dikkatini 
çekecek niteliktedir.

Osmaniye Köyü Marmaris ilçesine bağlıdır. 
Osmaniye Köyü bağlı olduğu Marmaris 
ilçe merkezine 13 kilometre mesafe 
uzaklıktadır. Osmaniye Köyü Muğla 
şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 54 
kilometredir. Osmaniye’nin nüfus sadece 
550’dir.
Marmaris’e bağlı, sadece 550 nüfuslu 
Osmaniye Köyü Doğal Çam Balı Fabrikası 
gibi. Köyde yılda 2 bin ton bal üretilip, 
yaklaşık 30 milyon TL gelir sağlanıyor. 
Osmaniye için “Dünyanın en ballı köyü” 
sıfatı kullanılıyor. Dünya Arıcılık ve Çam 
Balı Kongresi’nce iki kez “En Kaliteli Çam 
Balı” ödülüne layık görülen Osmaniye’de, 
genç yaşlı, kadın erkek 7’den 77’ye herkes, 
arıcılıkla uğraşıyor, milyonlarca arının, 
on binlerce kovana bıraktığı ballardan 
geçimini sağlıyor. Köye il dışından da çok 
sayıda arıcı geliyor. Tüccarlar da ürünü iç 
ve dış piyasada pazarlıyor. Osmaniye balı, 
Türkiye ekonomisine yaklaşık 30 milyon TL 
katkı sağlıyor.

Muğla Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Osmaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
Başkanı Hüseyin Aydın. Osmaniye Köyünün 
Dünya üzerindeki en çok Doğal Çam Balı 
üreten yerleşim merkezi olduğunu bildirdi. 
Dünya üzerindeki Çam Balı fiyatlarını da 
büyük ölçüde Osmaniye’deki gelişmelerin 
belirlediğini ifade etmiştir.

Dünyada her yıl 90 bin ton civarında 
çam balı üretiliyor. Bunun yüzde 92’si 
Türkiye’de kalan yüzde 8’i ise Yunanistan’da 
gerçekleşiyor. Türkiye pazarının yüzde 
80’ini de başta Marmaris olmak üzere 
Muğla oluşturuyor. “Marmaris Çam 
Balı” deyince de akla Osmaniye geliyor. 
Köylümüzün 45 bin civarında kovanı var. 
Her yıl yaklaşık 35 bin kovan da dışarıdan 

gelen arıcılar getiriyor. Ülkemizde en 
çok Çam Balı üreten yerleşim merkezi 
Osmaniye’dir. Dolayısıyla Türkiye’nin 
ve Dünyanın en ballı köyü biziz. Hem 
köylümüz, hem diğer gezginci arıcılar, hem 
aracı tüccarlar, hem de ülke ekonomisi 
kazanıyor. Vatandaşlarımız da dünyanın en 
kalitelisi olduğu tescillenen Osmaniye Çam 
Balını yeme şansı elde ediyor.

Marmaris Ticaret Odası tarafından 
Osmaniye’de yaptırılan “Marmaris Bal Evi”, 
yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor. 
Bal analizlerinin, konferansların, eğitim 
seminerlerinin yapılabildiği komplekste 
bir de arıcılık müzesi bulunuyor. Osmaniye 
Tarımsal Kooperatifi’nin mağazasında ise 
çam balının yanısıra köyün diğer doğal 
ürünleri satışa sunuluyor. Mağazadan 
Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla ürün 
gönderiliyor. Yurt dışından gelen talepleri 
karşılamak için de hazırlıklar yapılıyor.

Osmaniye Köyü (Marmaris Bal 
Evi) : Orhaniye’nin yaklaşık 8 km 
güneydoğusunda yer alan Osmaniye, 
doğayla kucak kucağa yaşayan ve 
arıcılığıyla meşhur bir köydür. Çam 
ağaçlarının yoğunluğu, köyde temel geçim 
kaynağının arıcılık olmasını sağlamaktadır. 
Osmaniye köyünde üretilen çam balının 
ünü, 2. Muğla Uluslararası Arıcılık ve Çam 
Balı Kongresinde düzenlenen yarışmada 
en iyi kalitede üretim yapan arıcılar ve 
balların Osmaniye köyünden seçilmesiyle 
taçlanmıştır. Arıcılık, bal ve arı ürünleri 
konusunda kalite bilincini arttırmak ve 
Osmaniye’nin dünyaca tanınır bir merkez 
haline getirmek amacıyla 2012 yılında 
Marmaris Bal Evi kurulmuştur. 

Marmaris Bal Evi’nde Osmaniye’li köylü 
kadınların yerel, otantik ve özgün 
ürünlerini sergileyebilecekleri teşhir 
alanları, arıcılıkla ilgili eğitimlerin 
düzenleneceği atölye ve toplantı salonları 
bulunmaktadır. AR-GE laboratuvarı ile 
bilimsel bir merkez konumunda olan 
Marmaris Bal Evi’nde arıcılık ve bal üretimi 
ile ilgili müzeyi ziyaret edebilirsiniz. En 
lezzetli hakiki Çam Balının arılar tarafından 
nasıl üretildiğinin ilginç hikayesinin 
her aşamasını görerek öğrenmek için 
Osmaniye’deki Marmaris Bal Evi’ne mutlaka 
uğramanızı tavsiye ederiz.
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 Tarih 27 Eylül 1538’i gösteriyordu. Tam olarak günümüzden 482 yıl öncesi. Dile kolay değil 
mi... Barbaros Hayrettin Paşa komutasında Osmanlı Donanması yelkenleri açmış Adriyatik Denizi’de 
bulunan Preveze Kalesi’ne doğru yüzüyorlardı. Yüreklerinde iman gücü, akıllarında ise bir tek parola 
vardı. ZAFER! Karşılarında ise Andrea Doria komutasında bir haçlı donanması. Haçlı donanması,  sayıları 
bizim donanmamızın iki katı kadırgaları bizim kadırgalarımızdan daha kuvvetli, daha teknolojik ve büyük 
gemilere sahiptiler. Kısacası her anlamda bizim donanmamızdan daha donanımlar ve üstünlerdi. Lakin 
savaş tam bir satranç oyunudur ve özellikle açık sularda komutan isen daha büyük bir deha gerektiren 
mühim bir meziyettir.
        Andrea Doria donanmasıyla kuşatmış olduğu Osmanlı’nın Preveze Kalemizi, Denizlerin Aslanı 
Barbaros Hayrettin Paşa’nın gelişiyle, Andrea Doria Venedik egemenliğindeki Korfu Ada’sına çekilmek 
durumunda kaldı. Korfu, Yunanistan’ın kuzeybatısında Akdeniz’in bir kolu olan İyon Denizi’de bir adadır. 
Osmanlı donanması da 24 Eylül’de Arta körfezine girdi ve o gece sessiz geçti. Arta körfezi de yine aynı 
şekilde Yunanistan’ın kuzeybatısında İyon Denizi’nde bulunmaktadır.
    Tarih ertesi günü yani 25 Eylül’ü gösterdiğinde Andrea Droia komutasındaki donanma 
Korfu’dan ayrıldı ve Preveze’nin 2 mil açığında demirledi. İki gün beklendikten sonra Babaros’ta 27 
Eylül’de donanmamızı körfezden çıkardı ve kadırgalarımızı Adrea Doria’nın donanmasının üzerine doğru 
hareket ettirdi. Andrea Doria Barbaros’un bütün Akdeniz’de ki donanmasını getirmek için başta bir 
oyalama savaşı yapacağını zannediyordu çünkü Barbaros’un haçlılara oranla üçte birlik bir donanma ile 
savaşacağını aklının ucundan bile geçirmiyordu. Devamında gelişen olaylarda gelişmiş büyük gemilere 
sahip olan ve beş devletin (Venedik, İspanya, Portekiz, Malta, Papalık) donanmasından oluşan haçlı 
ordusu, kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra başta Santa Maura’ya çekildi. 28 Eylül akşamı rüzgarı 
arkasına alan haçlı donanması gelişmiş gemileri ile karşı bir atağa geçip Osmanlı donanmasını yoğun top 
ateşine tutmaya başladı. Hava çok sisliydi ve rüzgar haçlıların arkasından esiyor ve donanmaya müthiş 
hareket kabiliyeti veriyordu. Bu esnada Osmanlı donanmasının merkezinde Kaptan-ı Derya Barbaros 
Hayrettin Paşa, sağ kanadında Salih Reis, sol kanadında ise büyük coğrafya ve matematik alimi Seydi 
Ali Reis vardı. İhtiyatta ise Turgut, Murat, Sadık, Güzelce Reisler ve gönüllüler vardı. Kaptan-ı Derya 
Barbaros bütün reisleri toplayıp son bir konuşma yaparak maneviyatı yükseltti ve herkesi sorumlu 
olduğu bölgeye gönderdi. Haçlı ordusu rüzgarın avantajı ile saldırırken tam o esnada savaşın kaderini 
değiştirecek durum gerçekleşti ve birden hava açtı rüzgar kesildi yani anlayacağımız haçlı donanmasının 
devasa gemileri adeta özelliklerini yitirdiler ve hateket edemeyecek duruma geldiler. Osmanlanın 
donanmasının çekdiri türündeki ( hem insan gücü hem de yelkenli) kadırglaramız bu üstünlüklerini 
Barbaros ve yoldaşlarının zekası ile avantaja çevirip hilal taktiği şeklinde tertip edilmiş donanmamızı 
karşı atağa geçirerek düşmanı bertaraf etmiş ve karşı bir yığın gemi ve askeri rehin almıştır. Sözde 
haçlı donanması komutanı Adrea Doria çözümü kaçmakta bulup müttefiklerinin yardım talebine kulak 
asmadan arkasına bile bakmadan soluğu bağlı olduğu Kral Schalken’nin yanında almıştır. Barbaros el 
koyduğu gemileri tamir ettirip hemen bir takip donanması oluşturup kaçanları yakalatmam için yola 
koyuldu lakin muvaffak olamamıştır. Kazanılan bu tarihi zafer bize yeter de artmıştır bile. Bu süreçten 
sonra Akdeniz bir Osmanlı Gölü haline gelmiştir ve Akdeniz’de Barbaros’un yani Osmanlı’nın izni 
olmadan yelken açılmamıştır. Bu büyük zaferin gururunu Türk Milleti’ne yaşatanlara ve sebep olanlara;
Sevgi, Saygı ve Rahmetle....
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Hatice İŞLER
simgedergi@gmail.com

PREVEZE DENİZ SAVAŞI
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KÖY BU HALE NASIL GELDİ
Türkiye’de, 1970’lerden itibaren 
kırsal kesimden (köylerden 
ve küçük şehirlerden) 
Büyük Şehirlere doğru 
çeşitli sebeplerden dolayı 
önlenemeyen bir biçimde 
göç başladı. Bu göçlere, 
hükümetlerin uyguladıkları 
çıkar ilişkisine dayalı popülist 
politikalar da hız kazandırdı. 
Bunun sonucu olarak 
Ankara, İstanbul, İzmir gibi 
büyükşehirlerin varoşlarında 
şehir hayatına yakışmayan 
Afrika’nın, Amerika’nın, Çin’in,  
Hindistan ve Bangladeş gibi 
ülkelerin geri kalmış yoksul 
bölgelerindeki görüntüyü 
andıran ve bir gecede dikilen ve 
adına “GECEKONDU” denilen 
basit evler mantar gibi bitmeye 
başladı.  Devletin arazileri bu 
göç edenlerce gasp edilirken, 
gecekondu mafyası hüküm 
sürerken devletin merkezinde 
bu girişimlere göz yumuldu. 
Devletin kurumlarınca bu 
yapılara, mahallelere: Elektrik, 
su verildi, yolları yapılarak, 
asfaltlanarak, hatta tapular 
verilmek suretiyle işgal 
yasallaştırıldı. Bugün bu işgalci 
gecekondu sahipleri işgallerinin 
karşılığını fazlasıyla aldılar. 
“Kentsel Dönüşüm” kapsamında 
arsaları değerlenmiş, emlak 
zengini olarak yeni bir sınıf 
ortaya çıktı, ranttan para 
kazanan köy kökenli insanların 
kendileri de, çocukları da 

artık üretimden uzaklaştı; 
tarlaya, ürüne, ahıra, hayvana 
yabancılaştı. Eskiden tarımla 
uğraşan, üreten bu insanlar 
artık üretimi unutup tüketim 
toplumu haline geldiler. 
2003 yılından itibaren 
benimsenen Türkiye nüfusunun 
16 şehirde toplanması projesi 
de dâhil. Bu projenin ana 
düşüncesi, insanların %80’i, 
büyük şehirlerde toplanırsa 
daha kolay yönetilir ve daha az 
maliyete katlanılır. 
2019 yılı sonu itibariyle: İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, 
Adana, Konya, Şanlıurfa, 
Gaziantep, Kocaeli, Mersin, 
Diyarbakır, Hatay, Manisa, 
Kayseri, Samsun ile beraber; 
nüfus bir milyon geçen Balıkesir, 
Kahramanmaraş, Van, Aydın, 
Tekirdağ, Denizli, Sakarya 
ile beraber 23 tane vilayet 
bulunmaktadır. ( )
Ama yapılan bu projeler, 
hesaplar da tüm masa başında 
yapılan projeler, hesaplar gibi 
tutmadı.     
Aradan geçen bunca zamandan 
sonra hem kırsalda, hem de 
şehirlerde hayat çekilmez 
olmaya başladı, sistem tıkandı; 
yönetimsel, ekonomik ve 
sosyolojik olayların önüne 
geçilemez bir hal aldı. ..

Devamı simgedergi.com.tr’de...İç
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Hüsnü EKİZCELİ
Yazar
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Türkiye’de gelecek dönemde ulaştırma alanında 
bilgi ve iletişim teknolojileri ve akıllı ulaşım 
sistemlerinden yoğun bir şekilde yararlanılacak.

2020-2023 Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı’ndan derlediği bilgilere 
göre, bilgi ve iletişim teknolojileri Türkiye’de 
ulaşımın geleceğinin şekillendirilmesinde önemli 
rol oynayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu tarafından 29 Eylül’de tanımı 
yapılan eylem planı kapsamındaki çalışmalarla, 
ulaşım stratejileri teknolojiyle bütünleşecek, 
kara yolundan, hava yoluna kadar tüm 
ulaşım modlarında teknolojiden daha fazla 
faydalanılacak.

Kara yollarında güvenli sürüş için “yapay zeka” 
kullanılacak. Belirlenen strateji kapsamında, 
trafiğin akıllı görüntüleme sistemleriyle kontrol 
edilmesini sağlayan il trafik ve kara yolu trafik 
kontrol merkezleri kurulacak.

Kara yollarını denetleyen akıllı ulaşım sistemleriyle 
önleyici tedbirler hızlı bir şekilde alınacak. Olay 
algılama sistemleri ve meteorolojik ölçüm 
istasyonları sayesinde kara yollarında yaşanan 
doğal ve yapay sorunlar hızla çözülecek. Bunun 
yanında, trafik kazalarında yaşanan can ve mal 
kayıplarının azaltılması için, kazalara sebebiyet 
veren olayların sebepleri tespit edilerek trafik 
kaza veri setleri oluşturulacak. Verilerin akıllı hale 
getirilmesi için yapay zeka ve nesnelerin interneti 
gibi bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklardan 
yararlanılacak.

Toplu taşımanın daha konforlu hale getirilmesi 
için, yolcu bilgilendirme sistemleri de hazırlanacak. 
Bu sayede vatandaşların toplu taşımadaki yolculuk 
süreleri kısaltılacak. Türkiye’nin her yerinde 
geçerli olarak kullanılabilen bir ödeme sistemi 
hazırlanması da hedeflenirken, farklı bir şehirde 
toplu ulaşımı kullanmak isteyen vatandaşlar ortak 
ödeme sistemiyle rahatça yolculuk yapabilecek.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Ulaştırmanın geleceğine bilişim teknolojileri 
damgasını vuracak

2020-2023 Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı’yla Türkiye’nin 
ulaştırmadaki yeni vizyonu bilgi teknolojileriyle donatılmış ulaşım olarak belirlendi.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanların 
cehalet ve dini bilgisizliklerinden yararlanarak, dini 
kavramları bağlamından koparıp kendi menfaat ve 
emelleri doğrusunda kullananların din istismarcısı 
olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi avlusunda “Cami ve İlim” 
temasının işleneceği “Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası”nın açılışı yapıldı. Açılışta, Kur’an-ı Kerim 
okundu.

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, camilerin 
bilgiyi hayata, ibadeti ahlaka dönüştüren ve varlık 
alemine hakikat penceresinden bakmayı öğreten 
kadim mektepler olduğunu söyledi.

İslam medeniyetinde bilgi ve bilimin nihai 
amacının insanın kendisiyle çevresiyle ve Rabb’iyle 
ilişkilerini merhamet, adalet ve hakikat ekseninde 
sürdürebilmesini temin etmek olduğuna dikkati 
çeken Erbaş, Müslüman toplumların en temel 
sorunlarının başında ise bilgi kaynaklarının ve bilgi 

üreten mekanizmaların ihmal edilmesi geldiğini 
vurguladı.

“Din adına konuşan herkes hakikate 
bağlı kalmak zorundadır”

Ali Erbaş, bugün en az küresel boyutta yürütülen 
İslam düşmanlığı kadar, bilgi ve hikmetten yoksun 
din anlayışının da ümmet birliğini, geleceği ve 
medeniyet değerlerini tehdit ettiğini belirterek, 
şunları kaydetti:

“Bu anlamda hassasiyetle üzerinde durmamız 
gereken üç sosyal gerçekliğe dikkatlerinizi çekmek 
isterim. Bunlardan birincisi, yanlış dini bilgiyle 
şekillenen bozuk bir din tasavvurudur. Bu da bir 
nevi öğrenilmiş cehalettir. İnsanların cehaletinden 
ve dini bilgi yetersizliğinden nemalanmak suretiyle 
dini kavramları bağlamından kopararak kendi 
menfaat ve emelleri doğrultusunda kullanan 
din istismarcılarıdır. Maalesef bugün bazı şahıs 
ve gruplar tarafından İslam’la, ilimle ve hakikatle 
hiçbir alakası bulunmayan birtakım işler,

Prof. Dr. Ali Erbaş: Gayrimeşru ilişkileri sıradanlaştıran 
yayınlar yapmak nesillerimize karşı işlenen büyük bir suçtur
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Reyting adına aile, ahlak ve inanç değerlerini hiçe sayarak 
çirkinlikleri ekranlara taşımak, gayrimeşru ilişkileri sıradanlaştıran yayınlar yapmak 
milletimize, nesillerimize karşı işlenen büyük bir suçtur.” dedi.
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rüyalar, saçmalıklar, sahte kişilikler ve gizemli 
söylemlerle insanların duyguları sömürülmekte; 
inançları istismar edilmektedir. Hatta zaman 
zaman yüce dinimiz İslam, kimi art niyetli ve sapkın 
kişilerce aşağılık davranışlara alet edilebilmektedir. 
Bu kimseler hak ettiği cezayı mutlaka görmeli, 
bilhassa dini duyguları ve değerleri istismar etmenin 
önüne geçmek için caydırıcı cezalar ve müeyyideler 
olmalıdır. Diğer yandan din adına konuşan, yazan 
herkes hakikate bağlı kalmak zorundadır. Gelişigüzel 
malumatlarla dini değerleri ulu orta tartışmanın hiçbir 
faydası yoktur. Ayrıca dini argümanlar ve söylemlerle 
ekranlarda, teyide muhtaç, kaynağı belirsiz bilgiler 
paylaşarak zihinleri bulandıran, usul ve esastan 
yoksun konuşan ve kendisini hakikatin merkezi gibi 
gösteren bazı kişi ve grupların bu tavrı Müslüman 
bilinci ve ciddiyetiyle asla bağdaşmamaktadır.

Üçüncüsü ise son asırlarda din-devlet-toplum 
arasında yaşanan gerilimlerin neden olduğu kaos 
ve sözü edilen ihmal ve boşlukları fırsata çeviren 
FETÖ, DEAŞ ve PKK, şiddet ve tekfir diliyle sürekli 
Müslümanları tehdit eden sözde selefi gruplar gibi dış 
güdümlü marjinal yapılar, kendilerini göstermektedir 
Önemle ifade etmeliyim ki bahsettiğim her üç 
hususta da İslam coğrafyasının doğru bilgiyi 
denetleyen mekanizmalara sahip olmayışının etkisi 
büyüktür. Dolayısıyla Müslüman toplumlar acilen 
doğru dini bilgiyi üreten kurumlarını geliştirmek 
zorundadır. Doğru dini bilgiyi koruyan ve güvence 
altına alan sistemler kurmak zorundadır.”

Gençlerden ve tüm vatandaşlardan din ve değerler 
konusunda daha hassas ve duyarlı olmalarını isteyen 
Erbaş, “Örneğin; eğer bir yerde masum ve hatasız 
kabul edilen kişiler varsa doğru bilginin kaynağı 
şahıslar, rüyalar gibi subjektif şeylerse birtakım 
kitaplar İslam’ın temel kaynaklarından daha çok 
itibar görüyorsa hakikat tekelciliği yapılıyorsa 
akıl, mantık ilkelerine ve ahlak değerlerine aykırı 
söylem ve davranışlar varsa eleştirel düşünce 
kötüleniyor, sorgusuz teslimiyet isteniyorsa biliniz 
ki orada İslam’dan başka bir inanç, başka bir anlayış 
egemendir.” değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, bir yerde kendi mensuplarını aşırı yücelten 
seçkinci bir anlayış, birlik, beraberlik ve kardeşlik 

ilişkilerini zedeleyen bir tutum varsa, dini anlatırken 
kendini pazarlama ve reyting kaygısı söz konusuysa 
ticari gaye ve beklentiler ön plana çıkarılıyorsa orada 
da din istismarının olduğunun bilinmesi gerektiğini 
kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam eti: “Bir 
yerde şiddete davet eden, tekfir ve tehdit eden bir 
dil, İslam coğrafyasında kavga ve tefrikaya çağıran bir 
tutum varsa orada Müslümanca bir feraset, basiret, 
davranış ve ahlak yok demektir. Diğer yandan istismar 
sadece dini alanla sınırlı değildir. Algı operasyonlarıyla 
milli değerler ve şahsiyetleri kullanarak menfaat 
devşirmeye çalışması da dikkat edilmesi gereken 
vahim ve tehlikeli bir istismar çeşididir. Aynı şekilde 
reyting adına, bütün aile, gelenek, ahlak ve inanç 
değerlerini hiçe sayarak şüyuu vukuundan beter 
çirkinlikleri ekranlara taşımak, gayrimeşru ilişkileri 
sıradanlaştıran, şiddeti ve istismarı teşvik eden 
yayınlar yapmak milletimize, medeniyetimize, 
nesillerimize ve geleceğimize karşı işlenen büyük bir 
suçtur, pervasızlıktır, sorumsuzluktur.”

Bazı kişi ve çevrelerde, kötü örnekler üzerinden, 
toptancı, genellemeci ve ısrarcı bir yaklaşımla dini 
değerlerini ve inancını yaşayan samimi insanların 
tamamının ötelenmesini, örselenmesini ve hayatın 
dışına çıkartılmasını isteyen bir tavrın dikkati 
çektiğini vurgulayan Erbaş, bu yaklaşımın iyi niyet 
taşımadığının son derce açık olduğunu söyledi.

Hiç kimsenin istismarcılar ve sahtekarları bahane 
ederek İslam medeniyetinin temel değerlerini 
itibarsızlaştırmaya ve temiz kavramlarını kirletmeye 
hakkı olmadığını vurgulayan Erbaş, istismarla 
mücadelenin her yönüyle büyük bir hassasiyet ve 
özen gerektiğini dile getirdi. Başta medya organları 
olmak üzere toplumun her kesimine ve ferdine 
önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Erbaş, 
“Bu anlamda şunu özellikle vurgulamak istiyorum, 
asırlardan beri doğru dini bilgi ve yöntemle hizmet 
eden, Kur’an-sünnet çizgisinden ayrılmayan, hayır 
hasenat yapan, garip gurebaya yardım eli uzatan, 
vatana-millete hizmet eden nice insanın yetişmesine 
katkıda bulunan örnek ve önder şahsiyetler, gruplar, 
STK’lar, irfan mektepleri asla zan ve töhmet altında 
bırakılmamalıdır.” diye konuştu..

GÜNCEL
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SAĞLIK

Bakan Koca: Birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp 
salgının seyrini kontrol altına aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44’ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 
65’i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, 
salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum.” dedi.

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesi ve Toplu 
Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin de teminat altında 
olduğunu söyledi.

Yapılan yatırımla sağlık zincirine bir halka daha eklediklerini anlatan Koca, “Bugün ülkemizin gıpta 
edilen sağlık sisteminin arkasında, sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ‘en büyük hayalim’ diye tarif edip 
hedef gösterdiğiniz şehir hastanelerimizden ve memleketim Konya’da inşa edilen şehir hastanemizin 
açılışına teşrifleriniz için başta zat-ı alinize, haklı gurur ve mutluluğumuza iştirak eden hemşerilerim ve 
misafirlerimize şükranlarımı arz ediyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde sağlıkta da Türkiye’nin çağ atladığı bir dönemin yaşandığına 
işaret eden Koca, Konya Şehir Hastanesi’nin, şehir hastaneleri zincirinin 16’ncı halkası olarak halkın 
hizmetine sunulduğunu vurguladı.

Koca, hastanenin Anadolu’nun merkezinde sağlık hizmetinin, eğitiminin ve araştırmalarının önemli bir 
merkezi olacağına işaret ederek, şöyle konuştu: “Konya ve civarına yönelik olarak önemli bir ihtiyaca 
cevap vermesini beklediğimiz 421 bin metrekare kapalı alana sahip 1250 yataklı hastanemiz, yüksek 
teknolojiyle donatılmış 49 ameliyathane, 240 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 334 
poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Şehir hastanemizin devreye girmesiyle diğer hastanemiz 
pandemiye ayrılmış ve şehrimizde hızlı bir rahatlama olmuştur.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin 
sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla 
başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık.” dedi.
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SAĞLIK

İngiltere’deki çalışmaya göre koku kaybı Kovid-
19’un çok belirgin bir semptomu

College London Üniversitesi (UCL), tat ve koku duyularını kaybeden 590 kişinin katılımıyla bir araştırma 
yürüttü.

Araştırmada, katılımcıların yüzde 80’inde Kovid-19 antikorlarına rastlanırken, bu kişilerin yarısı, ateş veya 
öksürük şikayetleri yaşamadıkları bilgisini verdi.

Uzmanlar, koku kaybı olanlarda, sadece tat kaybı yaşayanlarla karşılaştırıldığında antikora sahip olma 
olasılığının 3 katına çıktığını gözlemledi.

Bulguların koku kaybının Kovid-19’un “çok belirgin bir semptomu” olduğunu ortaya koyduğuna işaret 
eden bilim insanları, test ve tedavi aşamasında bu semptoma daha fazla odaklanılmasını istedi.

İngiltere, koku ve tat kaybını mayısta Kovid-19 semptomlarına eklemişti.

Dünyada birçok ülkenin bu şikayetleri hala Kovid-19 semptomlarına dahil etmediği ifade ediliyor.

Koku ve tat kaybının, yeni tip koronavirüsün burnun arkasında, boğazda ve dildeki hücreleri istila 
ettiğinde ortaya çıktığı düşünülüyor.

Bu durumun, gripte koku ve tat almanın, solunum yollarının tıkanması sonucu etkilenmesinden farklı bir 
durum olduğuna işaret ediliyor.

Koku kaybının, yeni tip koronavirüsün ateş ve öksürükle kıyaslandığında daha belirgin 
bir göstergesi olduğu bildirildi.
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İÇİMİZDEN

DEDİLER 
Heveslendim ben de varım 
demeye,
Sen de kimsin, zaten, yoksun 
dediler...
Ben bir birey, hak hukuk var 
demeden,
Başın ağır, vücut, zayıf dediler...

Ben de bu ülkede bedel 
ödedim,
Ben de hiç durmadan vergi 
ödedim.
Ben de bir köşede ezik 
tünedim,
O başka, sen, vatandaşsın 
dediler...

Olmaz ki bu sistem hiç adil 
değil,
Gücü biri kapar önünde eğil.
İşin yoksa denilene et meyil,
Sana ne sistemden, düdük 
dediler...

Etmeyin ağalar hüsran gidiştir,
Topladım etrafı bu nasıl iştir.
Yanlıştır, vebâldir toptan 
değiştir,
Senin kendin, parekende 
dediler...

Bırak bu inadı gücü kuvveti,
Fakirliğe olmaz zengin sistemi.
Almalı pastadan eşit dilimi,
Olurmu hiç, sana, meme 
dediler...

Erdoğan görüyor bu durum 
vahim,
Geç kalmışız vah zavallı 
ahvalim.
Doğuştan kararlı dağ gibi azim,
O vakit eyvallah, buyur 
dediler...İç

im
izd

en

Erdoğan ÇEÇEN

Yazar
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İÇİMİZDEN

En güçlü ekonomiye sahip ülkelerden birinin,  HALKININ YAŞAM ŞEKLİ Örnek 
olması dileği ile... 
 
 Finlandiya da yaşayan bir doktordan alıntıdır. 
 
“Merhaba. Finlandiya’da yaşıyorum. Burada insanların yaşam standartları 
genel olarak oldukça iyi. Yoksul insanlara rastlamak çok zor. Alkol veya 
narkotik madde ya da kumar gibi bağımlılığı olmayan biri kimseye muhtaç 
olmaz. Gerekirse devletten barınma ve geçinme desteği alır. 
 
Buna rağmen ne gıdalar ne de eşyalar mümkün olduğunca israf edilmez. Çok 
gerekli olmadıkça bir şey satın alınmaz. Bir şeye ihtiyaç kalmamışsa ya ihtiyaç 
duyabilecek birine verilir ya da ikinci el mağazalarında ya da internetten satılır. 
 
Mesela çocukları olan bir aile ne kadar varlıklı da olsa ikinci elden kıyafet 
alır. Bir yıl sonra küçülenleri satar ve yeniden ikinci el kıyafet alır. Bazen 
bir şey almayacak olsa bile bit pazarında dolaşmaktan hoşlanır. Bu arada 
fincede kirppu bit, tori ise pazar demek. Aynı bizdeki gibi bitpazarı dedikleri 
kirpputori’den giyinmek hiç gocunulacak bir şey değildir. Aksine sizin sınırsızca 
tüketim çılgınlığından imtina edecek entellektüel seviyede olduğunuzu ve 
alçakgönüllülüğünüzü ortaya koyar. 
 
Burada gösterişli arabalar ve gösteriş düşkünlüğü yadırganır. Belki de soğuk 
iklim yüzünden gösterişli giyinen birine pek rastlamazsınız. İnsanlar iklime 
uygun ve rahat şeyler giyerler. Mesela yazın naylon terlikle gezen insanlar 
görürsünüz. Çünkü naylon terlikle plaja da gidersiniz, alışverişe de, tiyatroya 
da. Kolayca yıkanır, kolayca kurur. Kimse sizi yadırgamaz, ayıplamaz. Bir 
öğretmen de derse terlikle gelebilir hatta terlikleri de çıkarıp hoşlanıyorsa 
yalınayak ders anlatabilir. 

Ve artık terliklerini kullanmak istemiyorsa çöpe atmaz. 1 euroya satabilir. O 
bir euroya ihtiyacı olduğundan değil, terliğin ona ihtiyacı olan birini bulması 
için. Eğer bu terlik kullanılamayacak kadar eskimişse de geri dönüşüme 
atar ki doğayı kirletmek yerine yeniden bir ihtiyacı karşılayabilecek bir şeye 
dönüşebilsin. 
 
 Matematik dünyası dergisinde okuduğum bir şeyi de paylaşıp bitireceğim. 
Bir okur soru köşesine neden matematikçiler hep eskimiş gömlekler giyerler 
diye bir soru göndermişti. Dergi editörü de henüz bitmemiş bir gömleği neden 
atsınlar ki diye cevap vermişti. 
 
   Kimin ne diyeceğine takılmayıp üzerinde yaşadığımız gezegene saygı duyarak 
yaşayalım. 

Ne kadar az satın alıyorsak o kadar olgunuz. Ne kadar az çöp atıyorsak o kadar 
olgunuz. Emek verilerek üretilmiş her şey değerlidir. 1 lira değer biçilse bile o 
bir lira değerlidir. 
 
Saygılar ve sevgiler...”İç

im
izd

en

Yılmaz YURTSEVER
simgedergi@gmail.com

DİNİMİZ İSRAFI VE  GÖSTERİŞİ HARAM KILMIŞ
OLDUĞU HALDE MAALESEF UYMUYORUZ.
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İÇİMİZDEN

Türkiye genelinde ve Ankara’da sokakta 
yaşayan hayvanlarla ilgili tablo nasıl?

İç
im
izd

en

Levent AYDIN
Yazar

simgedergi@gmail.com

Açıkçası tablo çok iyi değil.Nedeni 
Ankara ve civarında yüz bin üzeri 
kedi ,köpek var iken ülkemiz gelinde 
bu sayı sekiz milyon ve üzerindedir.
Gerekli önlem alınmaz ise bu sayı kat 
ve kat artmaya devam edecektir.
Türkiye genelinde ve Ankara’da kaç 
tane barınak vardır?
Türkiye genelinde toplam 80 ile 
120 arasında barınak sayımız vardır.
Ankara’da ise 5 adet resmi 2 adet 
derneklere ait barınağımız vardır.
Ülkemizde sokak hayvanları hangi 
kanun kapsamında korunmaktadır?
 Ülkemizde 1 temmuz 2004 tarih 
ve 25509 sayılı resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
5199 sayılı hayvanları koruma 
kanunudur.Ayrıca 18 kasım 1999 
tarihinde strazburg’da imzalanan 
Ev hayvanlarının korunmasına dair 
sözleşmesinin onaylanması uygun 
bulunmuştur.Ve bu konudaki kanun 
15.07.3003 tarihinde ülkemizde 
yürürlüğe girmiştir.fakat halen 
günümüzde hayvanlara yapılan 
işkence ve cinsel şiddetler suç 
kapsamına alınmamıştır. Maalesef 
kabahat olarak geçmektedir.Bununla 
ilgili kanun mecliste beklemektedir.
Sizce sokak hayvanlarıyla ne gibi 
önlemler alınmalıdır?
Öncelikle kısırlaştırmaya önem 
verilmeli,sahiplendirme ve sonrası 
takibi yapılmalıdır.
Sokak hayvanlarının çevreye etkileri 
nedir?
Şehir merkezlerinden toplanarak 
ormanlık alanlara bırakılan yani 
ölüme terk edilen bu canlılar oradaki 
ekolojik dengeyide bozmaktadır.
yaban hayat üzerinde olumsuz 
etkileri vardır.çeşitli sebeplerden 
dolayı ölen bu canlılar insan ve 

çevre sağlığı açısından’da tehlike arz 
etmektedir.Şehir merkezlerindeki 
şehir hayatına alışmış sokak 
hayvanlarında ise gerekli aşılaması 
yapılmış ise bir tehlike arz 
etmemektedir.
Ülkemizde hayvan barınaklarının 
durumu sizce nedir?
Ülkemiz genelinde bazı barınaklar 
hariç durum içler acısıdır.
Hayvansever arkadaşlarımızın bu 
konuda ki tepkisi de bu yüzdendir.
Sizce sokak hayvanları sorununun 
çözümü nedir?
Burada sorun iki tanedir.Birincisi 
sokaktaki hayvanlar açısından  
diğeri sokaktaki vatandaşlarımız 
açısından sorunu tek taraflı ele 
alırsak çözüme ulaşamayız.ayrıca 
sorunu saklayarak da çözemeyiz.
çözüm odaklı çalışmalar yapmalıyız.
Nasıl sokaktaki vatandaşlarımızın 
refah düzenini sağlamız gerekiyorsa 
sokaktaki hayvanlarınında yaşama 
hakkına saygı duymalıyız.hayvan 
sevgisene  dair okullarda ders 
kitaplarında yer verilmeli,camilerde 
ise bu konuda hutbeler ve 
söylevler yapılmalıdır.Ayrıca yerel 
yönetimler bu sorunu tek taraflı 
çözemiyeceği aşikardır.bunun için 
ilgili bakanlık,yerel yönetimler,stk 
‘lar ve hayvanseverler elbirliği 
yapmak zorundadır.Benim ise uzun 
yıllar deneme yanılma ve izlenimler 
neticesinde oluşturduğum 
kafesleme sisteminden farklı olarak 
doğal yaşam alanı projesi ülkemizde 
bir ilk olması diğer ülkeler içinde 
bir model olma niteliğindedir.
gerekli görevlendirme ve yetki 
verildiği taktirde ülkemizdeki bu 
sorunu lokasyon ve bütünsel olarak 
çözüleceğine inanıyorum.
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Savaşa Karşı Barış

İç
im
izd

en

Emine Göğebakan
Yazar

simgedergi@gmail.com

Sen yaratılmışlığın en güçlüsü,
Sabır duvarlarını örmeyi bilen,
Asi rüzgarlara kapılanlara 
karşı…
Yanlış yönlere rotalar çizenlere 
karşı…
Öfke deryasına asla atılmayan,
Savaşa karşı barış…
Nefret dikenini çiğneyenlere,
Çiğnedikçe daha zevk dolu 
çiğneyenlere karşı…
Bencillik ağlarına takılarak,
Hayalinin kanatlarını kıranlara 
karşı…
Savaşa karşı barış…
Yalnızlığın tutsağına 
savursalarda seni,
Kalabalıkların yokluğu köz 
parçası olsa da gözlerinde,
Baktığın her yeri kavuran…
Sen Savaşa karşı barış…
Sessizdin ve sessizliğin bir 
cevaptı anlayamadılar.
Günah kirlenmek fiilinin 
öznesiyken kirlendiler.
Erdemlik susmak fiilinin 
öznesiyken sustun.
Her günbatımı bir vedayken,
Her gündoğumu bir fırsatken 
yine kirlendiler.
Saçların tırnakların uzadı kestin 
kısaldılar.
Ama içinde uzadıkça uzayan 
acıyı kısaltamadın.
Tamamlanmamış zafer 
sansanda,
Sen asaletinle oyunun tek 
galibi oldun.
Barışdı adın yaralamak değil, 
yaralayanlara merhamet 

duymakdı adın.
Kendine yetemediğin an 
kayboldun.
Ve kuytusunda gizli böcekler 
dahi bulamadı seni.
Ama tüm insanlık utançlık 
suyunu içmeye doymayanları 
değil,
Kalbi merhamete özgür olan 
seni alkışladı.
Kendi içimde boğuluyorum 
dedin.
Evrende atacak adım alacak 
nefes bulamadın belki.
Ama kıyamete saklanan 
hesaplaşmanın masum yüzü 
sen oldun.
Ruh ve beden... İkisininde sızısı 
sardı seni.
Bilirdin zamanla ikisi de 
iyileşecekti.
Ödediğin bedellerin ödülünü 
kaybettin sandın.
Oysa insanlık sana savaş 
açanlara değil,
Savaşçılara karşı barışçı olan 
sana aşıktı.
Derinliklere gömüldü sanıldı 
uğradığın haksızlıklar.
Onların gördüğü sadece 
ağlayan gözdü.
Farketmediler ki günah 
denizine aktı o yaşlar.
Farketmediler ki &quot;iyilik 
çiçekleri&quot; savaş sözcükleri 
adına değil barış suskunluğu 
adına
dikildi.
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Diyarbakır’da 11 yıl sonra Nesli tükenmekte olan 
Fırat kaplumbağası yavruları görüldü
Nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağasının yavrularının görüldüğü üreme 
alanlarına ilişkin DÜ öğretim üyelerince inceleme yapılacak.

Diyarbakır’da görülen Fırat kaplumbağası 
(Rafetus euphraticus) yavrularının bulunduğu 
alanda inceleme yapılacak.

Diyarbakır’da bazı vatandaşlar, Türkiye’de 
Fırat ve Dicle nehirleri civarında bulunan, 
nesli tükenmekte olan yumuşak kabuklu Fırat 
kaplumbağasının yavrularını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine Dicle Üniversitesi 
öğretim üyelerince söz konusu bölgede inceleme 
yapılması için çalışma başlatıldı.

“11 yılda ilk defa bu kaplumbağaların 
görülmesi bizi mutlu etti”

DÜ Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, bu kaplumbağaların sadece Dicle ve 
Fırat su havzalarında İran, Türkiye, Irak, Suriye’nin 
belirli yerlerinde yaşadığını söyledi.

Fırat kaplumbağasının nehir kenarında ve 
çeşitli tatlı su alanlarında, kalıcı ve geçici akarsu 
kollarında, yavaş akan nehir bölümlerinde 
yaşadığını anlatan Satar, Trionychidae 
familyasından olan Fırat kaplumbağasının 
çiftleşmelerinin mart ayında gözlendiğini, 
ortalama olarak bir kaplumbağanın 30-40 
yumurta yumurtladığını bildirdi.

Vatandaşların Dicle Nehri’nde nesli tükenme 
tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası 
yavrularına rastlamasının önemine değinen Satar, 
“11 yılda ilk defa bu kaplumbağaların yavrularının 
görülmesi bizi mutlu etti. Daha önce erginlerine 
rastlıyorduk. 11 yıldır ilk defa bu kaplumbağaların 
bulunduğu üreme alanları olduğunu gördük.” 
dedi.

“Yavruların üreme alanları koruma altına alınacak”
Kaplumbağalarla ilgili proje başlatacaklarını dile 
getiren Satar, “Buradaki yavruların üreme alanı 
koruma altına alınacak.” diye konuştu.
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Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbesinde gün 
boyu Kur’an okunacak
Osmanlı Devleti’nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerinde, 
nöbetleşe görev yapacak 80 müezzin, 09.00-17.00 saatlerinde kesintisiz Kur’an-ı 
Kerim okuyacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, Belediyenin organizasyonuyla 
İl Müftülüğünce görevlendirilen 80 müezzin 
her saat başı değişim yaparak Osman Gazi’nin 
türbesinde Kur’an-ı Kerim okuyacak.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin başlatılması programına 
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, İl Müftüsü İzani Turan, İl 
Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve yetkililer 
katıldı.

Protokol Türbe’de

Osman Gazi Türbesi’ni ziyaret eden protokol 
üyeleri, Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi. Ardından 
İl Müftüsü İzani Turan tarafından dua edildi. 
Protokol daha sonra Orhan Gazi Türbesi’ne 
geçerek dua etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, geçen 
ay iki türbede de saygı ve sancak nöbetinin 
başlatıldığını belirterek şunları kaydetti:
“Nöbet saatleri dahilinde 80 farklı hocamız 
tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak. 
Zaman içerisinde bütün türbelerde yansıtılacaktır. 
Benzer bir uygulama Topkapı Sarayı’nda da 
icra ediliyor. Bursa’ya yaraşır bir uygulama 
oldu. Ziyaretçilerimiz için de farklı bir ortam 
oluşturacaktır. Onların daha huzurla ziyaretlerini 
yapmalarını temin edecektir.”

Vali Canbolat da uygulamanın Bursa’daki 
padişah mezarlarında ve birçok türbede 
yaygınlaştırılacağını belirterek emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Müftü İzani Turan, uygulamanın Bursa’nın 
manevi iklimine huzur katacağını, organizasyonu 
yapanlara şükranlarını sunduğunu ifade etti.
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Özgürlük, Sevgi, Mutluluk
Sevgi onun ruhuna dokunduğunda 
gerçek olur.
Özgürlük sevginin toprağı, suyu, havası 
gibidir. Bir çiçeğin yeşermesin de koşullar 
yerine gelmediğinde var olan bir çiçek 
bile nasıl kuruyup giderse sevgide 
öyledir. Sevgiyi yeşertecek koşullar 
özgürlükle başlar. Özgürlüğün olmadığı 
yerde yasaklar, baskılar, engeller vardır, 
Bunlar nefreti, kıskançlığı, ikircikliliği 
oluşturur. Bunların olduğu koşullarda 
sevgi olmaz, olan sevgide bir çiçek 
gibi kurur. Sevginin olmadığı yerde de 
mutluluk beklenemez. Sevgi insanda 
önce çevresindeki insanlarla ihtiyaç 
ve isteklerle oluşur. Anneye, babaya, 
aile içerisindeki bireylere tutunulur. 
Sevgiyle oluşan bağlar paylaşıldıkça 
sevgiyi büyütür ve güçlendirir. 
Sonra bu paylaşım çevre de okulda 
arkadaşlarla büyür. Bu bireyin özgür bir 
ortamda kararlarını verebilme, kendini 
oluşturma kıskançlık ve nefretten 
kendini koruyabildiği sürece gerçekleşir. 
Sevgi su gibidir, küçük bir kaynaktan 
çıkar deryaları doldurur, tükenmez bir 
döngüyle devam eder.
Sevginin hesabı olmaz, karşılığı 
beklenmez sevgi öylesine güçlü bir 
duygudur ki bütün gönülleri doldurabilir 
fakat bir damlası satın alınamaz. Ne 
kadar verirsek verelim yine de sevgimiz 
hep ayni kalır. Sevgi bilgi gibidir. 
Onu paylaştıkça çoğalır büyür. Ama 
önce ona sahip olmak gerekir. İnsan 
bilmediği sahip olmadığı, tadamadığı 
bir şeyi paylaşamaz. Önce sevmeyi 
öğrenmeli, ondan karşılık beklemeden 
verebilmeyi bilmeliyiz. Çünkü hiçbir 
sevginin karşılığı olmaz, insanlardaki 
farklılıklar gibi her sevgi kendine özeldir. 
Hiç bir zaman karşıdan beklentimizle 
örtüşmez. Beklenti içinde olmak sevgiyi 
anlamamamıza sebep olur, bununla da 
sadece alış veriş yapmış oluruz.
Sevgi bir yaşam biçimidir. Özgür bir 
ortamda kendi kişiliğini kendi özelliği 
ile oluşturan bireyler sevgiyi zamana 

ve yere göre bir tercih olarak değil 
yaşamlarının bir parçası, değeri olarak 
yaşarlar. Yaşadıklarının ve gördüklerinin 
güzel yönlerini ancak sevgi ile fark 
edebilirsin, bu hayatın güzelliğine 
varmak ve ondan zevk almaktır. İçindeki 
nefret ve kıskançlıktan ancak sevginin 
güzelliği ile kurtulabilirsin. İçindeki 
sevgiyi keşfet, sevgiyi engelleyemez, 
onu hapsedemesin o duyguların, su gibi 
yolunu bulup akmasıdır. Sevebilmeyi 
başardığımızda yaşadığımız zamanın ve 
mekânın bizdeki yansımasını fark ederiz.
Özgür bırak sevgini al eline paletini, 
fırçanı doğanın güzel renkleriyle boya 
kendi tablonu, istediğin renkleri kullan, 
korkma vur fırçanı istediğin gibi, doldur 
sevgiyle, bu senin tablon, senin hayatın 
çünkü. Sevgiyi korkudan besleyemezsin. 
Sevgi umuttur, düşlerimiz, 
hayallerimizdir.
Sevebildiğin kadar özgürsün. Özgürlük 
sevgiyi yeşertir, sevebilmek ruhunu 
özgürleştirir, ruhun özgürleştiğinde 
dünyanın güzelliklerini görür ve 
mutluluğu yakalarsın. Bütün sihir 
bu iki sözcüklü cümlede gizlidir. 
Seni seviyorum, onu seviyorum, 
sizi seviyorum, onları seviyorum, 
doğayı seviyorum. Bu sevgiyi 
paylaşabildiğimizde, farklılıklarımızın 
güzelliklerini de göreceğiz, her gün 
batımının farklı olduğunu, her çiçeğin, 
her yaprağın, doğanın her renginin 
ve her gününün farklı oluşunu, 
sevdiğimiz gibi, gözlerinin rengini değil 
bakışlarındaki sevgiyi gördüğümüzde 
her şeyin daha güzel olduğunu ve 
sevmeye değdiğini anlayacağız.
 ‘’ Hepimiz birbirimizden farklı 
olduğumuza göre, kendinizi tanıdığınız 
yere kadar başkalarını da tanıyacaksınız. 
Kendinizi sevdiğiniz yere ve bu sevginizin 
derinliğine kadar başkalarını da sevme 
yeteneğiniz olacaktır.’İç

im
izd

en
Necmettin CAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
A Milli takım, UEFA Uluslar Ligi’nde 11 Ekim’de Rusya ve 14 Ekim’de Sırbistan ile 
karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde 
Rusya ve Sırbistan maçlarının yanı sıra Almanya ile 
oynayacağı hazırlık karşılaşmasının aday kadrosu 
belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre milli takımın 7 Ekim’de Almanya, 
11 Ekim’de Rusya ve 14 Ekim’de Sırbistan ile 
oynayacağı maçlar için aday kadroda şu oyuncular 
yer aldı:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), 
Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır 
(Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan 
Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), 
Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral 
(Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut 
Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol 
Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan 
Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz 
(Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can 
Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), 
Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü 
(Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı 
(Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre 
Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak 
Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman 
(Fortuna Düsseldorf )

Aday kadro 4 Ekim’de toplanacak
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 4 Ekim 
Pazar gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli 
Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya 
başlayacak.

Milliler, Almanya ile oynayacağı karşılaşma için 6 
Ekim’de Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Köln 
kentine gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü 
Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı 
gün TSİ 20.30’da Köln Stadı’nda basın toplantısı 
düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, Almanya maçı 
öncesindeki son çalışmasını TSİ 21.00’de bu statta 
gerçekleştirecek.

Özel maçın ardından iki gün süreyle Almanya’da 
kalmaya devam edecek milliler, Rusya maçının 
hazırlıklarını bu ülkede sürdürecek. Milli takım 
kafilesi, Rusya ile deplasmanda oynayacağı 
müsabaka için 10 Ekim’de Moskova’ya geçecek. 
Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün 
TSİ 19.30’da maçın oynanacağı Dinamo Merkez 
Stadı’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli 
Takım, Rusya maçının son provasını da TSİ 20.00’de 
bu statta gerçekleştirecek.
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı 
açıklamada, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda, 
Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv takımlarıyla 
eşleşmelerini değerlendirdi. 

Kuranın hayırlı olmasını dileyen Çalımbay, “Diğer 
gruplara bakarak bizim grubumuzun daha zayıf 
olduğunu söylüyorlar, öyle bir şey yok. Buradaki 
takımların hepsi çok kuvvetli takımlar. Şampiyonlar 
Ligi’nden gelen takımlar da var. Bizim maçların 
hepsi zor olacak, hem kendimiz için hem Türkiye 
için büyük savaş vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin puanlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan 
Çalımbay, “Kendimize güveniyoruz, kadromuzu 
da ona göre yaptık. Sakatlık ve başka bir sıkıntı 
yaşamazsak bu gruptan en iyi şekilde çıkacağız, 
buna eminim.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir takım oluşturduklarını aktaran Çalımbay, 
“Bu ara bizim için mükemmel oldu. Sakat 
arkadaşlarımızın iyileşmesi, uyum sorunu 
yaşayanların uyum sağlaması için bu ara iyi oldu. 
Bu arkadaşlarımız da hazır olduğu zaman daha iyi 
bir takım olacağız. Bu gruptan çıkmaya çalışacağız. 
Grubumuzdaki takımlar, iyi takımlar. Maccabi Tel-
Aviv iyi bir takım, her zaman şampiyonluğa oynar. 

Güçlü takımlarla oynayacağız, bunun farkındayız.” 
açıklamasını yaptı.

“Ligde de Avrupa’da da iyi gitmemiz gerekiyor”
Süper Lig’de geçen hafta sahalarında MKE 
Ankaragücü ile oynadıkları karşılaşmayı da 
değerlendiren Çalımbay, şunları kaydetti:

“Demir Grup Sivasspor’un maçlarındaki 
pozisyonları neden görmemezlikten geliyorlar 
anlamıyorum. Maçta penaltı pozisyonumuz 
var, yüzde 100 penaltı. VAR’a gitmiyorlar, 
televizyonda görünüyor. Maalesef hiçbiri VAR’a 
gitmiyor. Puanlarımız gidiyor o golü atsak, belki 
biz maçı kazanacağız. Ondan sonra da böyle 
sıkıntılı şeyler yaşıyoruz. Her şeyden önce bunu 
çözmemiz gerekiyor. Sivasspor’un artık iyi bir lobisi 
olması gerekiyor. Bu tür haksızlıklarda tepkisini 
göstermesi gerekiyor. Gösterilmezse bu tür 
sıkıntılar yaşayacağız. Benim en çok üzüldüğüm 
şey kimse çıkıp bir şey söylemiyor. Kimse 
konuşmuyor en çok buna üzülüyorum. Bizim ligde 
de Avrupa’da da iyi gitmemiz gerekiyor. Bize böyle 
haksızlıklar yapmasınlar. Bütün takımlara aynı 
şekilde davranılsın. Diğer takımlar için saatlerce 
nasıl konuşuyorlarsa bizlere de zaman ayırsınlar. 
VAR’ı oraya koymuşlarsa en küçük pozisyonu 
göstersinler.”

Rıza Çalımbay, Avrupa Ligi için iddialı konuştu: Bu 
gruptan en iyi şekilde çıkacağız
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndan bir 
üst tura çıkacaklarına inandığını belirtti.
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MİLLİ TAKIMI SAHİPLENİN!
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simgedergi@gmail.com

Murat ALTUN

Düşünün ki bir ülkede bulunan futbolseverlerin bazı kesimi, kişilerin 
görüşlerine katılmadığı için milli takımını desteklemiyor ve maçları 
izlemeyeceğini söylüyor. Başka bir yerde görsem tuhaf algılamam da 
benim vatanımda bunun olması abesle iştigal. 

Biz gücümüzü tarihimizden alan bir milletiz. Kendimizi motive ederken 
bile zafer kazanmış atalarımızı anarız. Kabul etmediğimiz birileri gelip 
federasyon başkanlığı koltuğuna oturuyor diye veya fikrini zikrini 
beğenmediğimiz bir teknik adam başta olunca, milli takımı hangi akılla 
yok sayarsınız? İstediğiniz gibi meşru olarak tepki gösterin, siz de aksi 
fikirlerinizi belirtin ama milli takımı yanlız bırakmaya hakkınız olamaz! 

Şenol Güneş ile Avrupa şampiyonasına gittik, harika sonuçlar aldık, her 
şey güzeldi. Lakin uluslar liginde iki tane aksi sonuç alınca, fırsat kollar 
gibi kötülediniz. Bu doğru bir davranış değil. Çünkü bu tür hareketleri 
öncesinde Fatih Terim’e de yaptılar! Tribünden oyuncu yuhalamaya 
kadar gitti o yaygara. Milli takımdan uzaklaşmıştık. Kimse futbol nasıl 
düzelir diye konuşmuyor, hocanın gitmesini, bazı oyuncuların neden 
gelmediğini veya uzaklaşmasını konuşuyordu. Bu hatırlatmayı yapayım 
da aynı duruma dönmeyelim.

Gelelim insanların verdiği tepkikerin sebebine. Sırf Fatih Terim 
kompleksi sebebiyle, allem edip kallem edip Türk kuralını bozdunuz! 
Avrupa futbolunun en adaletli sistemini, sırf o yaptı diye değiştirmeye 
kalktınız. Halbuki tam olarak kriterleri bile uygulamadınız. Türkiye futbol 
federasyonu bağımsız görünse de maalesef başka üst akıllar tarafından 
emir altındadır ve futbolseverlerin huzurunu kaçırmak için ellerinden 
geleni yapmaktadırlar. Biz tepkimizi Nihat Özdemir üzerinden veriyoruz 
ama aslında o da emir kulu!  Şenol Güneş... Beşiktaş’a tarihinin en iyi 
Avrupa derecesini aldırdığında, sahada 11 tane yabancı oyuncu vardı. 
Şimdilerde milli takım başında sayı 5 olsun diye o da “verilen emirleri” 
uyguluyor. Simit sat onurlu yaşa” diye günümüzde çok kullandığımız 
bir söz var. Şahsen haklıma bu sözleri söylememi isteseler, istifa 
ederim daha iyi! Bizi kızdıran kişilerin sadece sözcü olduğunu bilin. 
Bilin ki milli takımı desteklememe tercihinizi, kişilerin ağzından çıkan 
sözlere bağlamayın. Milli takım seçenek değildir dostlar. Protesto şekli 
de değildir! Ülkeyi yönetenler istediğiniz gibi olmayınca, ülkeyi terk 
etmeyip sokaklarda meşru mitingelere protestolara katılıp daha çok 
sahipleniyorsanız, branş fark etmeksizin milli takımlarımızı da aynı 
duyguyla, bağlılıkla desteklemelisiniz. Saygılarımla...
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Muhammed Bin Selman İsrail’le 
normalleşmenin alt yapısını mı hazırlıyor?
Gerek Trump gerekse de Netanyahu, iki küçük devletçik olan BAE ve Bahreyn’den 
ziyade, Suudi Arabistan’la yapılacak benzer bir anlaşmayı diplomatik zafer 
olarak görmekteler.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah 
es-Sisi’yi etrafında toplayan ve adeta bir korku sinemasını andıran o meşhur kristal küre pozundan İsrail’le 
normalleşme ve yeni Orta Doğu vizyonu çıktı. Riyad’dan Kral’la yaptığı kılıç dansı ve imzaladığı devasa 
silah anlaşmalarıyla dönen Trump, bu normalleşme adımlarını Suudi Arabistan’la taçlandırarak seçimlerde 
elini güçlendirmek istiyor.

Tarih tekerrür ediyor, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın halihazırdaki yöneticileri 
maalesef geçmişten ders almıyor. Dün “Büyük Arap Krallığı” vaadiyle Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlerle 
hareket edip “Arabistanlı Lawrence” olarak bilinen Thomas Edward Lawrance isimli bir İngiliz istihbarat 
subayının peşinden gidiyorlardı, bugün ise Türkiye, İran ve Katar gibi bölge ülkelerine sırt çevirip ABD ve 
İsrail’le birlikte hareket ediyor, Trump’ın damadı Jared Kushner’le iş tutuyorlar. Bu yöneticiler Osmanlı’nın 
Hicaz Seferi Kuvvetleri Komutanı Fahreddin Paşa’yı “kutsal emanetleri çalmakla” suçlarken Lawrence’ın 
evini onarıp restore etme kararı alıyorlar.

Eski ittifakların ve örgütlerin sonu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın NATO için kullandığı “beyin ölümü gerçekleşti” ifadesini 
Birleşmiş Milletler (BM), Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) gibi 
örgütler, eski paktlar ve ittifaklar için de kullanırsak abartmış olmayız. Güvenlik Konseyi’ndeki 5 daimî 
üyenin güdümündeki BM dünyadaki kritik sorunlara çözüm bulmakta ne kadar acizse, Suudi Arabistan 
ve BAE güdümündeki Arap Birliği ve İİT de (başta Filistin olmak üzere) bölgesel sorunların çözümünde o 
kadar acizler. Bu kurumların ve özellikle de Arap Birliği’nin beyin ölümü zaten gerçekleşmişti.
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Bölgede yeni ittifaklar kuruluyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere BAE ve Mısır (Türkiye ve İran’ı 
karşılarına alarak) bölgede İsrail’le yeni ittifaklar kurma peşindeler. Dolayısıyla Filistin ve Keşmir 
sorununun çözümü için kurulan İİT ya yeniden yapılandırılıp BAE-Suudi Arabistan’ın güdümünden 
kurtarılmalı ya da geçen yıl Malezya’da Türkiye, Malezya, İran ve Katar arasında ilki yapılan “mini zirve” gibi 
etkili yeni alternatif çözümlere gidilmelidir.

BAE ve Bahreyn’in kararları malumun ilamı
İsrail’le hiçbir zaman savaşmamış ve Filistin davasına yarardan çok zararları dokunmuş olan BAE 
ve Bahreyn’in Tel Aviv’le masaya oturmaları bir nevi malumun ilamıdır. Bu iki ülke yıllardır kendi iç 
kamuoylarını bu anlaşmaya hazırladılar, karşı çıkan sesleri susturdular ve kapalı kapılar ardında İsrailli ve 
Amerikalı yetkililerle sürecin planlamasını yaptılar.

Fakat gerek Trump gerekse de Netanyahu, iki küçük devletçik olan BAE ve Bahreyn’den ziyade, Suudi 
Arabistan’la yapılacak benzer bir anlaşmayı diplomatik zafer olarak görmekteler. Körfez’in ağırlık 
merkezi ve “Sünni dünyanın lideri” Suudi Arabistan içinde olmazsa bu “zafer” eksik kalır. Trump’ın BAE 
ve Bahreyn’in ardından Suudi Arabistan’ın da “doğru zamanda” İsrail’le ilişkilerini normalleştireceği 
yönündeki açıklamasının ardından gözler Riyad yönetiminden gelecek açıklamalara çevrildi. Hatta İsrail 
medyası Riyad’ın Amerikan başkanlık seçimleri öncesi İsrail’le normalleşmeyi ilan edeceğini yazdı.

Kral Faysal ve Kaşıkçı’nın Kudüs hassasiyeti
Peki Suudi Arabistan bu zor kararı vermeye hazır mı? Bu soruyu cevaplamadan önce Suudi Arabistan’ın 
sıra dışı kralı Faysal bin Abdulaziz’in İsrail’le normalleşmeye karşı çıktığını, tüm adımlarını Kudüs’ü 
kurtarmak için attığını ve bunun bedelini de bir saray suikastı sonucu hayatıyla ödediğini hatırlatmak 
uygun düşer. Arapların İsrail’le savaşlarında hep Tel Aviv’in yanında yer alan Batılı ülkelere karşı petrol 
ambargosu başlatan Faysal’ın tek amacı Kudüs’ü işgalden kurtarmaktı. Yaptığı tarihi Kudüs konuşmasında 
dünyanın vicdanına seslenen Faysal, Kudüs ve oradaki mukaddesatın işgal altında olduğunu ve 
aşağılandığını belirterek Kudüs için canını vermeye hazır olduğunu ifade ediyordu.

Yine iki yıl önce bu zamanlar ülkesinin İstanbul’daki Başkonsolosluğunda hunharca katledilen Suudi 
gazeteci Cemal Kaşıkçı da Kudüs konusunda benzer bir hassasiyet ortaya koyuyordu. Katıldığı bir 
televizyon programında “Kudüs’ten ödün veren Harameyn’den ödün verir. Çünkü Kudüs Harameyn’in 
tamamlayıcısıdır. Biz Suudlular demeliyiz ki Kudüs’ten asla ödün vermeyiz. Zira Kudüs bizim indimizde 
Harameyn gibidir. Prens Muhammed ‘Kudüs Harameyn’den daha az önemde değildir ve benim projem 
ancak Kudüs’le tamamlanabilir’ diyebilir” şeklinde konuşuyordu.

Veliaht İsrail’le anlaşmanın altyapısını hazırlıyor
Maalesef Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendi projesinin Kudüs’le değil, İsrail’le normalleşmeyle 
tamamlayacağı görüşünde. Nasıl ki Kral Faysal Filistin ve Kudüs tutumuyla tarihe geçtiyse, Veliaht Prens 
Bin Selman da aksi yönde, İsrail’le ilişkileri normalleştirerek tarihe geçme arzusunda. Fakat genç veliaht 
şu süreçte böyle bir kararın çok riskli olacağının farkında ve iktidar dizginlerini eline aldığından bu yana, 
tıpkı BAE ve Bahreyn’in yaptığı gibi normalleşmenin alt yapısını oluşturmaya çalışıyor.

Genç veliaht göreve geldiği ilk günden itibaren, Suud toplumu üzerinde bir toplum mühendisliğine 
soyundu. İsrail’le normalleşmeye karşı çıkan hukukçu aktivist, alim ve gazetecilere karşı geniş kapsamlı 
tutuklama operasyonları gerçekleştirdi. Bu tutuklamalardaki temel amaç aykırı sesleri susturarak Arap 
ve Müslüman kamuoyunu İsrail’le normalleşmeye alıştırmak ve dini yapıyı zayıflatmaktı. Buna karşın, şu 
süreçte İsrail’le normalleşmenin geçici alternatifi olarak, Yahudilere yakınlaşma seçeneğine yatırım yaptı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerini asgari düzeyde tutmak için alınan geçici tedbirler, normalleşme 
çerçevesinde kademeli olarak kaldırılırken, ekonomistler, kurumların aldığı kararların doğru ve yerinde olduğunu, 
Türk lirası varlıkları da pozitif etkileyebileceğini belirtti.

Ekonomik ve sosyal anlamda toplumları derinden etkileyen ve her anlamda yeni bir dönemin miladı olarak kabul 
edilen Kovid-19 ile mücadele tüm hızıyla sürerken, ülkeler salgın döneminine özgü tedbirleri kontrollü bir şekilde 
kaldırarak normalleşme yoluna gidiyor.

Hastalığın etkisini azaltmak için hükümetler, merkez bankaları ve regülatörlerce açıklanan eşi görülmemiş 
teşviklerde manevra alanı daralırken, küresel ekonomi ve finansal piyasaların bir müddet daha desteğe ihtiyaç 
duyduğu da aşikar.

Halen daha vaka sayılarının artmasına ve bazı ülkelerin kısıtlayıcı tedbirlere yeniden başvurmak zorunda kalmasına 
rağmen, Türkiye’de ise yerinde ve zamanında atılan öngörülü adımlar ve sağlık sektörünün başarısı normalleşme 
için hazırlanan zemini güçlü kıldı.

Bu durum, küresel piyasalardaki belirsizlik ve risklerin arttığı hastalık döneminde alınan geçici tedbirlerde 
gevşemeye gidilmesinin önünü açtı.

Salgın döneminde hükümetin açıkladığı destek paketlerinin büyüklüğü milli gelirin yüzde 10’una ulaştı.
Bu süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasaları ve reel sektörü canlı tutmak adına adımlar atarken, swap kanalı ve türev 
piyasalar üzerinden de istikrarı sağlayıcı yönde hamleler yaptı..

Ekonomide normalleşme adımları hızlandı
Kovid-19 salgının etkilerini asgari düzeyde tutmak için alınan geçici tedbirler, normalleşme 
çerçevesinde kademeli olarak kaldırılıyor.



55EYLÜL 2020 - YENİ SAYI: 26

ANALİZ

Merkez Bankası, bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin 
artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları 
tanınmasına ve reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik 
tedbirler aldı.

Yılın ilk 5 ayında politika faizini toplamda 375 baz puan düşürerek yüzde 12’den yüzde 8,25’e çeken Merkez 
Bankası, faiz indirimleri ve destekleyici politikalarla kredi artışlarına katkı verdi.

BDDK da salgın dönemine özgü olarak bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL alım ya da vadede TL 
satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri düşürdü.

Özellikle salgından en fazla etkilenen turizm sektörünü desteklemek için kredi kartlarında taksitlendirme süreleri 
havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 12 aydan 18 aya çıkarıldı. Kredi 
kartlarında asgari ödeme tutarları düşürüldü, gecikme ve takibe düşme süreleri uzatıldı.

BDDK, salgının etkilediği bir diğer sektör olan konutta asgari peşinat oranını indirerek, kredi değer oranını yüzde 
80’den yüzde 90’a yükseltti. Kurum ayrıca, bu dönemde Aktif Rasyosu (AR) hesaplanmasında da değişikliğe 
giderken, mevduat ve katılım bankaları için AR değerini yükseltti.

Salgın döneminde Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar veren SPK, 
fiyat marjlarını yüzde 20’den yüzde 10’a düşürdü ve devre kesici tetikleme oranını aşağı yönlü hareketlerde yüzde 
5’e çekerek, sonrasında sürekli işleme verilen arayı da 15 dakikaya çıkardı. 

Adım adım normalleşme… 
Salgın hastalığı sınırlamaya yönelik tedbirlerin hafifletilmesi ve kademeli normalleşme adımlarının etkisiyle haziran 
ayıyla beraber küresel ekonomik aktivitede kısmi toparlanma sinyalleri gözlenirken, Türkiye’de de normalleşme 
kapsamında geçici tedbirler teker teker kaldırılmaya başlandı. Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranları ve nema 
ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendiren zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı.

TCMB, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm bankalar için tüm 
yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırırken, akabinde reel kredi büyümesi koşullarını 
sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli 
maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan yükseltti.

Banka, iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarını kademeli olarak azalttı.

Merkez Bankası, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve 
fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizi 200 baz puan yükseltti. Bu süreçte BDDK ise normalleşme 
çerçevesinde bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL alım ya da vadede TL satım yönündeki para swapı, 
forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri artırdı.

AR hesaplamasında da değişiklik yapan BDDK, rasyonun değerini 1 Ekim’den itibaren mevduat bankaları için 
yüzde 95’ten yüzde 90’a, katılım bankaları için yüzde 75’ten yüzde 70’e düşürdü. SPK da Borsa İstanbul “BIST 30 
Endeksi”nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağını kaldırdı.

Son olarak da kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1’den 
binde 2’ye düşürüldü. Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, 1 yıldan uzun 
vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.
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Doğanın Gücü
sevgili simge Dergisi okuyucuları yavaş yavaş simge dergisinin 
bir ailesi olmağa başladım misafirliğim geride kaldı şimdi artık bu 
ailenin bir köşe yazarı olarak basın ahlak kurallarına gazeteciliğin 
etik kurallarına gazeteciliğin gereği olan tarafsız ve özgür düşünüp 
özgürce yazmağa başladım bundan sonra ülkemizin içinde 
bulunduğu bu hassas dönemde bir yazar olarak tarafsız çıpşak 
bir gözle ülkemizin içinde bulunduğu şartlar doğrultusunda hem 
ekenomil boyutunu hem siyasal durumunu masaya yatırmak 
istiyorum 
 
Ağustos ayı yazımda kovit - 19 la mücadelenin başarısını ve gelecekte 
nasıl bir yol izliysceğimi yazmağa başladım fakat  bu nasıl bir yol 
izliyrceğimi  yazmağa başlıyaCAĞIM 

SEVGİLİ OKUYUCULARIM BU KOVİT - 19  uzun nasıl okunacağı nasıl 
bir tedbir alınacağı hususlarını çıplak bir gözle yazmağa başlayacağım 
bu gün itibariyle DÜNYA GENELİNDE KOVİT 19 HASTALIĞINA 
YAKALANAN İNSAN SAYISI 100 MİLYONU AŞMIŞ VAZİYETTE 
MAALESEF ÖLÜ SAYISI 1 milyonu aşmış vaziyette ne yazık ki dünya bu 
asrın vebası ile yapılan mücadelede sınıfta kaldı ne yazık ki ölümsüz 
nlerin 5/1 BIRI 330 milyon nüfusa sahip 10 MİLYON M2 toprağa sahip 
A B D BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE            
YAŞANMAKTADIR BUNUN TEK NEDENİ A B D DE YAŞAYAN İNSANLARI 
ÇOĞUNLUĞUNUN SOSYAL GÜVENLİĞİNİN OLMAYIŞIDIR 
 
DİĞER YANDAN DİĞER DÜNYA ÜLKELERİ KOVİT- 19 la amansız bir 
mücadele ettiğini görüyoruz bizim ülkemize gelince bu pandomim 
ile mücadelemiz pek başarılı olduğu söylenemez demem o ki bu 
virüsle dünyanın mücadelesi aralıksız devam edecektir  ancak bu 
mücadelenin nerede biteceği nasıl biteceği konusu bu virüsün aşısının 
bulunup tüm ülkelerin sağlık sistemine ulaşmasıyla bu yayılma hızının 
azalacağı ve insan oğlunun rahat bir nefes alacağı mümkün olacaktır 
tüm dünya aşı Labratuvarları ve üniversiteleri yoğun çalışma içinde 
yarış halindeler benim iyimser tahminim haziran 2021 yılında bu 
aşınım bulunup yaygınlaşacağı ve bulalı hızının azalacağı yönünde 
tamamen bu virüsün kontrol altına alınması ise 2022 yılı olarak tahmin 
etmekteyim  sonuç olarak insan oğlu doğayı tahrip ettiği için  doğada 
bu intikamını kendi bünyesinde barındırdığı bu virüsle almaktadır 
doğayı korumak için çok duyarlı davranmak zorundayız yoksa her 100 
yılda doğanın intikamı çok acı olacaktır iyi okumalar.
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Türk dış politikasında ‘Barış Kuşağı Dengesi’ ve 
‘Üçüncü Yol’ inşa süreci
Türkiye’nin “Yeni Büyük Oyun”da yalnız olduğu iddiaları, Ankara’daki iradenin 
direncini kırmaya, kendisine yönelik kamuoyu desteğini bitirmeye ve böylece 
onu esir almaya yönelik koskoca bir yalandan ibarettir.

Türkiye’ye yönelik baskılarda vekil aktörler Fransa ve Yunanistan ikilisinin yerini asıl aktörler almaya 
başlamış görünüyor. Bu bağlamda ABD ve İsrail kanadından gelen son açıklamalar ve raporlar, oyunu 
büyük ölçüde deşifre etmiş durumda. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun başta Huawei olmak üzere 
pek çok Çinli teknoloji şirketinin Türkiye’de artan etkinliğinin ABD açısından bir veri güvenliği tehdidi 
oluşturduğuna dikkat çekmesi, hiç kuşkusuz Türk-Amerikan ilişkilerindeki Rusya S-400 eksenli krize bir de 
Çin boyutunu eklemiş durumda.

Rand Corporation’un “Türkiye’nin Milliyetçi Rotası” başlıklı raporu [1] , Demokrat Parti’nin başkan adayı 
Joe Biden’ın “Erdoğan darbeyle değil seçimle değişmeli” konuşması (çağrısı) ve Foreign Policy dergisinde 
yayımlanan “Erdoğan Türkiye’yi Çin’in müşterisi olan bir devlete dönüştürüyor” başlıklı analiz sonrası 
Pompeo’nun yaptığı bu açıklama, Washington’un temel “kaygısını” ortaya koyuyor. İkili ilişkilerdeki “güven 
sorununu” daha da derinleştiriyor. Pompeo, açıkça zikretmese de Türkiye-Çin ilişkilerindeki gelişmeyi 
güvenlik politikaları açısından bir “tehdit” olarak değerlendiriyor ve burada kilit husus olarak Türk-Rus 
ilişkilerinde gündeme gelen “eksen kayması” ve yaptırımlar dâhil, her türlü baskı aracına işaret ediyor. 
Pompeo’nun “Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) kaynaklarını kabul etmenin gerçek bir bedeli olacaktır.” 
ifadesi bu açıdan gözardı edilmemeli. Aynı şekilde ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ın 
Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda bu şirketlerin ilaç satmayı 
durdurabileceklerini açıklaması da, bu yaptırımların özellikle sosyo-iktisadi ve siyasi hedefleri boyutuyla 
önemli ipuçları veriyor.
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İsrail kanadından son bir ayda Türkiye’yi hedef 
alan çıkışları da unutmamak gerekiyor. Zira 
bu çalışmalar ABD-AB kaynaklı baskıların 
adresi hakkında önemli fikir veriyor. Bunlardan 
ilki Times of Israel adlı gazetede Manish Rai 
adında bir “uzman” tarafından kaleme alınan, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 
iftira ve tehditleri içeren sözde makale. [2] 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Osmanlı Devleti’nin 
yıkılmasının ardından lağvedilen “halifeliği yeniden 
getirmeye” çalıştığını ve bunun için “bazı adımlar 
attığı”nı iddia eden çalışma, “Yeni Osmanlıcılık” 
iddiaları üzerinden hem Türk iç siyasetini hem 
de Türkiye’nin Arap dünyasıyla ilişkilerini ve bu 
bağlamda sahada-masada eş güdümlü yürütülen 
dış politikayı hedef alıyor. Bu noktada MOSSAD 
Başkanı Yossi Cohen’in Mısır, Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) muhataplarına 
“İran’ın gücü kırılgan” “ama asıl tehdit Türkiye’den” 
açıklaması da tam olarak yerini buluyor.

Jerusalem Institue for Strategy and Security 
(JISS) düşünce kuruluşu tarafından 16 Eylül’de 
yayınlanan “21. Yüzyılda İsrail (Ve Komşuları) 
İçin En Büyük Engel Türkiye” başlıklı raporda 
[3] da bu husus derinlemesine analiz ediliyor 
ve 2009’da İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres 
tarafından ortaya konulan iddia ve hedef 
büyütülüyor. Türkiye, İsrail ve bölge açısından bir 
tehdit olarak ön plana çıkarılıyor. Bu kapsamda 
Türkiye’yi kuşatma/çevrelemeden bölgeden 
dışlamaya ve etkisizleştirilmeye yönelik radikal 
öneriler sunuluyor. İsrail istihbarat ve askeri 
yapısının Türkiye’ye karşı şekillendirilmesi ve Türk 
donanmasına karşı önlemler alması üzerinde 
duruluyor.

Peki, gerçekten Türkiye bir “tehdit” mi? Yoksa 
“tehdit” söylemleri üzerinden inşa edilmeye 
çalışılan bir “yeni öteki” mi? Niçin son dönemde 
Türkiye’ye yönelik baskı politikaları artmaya 
başlamış durumda? Türkiye niçin “hedef” bir 
ülke haline getirilmeye çalışılıyor? Türkiye’nin dış 
politikadaki yeni yönelimleri bu sürecin neresinde? 
Örneğin Türk dış politikasında gerçekten bir “eksen 
kayması” mı söz konusu yoksa bir “düzeltme” mi? 
Türkiye’nin son dönemde izlediği politika neyi 
hedefliyor? Bu politikayı şekillendiren temel 

faktörler neler? Türkiye tüm bu baskılara, dizayn 
girişimlerine karşı nasıl bir cevap verebilir ya da 
vermeye çalışıyor? Türkiye bu süreçte gerçekten 
yalnız mı?

Tehdit kim?

İlk olarak şu hususun altını çizmek lazım: Türkiye 
bir tehdit değil, bilakis kendisi tehdit edilen, tehdit 
altında olan bir devlet. Kendisine ve sorumlu 
olduğu gönül coğrafyasına yönelik tehditleri 
bertaraf etmeye çalışan ve bu kapsamda ikili, 
bölgesel ve uluslararası alandaki işbirliklerini 
geliştirmeye çalışan bir ülke. Türkiye’nin bu 
noktada yaptığı-yapmaya çalıştığı şey, bölgede 
kendi bekasını ve çıkarlarını da tehdit eden 
projelere karşı duruşu ve verdiği kararlı mücadele. 
Türkiye’nin yeni dünya düzeni inşa sürecinde gönül 
coğrafyasını da merkeze alan “çok kutuplu dünya” 
çıkışı ve “oyun bozan-oyun kuran” bir aktör olarak 
artan gücü, onu kontrol altına alınması gereken bir 
“hedef” haline getirmekte.

Nitekim Türkiye bölgede başkenti Kudüs olan 
“Büyük İsrail”in ya da “Yeryüzü Krallığı”nın inşasının 
önündeki en büyük engeldir. JISS raporunda da 
bu hususa açık bir şekilde vurgu yapılmakta ve 
“Türkiye İsrail için bir engeldir” denilmektedir. 
“Türkiye İsrail için bir engeldir” tespiti, Türkiye’nin 
aynen İsrail devletinin kuruluşunun önündeki en 
büyük engel olan Osmanlı gibi bir “hedef” ülke 
olarak görüldüğünü, dolayısıyla büyük bir tehditle 
karşı karşıya bulunduğunu gösteriyor.

Türkiye, çıkarlarına ve bekasına yönelik bu 
tehdidin farkında. Nitekim S-400 tercihi bile başlı 
başına tehdidin yönünü-adresini göstermesi 
açısından önemli. S-400’lerle mealen şu mesaj 
verilmiş oldu: “Bekama yönelik tehditler karşısında 
gereğini yaparım. 1945 Stalin/Sovyet tehdidini 
ve dış politikamızdaki kırılmayı/zorunlu tercini 
hatırlayın.” Kuşkusuz bu mesaj fazlasıyla alınmıştır. 
ABD-İsrail kanadından Doğu Akdeniz kriziyle 
eş zamanlı gelen çıkışlar, bu iki ülkedeki derin 
endişe-panik kadar, bundan sonraki sürece yönelik 
neler yapabilecekleriyle ilgili önemli sinyaller de 
içermekte.
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Soğuk Savaş sonrası kendisine manevra alanı bulan ve “meydan okumaya” başlayan Türkiye’nin bir 
an önce tekrar kontrol altına alınması gerektiğini iddia eden söz konusu bu çıkışlar, eş zamanlı olarak 
düğmeye basıldığını gösteriyor. Bu noktada Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep 
Borrell’in Çin, Rusya ve Türkiye’yi “yeni imparatorluklar” olarak nitelendirmesi, bir tesadüften daha çok 
anlamlı bir “zamanlamaya” dikkatleri çekiyor. Borrell’in Avrupa’nın bu ülkelerle “gücün diliyle konuşmayı 
öğrenmesi gerektiği” şeklindeki telkinleri de bu üç ülke içinde öncelikle Türkiye’yi dizayna yönelik olası 
bir müdahalenin “meşruiyet” zemininin inşasına işaret ediyor. Söz konusu açıklamalardaki “başarısız 
devlet” vurgusu ya da bunu çağrıştıran tanımlamalar, ithamlar (diktatörlük, iktisadi-mali anlamda 
yaşanan kriz, ülke ve bölge barışını tehdit eden politikalar izlenilmesi gibi) olasılık dışı ve uzak olmayan 
bir müdahalenin meşru zeminini oluşturmaya yönelik operasyon sürecinin parçası olarak karşımıza 
çıkmakta. Burada beş tarih, birer dönüm noktasını oluşturuyor: 2001, 2003, 2009, 2013 ve 2016.

Türkiye’nin önündeki seçenekler
Öncelikle, şu tespiti bir kez daha yapmakta fayda var. Türkiye, sadece Doğu-Batı arasındaki güç 
mücadelesinin seyrini değil, aynı zamanda bu aktörlerin kendi içindeki güç mücadelesinin sonucunu 
da büyük ölçüde etkileme potansiyeline sahip, paylaşılamayan bir devlet konumunda. Dolayısıyla “Yeni 
Dünya Düzeni”nin adının konulması kadar, “Yeni Batı” ve “Yeni Doğu”nun şekillenmesindeki jeopolitik-
stratejik önemi, Türkiye’ye eşsiz manevra alanı sunmakta. Bu bağlamda Türkiye’nin “Yeni Büyük Oyun”da 
yalnız olduğu iddiaları, Ankara’daki iradenin direncini kırmaya, kendisine yönelik kamuoyu desteğini 
bitirmeye ve böylece onu esir almaya yönelik koskoca bir yalandan ibarettir. Emperyalizmin yürüttüğü 
psikolojik operasyonun bir parçasıdır. Zira Türkiye’nin “Yeni Büyük Oyun”da yalnız olmadığı, 11 Eylül 
süreciyle birlikte tescil edilmiştir. Ankara bunu çok net bir şekilde gördüğü için de kartlarını açık oynadı.

Bundan ötürü “Yeni Dünya Düzeni” açısından SSCB’nin dağılma sonrası “11 Eylül Olayları”, Türkiye ve 
Türk dış politikası açısından da bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu saldırıyı gerekçe gösteren 
ABD’nin Avrasya’nın merkezinde olan Afganistan’a Avrasya güçlerine rağmen ve daha da ötesi, onlara 
meydan okuyarak girmesi, Türkiye tarafından da kendi bekasına, gelecek projeksiyonuna-vizyonuna 
yönelik bir tehdit olarak algılanmıştır. Dolayısıyla konjonktür, Ankara’nın önüne şu seçenekleri koymuştur: 
1. Teslim olmak ya da “Her şeye rağmen Batı”, 2. “Eksen kayması” ve yeni bir bağımlılık ilişkisi, 3. Denge 
siyaseti (aktif tarafsızlık), 4. Tarihsel kodlara dönüş ve barışı esas alan “merkez ülke” olmak.

Türkiye, 16 Kasım 2001’de imzaladığı “Avrasya’da İşbirliği Eylem Planı” ve buradaki “çok kutuplu dünya” 
çağrısıyla teslim olmayacağını ve nasıl bir dış politika izleyeceğini tüm dünyaya ilan etmiş ve Rusya 
dengesini bir kez daha dış politikasının merkezine oturtmuştur. Bu kapsamda 14-16 Ocak 2002 tarihleri 
arasında Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Rusya Genelkurmay Başkanı Anatoli Kvaşnin ile imzalanan 
askeri işbirliği anlaşmasıyla da bölgesel-küresel barışın tesisine yönelik kararlılık ve caydırıcılık somut bir 
şekilde ortaya konuldu. S-400 süreci bundan ötürü bir tesadüf değil.

Bu noktada 7 Mart 2002’de İstanbul’da, Harp Akademilerinde gerçekleştirilen “Türkiye’nin Etrafında Barış 
Kuşağı Nasıl Oluşturulur” konulu sempozyumda dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral 
Tuncer Kılınç’ın şu sözleri de oldukça dikkat çekici olmuştur: “Türkiye’nin yeni arayışlar içinde olması 
bir ihtiyaç. Bunun da en doğru yöntemi zannediyorum, Rusya ile birlikte, ABD’yi göz ardı etmeksizin 
mümkünse İran’ı da içerecek şekilde arayış içinde olunması. Türkiye, AB’den hiç yardım görmemiştir. AB, 
Türkiye’yi ilgilendiren sorunlara menfi bakıyor.”

Türk dış politikasında yeni arayışlar bağlamında İran, Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya ülkeleri ile işbirliği ve 
güvenlik artırıcı tedbirlerin çoğaltılmasının önemine vurgu yapılan sempozyumda Türkiye’nin bölgesinde 
barış, güven, istikrar istediği ve bunun bölgesel-küresel bazda yayılmasına hizmet edecek adımların 
karşılıklı olarak atılmasının arzulandığı önemle vurgulanmış, bu noktada “barış-güven halkası” inşası 
hedefi de ortaya konulmuştur. 
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Sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri belirlendi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konuya ilişkin 
Kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.

Sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri ile bunların 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edildiği 
karar, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla 
olan yurt içi veya dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları 
kapsıyor. Söz konusu usul ve esasların uygulanmasında 
sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya 
yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve 
yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

İnternet ortamında yapılan yayının sadece belirli bir 
kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer veren 
gerçek veya tüzel kişiler sosyal ağ sağlayıcı olarak 
değerlendirilmeyecek.

Kişisel, elektronik ticaret ve haber siteleri gibi sosyal 
etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan bir hizmet olarak 
sunulduğu platformlar da kapsam dışında olacak.

Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, yetkili en az bir 
kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek.
Bu kişilerin Türkiye’de kurulmuş ve Türk mevzuatına 
göre tüzel kişiliğini kazanmış olması, gerçek kişi olarak 
belirlenen temsilci veya temsilcilerin Türk vatandaşı 
olması zorunlu kılındı.

Temsilciler, ilgili makamlarca gönderilecek tebligat, 
bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesini, 
kişiler tarafından ilgili Kanun kapsamında yapılacak 
başvuruların cevaplandırılmasını, raporlama, sosyal ağ 
sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan 
sorumluluk ve yükümlülükler ile kanun kapsamındaki 
diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Yurt içi veya dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Kanunun 
ilgili maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak 
kişiler tarafından yapılacak başvurulara cevap verecek. 
Sosyal ağ sağlayıcı, başvurulara en geç 48 saat içinde 
olumlu ya da gerekçesi belirtilmek kaydıyla olumsuz 
cevap verecek. Türkçe yapılan başvurular Türkçe 
cevaplandırılacak.

Kullanıcı verileri Türkiye’de barındırılacak

Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin 
çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarının 
uygulanmasına ve kişiler tarafından yapılacak 
başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri 
içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 aylık dönemlerle 
Kuruma bildirecek.

Yurt içi veya dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, 
Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de 
barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının 
yükümlülükleri belirlendi.
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Türksat 5A uydusu 30 Kasım’da uzaya fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı 
açıklamasında, AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri 
ve test aşamaları tamamlanan TÜRKSAT 5A uydusunun 
Bakanlık ve Türksat yetkilileri tarafından teslim 
alındığını bildirdi.

Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin beşinci 
nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A’nın uzaya 
gönderileceğini belirten Karaismailoğlu, “Türksat 5A 
uydusunu teslim aldık, 30 Kasım’da uzaya fırlatacağız. 
Yine Türksat 5B uydusunu da 2021’in ikinci çeyreğinde 
faaliyete geçirmeyi ve fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 
6A uydumuz için de çalışmalar devam ediyor. Kendi 
mühendislerimiz tarafından yerli ve milli olarak 
üretilen uydumuzu da 2022 yılı içinde uzaya fırlatmayı 
hedefliyoruz.” bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun SpaceX 
firmasının Florida’da bulunan Cape Canaveral’daki 
fırlatma merkezine gönderileceğini, bu uydunun 
yaklaşık 1 ay sürecek hazırlıklar sonrasında Falcon 9 
roketiyle uzaya gönderileceğini aktardı.

Türksat 5A 2021’nin ikinci çeyreği içinde hizmete 
başlaması planlanıyor

Türksat 5A uydusuyla Türkiye, Avrupa, Orta 
Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, 
Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş 
bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme 
hizmetleri sunulacağını ifade eden Karaismailoğlu, 
“Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde müthiş bir 
vizyon geliştirdik. Tamamen elektrikli itki sistemine 
sahip olan TÜRKSAT 5A uydusunun 31 derece doğu 
yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı 
yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve Türksat 5A 
uydusunun 2021’in ikinci çeyreği içinde hizmete 
başlamasını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

31 derece doğu yörüngesindeki haklar 30 yıl 
korunacak
31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan 
uydunun manevra ömrüyle Türkiye’nin 31 derece 
doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 
yıl boyunca güvence altına alacağını da vurgulayan 
Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“10 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girdiğinde 
Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak. 
Uzay teknolojileri konusunda bundan sonra teknoloji 
üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmek 
için canla başla bütün milletimizle çalışıyoruz.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin 
beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A’nın uzaya gönderileceğini belirterek, “Türksat 
5A uydusunu teslim aldık, 30 Kasım’da uzaya fırlatacağız.” dedi.
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Denizli’de 9 milyon öncesine tarihlenen 
karıncayiyen ve fil fosilleri bulundu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 
Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. 
Öğretim Üyesi Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, 
Ege, Pamukkale ve Hitit üniversitelerinden 
paleoantropolog, paleontolog ve jeologlardan 
oluşan ekip, Denizli’de Kültür ve Turizm Bakanlığı 
koordinesinde yüzey araştırması yaptı.

Bölgede gerçekleştirilen araştırmalarda 1,2 milyon ila 
9 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 8 farklı fosil 
memeli türü tespit edildi.

Tavas ve Beyağaç ilçelerinde miyosen dönem olarak 
9 ila 7 milyon yıl öncesine tarihlendirilen döneme 
ait fil ve karıncayiyen fosillerinin yanı sıra domuz, 
sırtlan, zürafa, at ve ceylan fosilleri, Merkezefendi’de 
de pleyistosen dönem olarak 1,2 milyon yıl öncesine 
tarihlendirilen mamut fosili belirlendi.

Dr. Öğretim Üyesi Aytek, Denizli’de 2017’den 
beri multidisipliner bir ekiple yürüttükleri yüzey 
araştırmalarında birçok hayvana ait fosil bulduklarını, 
2020 yılı yüzey araştırması ile 4. yüzey araştırması 
sezonunu geçirdiklerini belirtti.

MTA çalışmalarında tespit edilmiş, bilinen bölgelerde 
yeni alanları keşfederek bölgenin faunasını ortaya 
koymaya çalıştıklarını anlatan Aytek, şunları söyledi:

“2 yıl önce Tavas’ta yeni bir lokalite keşfetmiştik. 
Burada birçok fosil varlığını ilk kez duyurmuştuk. Bu 
sene de yine orada yaptığımız çalışmada daha önce 
bilinmeyen 4 yeni tür tespit ettik. Bunlar domuz, 
sırtlan, bölgede bulduğumuz zürafadan farklı olan 
son derece iri bir zürafa ile karıncayiyen. Özellikle 
karıncayiyen fosili, Türkiye’de çok az rastlanan bir 
hayvan olması bakımından çok büyük önem taşıyor.

Yine bu lokaliteye çok yakın olan Beyağaç ilçesindeki 
bir bölgede ise bu yıl çok önemli bir keşif yaparak 
Anadolu’da daha önce hiç tespit edilmemiş 
bir hortumlu memeli fosili keşfettik. Bu fil türü, 
Anadolu’da daha önce hiç tespit edilmemiş olması 
bakımından paleontolojik açıdan çok büyük önem 
taşıyor. Bu iki lokalite geç miyosen dönem diye tabir 
ettiğimiz döneme denk gelmekte ve 7,5 - 9 milyon yıl 
öncesine tarihlendiriliyor.”

Denizli’de yürütülen yüzey araştırmalarında, 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen fil ve 
karıncayiyenin de aralarında olduğu 8 farklı hayvan türüne ait fosile rastlandı.
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