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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

BİLİM...

İnsan aklını ve fikrini geliştirmeli.
Geliştirmediği müddet zarfında bir adım boyu 
yol ilerleyemez.

Dünya değişiyor.
Değiştikçe bulunduğunuz yerde kalamaz, kalır-
sanız değişime ayak uydurmazsınız.

Şu anda acı bir tablo var. 
ABD’nin Rusya’yı kışkırtıp Putin’i tahrik hamle-
leri savaşın şiddetini arttırıyor.

ABD, NATO’yla Rusya sınırında Avrupa ülke-
lerine ağır silahlar ve asker yığarak (Putin bey-
an etti) dünya çapında marka üreten büyük fir-
maları Rusya’dan ayrılmaya çağırıyor, ülkesinin 
ekonomik yönden felakete sürüklendiğini Putin 
akıl edemiyor.

Akıl ve fikir dedik ya...

Ülke olarak ne kadar güçlü olursanız olun savaşın 
kazananı yoktur, ülkeler en az 50 yıl geriye gider.

Birinci ve ikinci dünya harpleri bunun göz önünde 
örnekleri...

Şu an bizde durum ne derseniz, elbette etkileni-
yoruz.

Sadece biz değil, tüm dünya ülkeleri etkilenip, 
ekonomik yönden zorluk yaşıyor.

Peki bizimle ne alakası var, niye etkileniyoruz der-
seniz, daha az etkilenmek elbette mümkün.

Bunun için güç, ekonomik yönden güçlü olmak 
lazım.

Ekonomik güç üretimle kendi kendine yetip, 
kaliteli malın ucuz üretilmesiyle dünya pazarlarına 
ihracatla hâkim olunması, bununla bütçenizin faz-
la verip, paranızın değer kazanarak açlık ve yoksul-
luğun ortadan kaldırılmasıdır.

Türkiye 75 yıl önce Şeker fabrikalarını, Sümer-
bank’ı, Demir Çelik Fabrikalarını kurmuş, bunların 
yanında buğday, mercimek, kuru fasulye, sebze, 
meyve ihracatıyla hiçbir ülkeden hammadde dışın-
da ithalat yapmamış, ancak şu an şeker kuyruk-
larının olması, taze fasulye fiyatının 100 TL olarak 
görülmesi, bir yerde bir eksikliğin göstergesi.

Düzelmez mi?
Düzelir.

Bunları yerine getirecek olan elbette sayın Cumhur-
başkanı değil, birçok bakan değişikliğinden sonra 
önemli bakanlıklardan biri olan Hazine Bakanının 
yerine yeni bakan arandığı haberleri dolaşıyor.

Değişsin...

Ülkemiz de her şey mevcut, çiftçi için Akaryakıt-
ta vergi oranının düşürülmesi, bazı ürünlerde 
ÖTV’nin sıfırlanması ve KDV’nin indirilmesi 
çözümdür.

Bilim.
Bilimle olur...
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Video mesajında, Rus ordusunu büyük kayıplara uğratan 
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas, Harkiv ve Kiev’de 
düşman saldırılarına karşı mücadele etmeye devam et-
tiğini belirten Zelenskiy, “Savunucularımız Rusya’nın 
saldırılarını püskürterek, Rus yönetimini, basit ve mantıklı 
düşünce olan, konuşmanın gerekli olduğuna yönlendiri-
yor. Vakit kaybetmek için değil, acilen anlamlı, dürüst ve 
sonuç için konuşulmalı.” ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelenskiy, Rusya ile görüşmenin “ciddi” olması 
gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Daha şimdiden 16 bin Rus askeri öldü. Ne için? Bu kime 
ne veriyor? Konuşma ciddi olmalı. Ukrayna’nın egemen-
liği garanti altına alınmalı, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü 
sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukray-
na halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek.”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avusturyalılara 
seslendi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Ukrayna için düzen-
lenen yardım konserinde Ukrayna Devlet Başkanı 
Vladimir Zelenskiy’nin video mesajı gösterildi.

Başkentin önemli meydanlarından Heldenplatz’da 
düzenlenen yardım konserinde, Zelenskiy’nin 3 da-
kikalık video mesajı paylaşıldı.

Zelenskiy, ülkesine yapılan destekten ötürü teşekkür 
ederek, savaşı başlatan Rusya’yı bir kez daha sert bir 
şekilde kınadı.

Rusya’ya yönelik daha ağır yaptırımların yürürlüğe 
sokulmasını isteyen Zelenskiy, “Rusya’nın savaşı başlat-
masından sonra bize yalnız bir seçenek kalmıştı, özgür 
insanlar olarak yaşayabilmek için savaşmak.” ifadesini 
kullandı.

Zelenskiy, savaşın ilk gününden itibaren ülkesinin ce-
sur bir şekilde savaştığını, halkın tek yürek olduğunu 
söyledi.

Uluslararası toplumdan beklentilerini bir kez daha dile 
getiren Zelenskiy, öncelikli olarak Ukrayna’nın kurtarıl-
masının birincil hedefleri olduğunu, silah yardımı, daha 
ağır yaptırımlar, sığınmacılar için insani koşullar ve siv-
illerin çatışma alanlarından kurtarılabilmesi için insani 
koridorlar oluşturulması gibi taleplerde bulundu.

GÜNCEL

Zelenskiy’den müzakereler için ‘adil şartlar’ uyarısı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin 

egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini
kaydederek, “Yani şartlar adil olmalı.” dedi.
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderl-
er Zirvesi’nde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik 
desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde 
de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf 
ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde lid-
erlerle paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin elinden 
gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy ile
NATO’daki görüşmelerin değerlendirmesini 
yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Zelen-
skiy ile bir görüşmem olacak. Putin ile hafta sonu veya 
hafta başı bir görüşmem olabilir. NATO’daki görüşme-
lerin değerlendirmesini yapacağız.” dedi.

Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesi vesilesiyle Belçika’nın başkenti Brük-
sel’e gerçekleştirdiği ziyaretin dönüşünde uçakta gün-
deme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.

Zirve münasebetiyle Brüksel’e gerçekleştirdiği ziyareti 
tamamladığını belirten Erdoğan, küresel güvenlik al-
gısında ciddi değişikliklerin yaşandığı bir dönemde 
NATO müttefikleri olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Zirvede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri 
ve bunun yansımalarını müttefiklerle etraflı biçimde 
değerlendirme fırsatı bulduklarını aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, ateşkesin ve barışın sağlanmasına 
yönelik sürdürdükleri yoğun diplomatik girişimler 
hakkında müttefiklerle bilgiler paylaştıklarını belirtti.

Krizin tırmanmaya başladığı noktadan itibaren NA-
TO’nun rolünün önemini vurguladığını anımsatan 
Erdoğan, “NATO’nun insicamının korunmasına dair 
tavrımızı burada da açıkça ifade ettim. Günlük siyasi 
hesaplar uğruna NATO’nun yıpratılmaması gerektiğini 
dile getirdim. Zirvemiz her açıdan verimli ve başarılı 
geçti. Bu kapsamda değerli dostum Genel Sekreter 
Stoltenberg’in görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını 
memnuniyetle karşıladık. Bu, bizim de kuvvetle destekl-
ediğimiz bir karardı. Nitekim gerçekten ittifakla alınan 
bir karar oldu ve bir yıl daha uzatıldı.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı
Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile
telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, 

Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.
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GÜNCEL

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken dün 
düzenlenen zirveden sonra hem NATO hem de Batılı 
ülkeler, Rusya’ya yönelik ağır yaptırımların yanı sıra 
Ukrayna’nın özellikle savunmasına katlı sağlayacak silah 
ve mühimmat yardımlarının devam edeceğini açıkladı.

NATO, karada, havada ve denizde askeri varlığını artırdı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve ar-
dından yaptığı açıklamada, NATO’nun yeni bir güven-
lik gerçeğiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, 
Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya’da 4 
yeni NATO savaş grubunun konuşlandırılması kara-
rı alındığını, böylelikle Baltık Denizi’nden Karadeniz’e 
kadar NATO’nun çok uluslu savaş grubu sayısının 8’e 
çıkarıldığını bildirdi.

Stoltenberg, ABD’nin NATO’yu destekleyen 100 bin, 
Avrupalı müttefiklerin de çoğunluğu NATO’nun doğu 
kanadında olmak üzere 40 bin askerinin bulunduğu 
bilgisini paylaştı.

Karada özellikle ittifakın doğu kanadında daha fazla 
ekipman ve malzemeyle NATO’nun varlığını güçlen-
direceğini dile getiren Stoltenberg, havada daha fazla 
jeti konuşlandıracaklarını, entegre savunma füzelerini 
güçlendireceklerini, denizde de denizaltılarının yanı 
sıra kalıcı bazda ve ciddi anlamda savaş gemilerine sa-
hip olacaklarını ifade etti.

Ukrayna’ya daha fazla destek sözü

Stoltenberg, müttefiklerin ayrıca Ukrayna’yı önemli 
askeri malzemelerle donattığını aktararak bunlara “et-
kisi oldukça kanıtlanmış” tanksavar ve hava savunma 
sistemleri ile insansız hava araçlarının dahil olduğunu 
kaydetti.

NATO Genel Sekreteri, önemli miktarda mali ve insani 
yardım sağlayacakların Ukrayna’ya biyolojik, kimyasal, 
radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak 
için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı al-
dıklarını da açıkladı.

İngiltere’den 6000 füze

Ukrayna’ya sağladığı açık askeri destekle öne çıkan 
ülkelerin başında yer alan İngiltere, Kiev yönetimine si-
lah ve mühimmat yardımını artıracağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’ya 
öldürücü silah yardımını artırma noktasında benzer 
düşünen müttefiklerle çalışacağını belirterek “Bugün 
İngiltere’nin (Ukrayna’ya) 6000 füze daha göndere-
ceğini ve bugüne kadar sağladığımız öldürücü (silah) 
yardımını iki katından fazlasına çıkarak Ukrayna Silahlı 
Kuvvetleri için 25 milyon sterlinlik fon sağlayacağımızı 
duyurdum.” ifadesini kullandı.

NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah ve mühimmat
yardımı artarak sürecek

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrasında İngiltere başta olmak üzere, ABD ve Fransa 
gibi Batılı ülkeler Ukrayna’ya ek silah ve mühimmat yardımını sürdüreceklerini duyurdu.
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GÜNCEL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, paylaştığı 
video mesajında, NATO ve Rusya’ya seslendi.

Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savunmak için ağır silahlar 
göndermesi konusunda Batılı ülkelere çağrısını yenileyen 
Zelenskiy, “(Ukrayna ve Avrupa için) Bu güvenliği sağla-
manın fiyatı çok net; Ukrayna için uçaklar, tanklar, hava 
savunma sistemleri. Bunlar ortaklarımızda sadece toz to-
playan ve sahip olduğu mühimmatlar.” dedi.

Zelenskiy, NATO’dan sahip oldukları uçak ve tankların 
sadece yüzde birini istediklerini ifade ederek, “Fazlasını 
istemiyoruz ama bunu 31 gündür bekliyoruz. Peki, Avru-
pa-Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor? Korkutma 
yoluyla hala Moskova mı? Ortakların Ukrayna’ya yardımı 
artırmaları gerekiyor. Buna ihtiyacı olan ortaklar çünkü 
bu Avrupa’nın güvenliği.” diye konuştu.

Polonya’da Ukrayna heyetinin ABD’li üst düzey yetkilil-
erle gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Zelenskiy, 
“Görüşmelerde şu anda neye ihtiyacımız olduğu, uçaklar 
ve diğer savunma araçlarının nasıl teslim edileceği konu-
ları ele alındı. Ukrayna, Rus füzelerini pompalı tüfekle ya 
da çok sayıda gönderilen makineli tüfeklerle vuramaz. Ye-
terli sayıda tank ve diğer zırhlı araçlar ile uçaklar olmadan 
Mariupol’ü geri almak imkansız.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus askerlerine de seslenerek, geçici olarak iş-
gal ettikleri kentlerde yaptıkları hiçbir şeyin işe yaramay-

acağını söyledi.

Söz konusu kentlerde Rus birliklerine karşı sadece hor 
görme ve nefret olacağını kaydeden Zelenskiy, “Tel-
evizyonumuzu kapatmak ve yerine Moskova sunucu-
larının kampanyasını açmak, propaganda broşürleri ve 
yakında değeri ile değil ağırlığına göre kabul edilecek ru-
ble dağıtmak. Bunlar işe yaramayacak.” dedi.

Rusya’da muhalif gazetecilerin Zelenskiy ile röporta-
jının yayınlanmaması istendi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim 
Denetleme Kurumu, ülkedeki medya kuruluşlarına, 
bazı muhalif Rus gazetecilerin Ukrayna Devlet Başkanı 
Vladimir Zelenskiy ile yaptıkları röportajı yayınlan-
mamaları uyarısında bulundu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Dene-
tleme Kurumundan (Roskomnadzor), yapılan yazılı 
açıklamada, “yabancı ajan” olarak işlev gören bazı Rus 
medya kuruluşlarının Zelenskiy’le röportaj yaptığı be-
lirtildi.

Röportaj yapan medya kuruluşlarının denetlenmeye 
başlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, “Roskom-
nadzor Rus medyasını bu röportajın yayınlanmaması 
konusunda uyarıyor.” ifadesi kullanıldı.

Zelenskiy, NATO’nun uçak ve tanklarının sadece
yüzde birini istediklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy, NATO’nun sahip olduğu uçak ve tankların sadece yüzde 
birini istediklerini ve 31 gündür bu yardımı beklediklerini belirterek “Avrupa-Atlantik

topluluğuna kim liderlik ediyor? Korkutma yoluyla hala Moskova mı?” dedi.
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Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk’in 18 bölgesinden biri 
olan Volnovaha, 11 Mart’tan itibaren Rusya Silahlı Ku-
vvetleri ile Donetsk’teki sözde ayrılıkçı yönetimin kon-
trolünde bulunuyor.

Yaklaşık 22 bin kişinin yaşadığı Volnovaha, idari birimleri 
barındırması nedeniyle 24 Şubat’ta başlayan savaşın en şid-
detli yaşandığı yerlerden biri oldu. Savaşın başlamasından 
4 gün sonra şehir insani krizin eşiğine geldi. Savaşın bir-
inci haftasına gelindiğinde ise şehirdeki binaların yüzde 
90’ı hasar gördü.

Bombaların altyapı ve yolları tahrip etmesi nedeniyle ade-
ta hayalet kenti andıran Volnovaha’daki evlerin neredeyse 
tamamı terk edilmiş durumda.

Çatışmalarda sağ kurtulan Volnovaha sakinlerinden 
Natalya Terpegoryeva, savaşta yaşadıklarını anlattı.

Çatışmalar esnasında korkunç anlar yaşadıklarını be-
lirten Terpegoryeva, “25-26 Şubat’ta burada kabus 
başladı. Şehri alevler sardı. Yaşadıklarımızı anlatmak 
çok zor.” dedi.

Halkın evlerin bodrum katlarında hayatta tutunmaya 
çalıştığını anlatan Terpegoryeva, şöyle devam etti:

“Komşumuzun evi yok edildi. İlk başta kendi evimiz-
in saldırıya uğradığını düşündük. Meğerse, bomba 
evimize 10 metre uzaklıkta düşmüş. Evimiz, bodrum 
katı sarsılıyordu. Oğlumu korumaya çalıştım. Bomba 
seslerinden kulaklarım tıkanıyordu.”

Oğlu ile birlikte buradan gitmek istediğini dile getiren 
Terpegoryeva, bu kentin geleceğinin olmadığını söyle-
di.

“Çatışmalarda kulağım işitme özelliğini kaybetti”
Aleksandr Kulişenko da Volnovaha’daki saldırılar 
esnasında yakınlarında bir mayının patladığını belir-
terek, “Patlamanın şiddetiyle bir ağaç devrildi, evin 
kapıları dağıldı, pencerenin camları kırıldı. Sağ kulağım 
işitme özelliğini kaybetti.” dedi.

Geleceğinin kendisi için belirsiz olduğunu dile getiren 
Kulişenko, “Kaderimiz hayatta kalmamıza izin verdiyse 
yaşayacağız. Başka çaremiz yok.” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının şiddeti Donetsk’teki
Volnovaha şehrini harabeye çevirdi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşın en derin izlerinin görüldüğü
Volnovaha, hayalet kente dönüştü.
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Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmadan önce bağımsızlığını tanıdığı sözde 
Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Başkanı Leonid Paseçnik, yaptığı açıklamada, 
“Yakın zamanda, cumhuriyet topraklarında halkın anayasal hakkını kullan-
acağı ve Rusya Federasyonu’na katılma konusundaki görüşlerini açıklayacağı 
bir referandum yapılacağını düşünüyorum. Bunun olacağına eminim.” dedi.

Rusya, 21 Şubat’ta bağımsızlığını tanımıştı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 2014’teki meydan olaylarından sonra Rusya yan-
lısı ayrılıkçılar Donbas bölgesinde sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleri 
adı altında yönetimler ilan etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat’ta Kremlin Sarayı’nda düzen-
lenen törenle sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuri-
yeti’nin bağımsızlığını tanımıştı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin 
temsilcileri de hazır bulunmuştu. Törende Rusya ile ayrılıkçıların sözde yöne-
timleri arasında “dostluk” ve “iş birliği” anlaşmaları da imzalanmıştı.

Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek 
“Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon” başlattıklarını 
duyurmuş, böylece Rusya’nın Ukrayna’ya savaşı başlamıştı.

Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşın gerekçesini anlatan Putin, sözde ayrılıkçı 
yönetimlerin Rusya’dan askeri yardım talebinde bulunduğunu belirtmişti.        

Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk’ın Rusya’ya bağlanması 
için referandum planlanıyor

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde
Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin yakın bir zamanda Rusya’ya katılmak için

referandum düzenlemeyi planladığı bildirildi.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya-Ukrayna savaşının 
en kısa zamanda sona ermesini temenni ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar’ın 
başkenti Doha’da “Yeni Dönem İçin Dönüşüm” temasıy-
la düzenlenen Doha Forumu’nun “Rusya-Ukrayna 
savaşının Orta Doğu üzerindeki jeopolitik yansımaları” 
başlıklı panelde konuştu.

Kalın, moderatörün “Dün Türkiye’nin UIkrayna ile 
Rusya arasında arabuluculuk yapma önerisinde bulun-
duğunu öğrendik. Katar da arabulucu olmayı istiyor. 
Eğer Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu 
olursa, Türkiye’nin Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki men-
faatleri için ne anlama gelecektir?” sorusuna “Hepimiz 
en kısa zamanda bu savaşın sona ermesini temenni edi-
yoruz. Ancak ivedi bir şekilde global düzeyde yeni bir 
güvenlik mimarisi şarttır. Güvenlik mimarisinin nasıl 
şekilleneceği, inşa edileceği, önümüzdeki yıllarda mey-
dana gelecek olaylarla belirlenecektir.” yanıtını verdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek 
adına atılacak her türlü adım ve hareketin söz konusu 
güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceği konusunda 
belirleyici olacağını kaydeden Kalın “Rusya bir yere 
gitmeyecek ve bir ülke olarak orada kalacaktır. Batı 

Bloku orada kalacaktır. Ukrayna egemen, bağımsız ve 
toprak bütünlüğüne sahip bir ülke olarak kalacaktır. Bu 
savaşı sona erdirmek için arabuluculuk için atılan tüm 
adımlar ve girişimler, yeni güvenlik mimarisinin şekil-
lenmesinin anahtarı olacaktır. Bu yüzden şu anda ata-
cağımız tüm adımlara çok dikkat etmemiz gerekiyor.” 
diye konuştu.

Kalın bu ve buna benzer krizlerin, neyin üzerinde dik-
katli şekilde çalışılması gerektiğine işaret ettiğini anlat-
arak, şunları söyledi:

“Bu da uluslararası düzeni şekillendiren güç dengesi-
zliğidir ki Soğuk Savaş’ın sona erdiği son 30 yıl içer-
isinde, krizin tırmanması ve maalesef şu anda sonlandır-
mak istediğimiz mevcut savaştır. Bunu da düşünmemiz 
gerekmektedir. Güç dengesizliği meselesinin hangi 
yöntemlerle çözüleceğine inilmelidir. Rusya’dan İran’a, 
ABD’den Avrupa’ya, Türkiye’den Körfez’e tüm önemli 
aktörlerin uluslararası düzende kimsenin herhangi bir 
rahatsız edici eyleme başvurmadan ve yeterli derecede 
güvende hissettiği bir atmosfer yaratılmalıdır.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın en kısa sürede sona ermesini herkesin 
temenni ettiğini belirterek “İvedi bir şekilde global düzeyde yeni bir güvenlik mimarisi şarttır.” dedi.
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Gelecek 10 yılda enerjinin kilit öneme sahip bir rol 
alacağı ve bu savaştan sonra enerjinin jeopolitiğinin 
değişeceği değerlendirmesinde bulunan Kalın, “Bunun 
da yine şekillenmesi gerekmektedir. Uzun vadede pet-
rol ve doğal gaz üretimini artırmanın soruna çözüm ol-
acağı kanaatinde değilim. Özellikle pandemiden sonra 
enerji fiyatları, ham madde ve lojistik fiyatlarında cid-
di artış yaşandı. Uluslararası toplum olarak bu mese-
leyi ele alabilmek için başka yollara başvurmalıyız.” if-
adesini kullandı.

Kalın, İslam alimi İmam Gazali’nin “sınırlarını aşan 
prensipler, kendi karşıtı oluverir” sözünü aktararak, 
“Bunu (sözü) siyasette, sosyal ilişkilerde veya herhangi 
bir şeyde uygulayabilirsiniz. Bu sözü anımsatmamın 
sebebi, şu anda sonlandırmak istediğimiz savaş için at-
tığımız adımları çok ince ve düşünerek atmalıyız ki bir 
şeyleri inşa etmek isterken yıkımla sonlandırmayalım.” 
şeklinde konuştu.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile iletişim kanallarını açık 
tutmayı sürdürüyor
Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk 
konusuna değinen Kalın, “Türkiye’nin arabuluculuk 
meselesine gelirsek, Rusya ve Ukrayna ile kanalları açık 
tutmaya devam ediyoruz. İki ülke ile çok kapsamlı il-
işkilerimiz var.” dedi.

Kalın, Türkiye’nin Suriye ve Libya gibi Rusya ile ters 
düştüğü birçok mesele olduğunu ve sahadaki işleyişe 
destek olması için tüm ihtilaflara rağmen Rusya ile iş 
birliği içinde çalışmayı başarabildiğini vurgulayarak, 
“Rusya güçleri tarafından desteklenen Suriye rejimine 

karşı olan tek denge biziz. Unutmamanız gerekir ki 
İdlib’deki durum, daracık bir alana sıkıştırılmış 3 mily-
on insan bulunmakta ve Türkiye olarak Suriye’den 2’nci 
bir göç dalgasının meydana gelmemesi için çalışıyoruz. 
Batılı partnerlerimiz Türkiye ve Türkiye’nin Suriye’nin 
kuzeyindeki askeri varlığı için müteşekkir olmalılar.” if-
adesini kullandı.

Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusundaki çabalarının 
takdir edilmesi gerekiyor

Afrin, İdlib ve diğer bölgelerde bu insanları tutabilen tek 
tarafın Türkiye olduğuna ve aksi takdirde Rusya ve Suri-
ye rejiminin çok kolay bir şekilde Suriyeli sığınmacıları 
kuzeye yani Türkiye’ye itebileceğine dikkati çeken Kalın, 
“Çünkü bu insanlar güneye ve batıya gidemez, orada re-
jim ve Rus güçleri var. Tek yol kuzeydir ve bu da Türki-
ye’dir. Suriye’den şu anda yaklaşık 4 milyon mülteci var 
ve daha fazlasını alabilecek durumda değiliz. Suriye’deki 
durumu oldukça sakin tutmaya çalışıyoruz. Bunun da 
takdir edilmesi gerekiyor. Bunu söylememin nedeni 
bazen Batılı partnerlerimiz tarafından hak etmediğimiz 
davranışlar sergileniyor. Suriye’nin kuzeyindeki askeri 
operasyonlarımızdan dolayı halen bazı Batılı partnerl-
erimiz tarafından yaptırımlara maruz kalıyoruz. Ancak 
(operasyon) herkese yardım etmektedir. Aynı zamanda 
Libya, Güney Kafkasya ve Karabağ’da karşı denge olar-
ak duruyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Türkiye’nin Rusya ve Çin ile de iletişim kanal-
larını açık tutmaya çalıştığına değinerek, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her iki liderle de iyi 
ilişkileri olduğunu söyledi.
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BM: Ukrayna’da en az 1119 sivil öldü, 3 milyon 821 
bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BM-
MYK) yapılan açıklamada, Ukrayna’daki mülteci krizine il-
işkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-26 Mart’ta yarıdan fazlası Pol-
onya’ya olmak üzere Ukrayna’dan 3 milyon 821 bin 49 
mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya’ya (2 milyon 267 
bin 103), Romanya’ya (586 bin 942), Moldova’ya (381 
bin 395), Macaristan’a (349 bin 107) ve Slovakya’ya 
(272 bin 12) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, 
Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat’ta 50 
bin kişinin Rusya’ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna’dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz 
binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği 
biliniyor.

Öte yandan, BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü 
(IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden 
edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen 

mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların to-
plam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.

En az 1119 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise 
Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-26 Mart’ta en az 
1119 sivil hayatını kaybetti, 1790 sivil yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilend-
en çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu 
roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve 
hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanı-
na sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynak-
landığı ifade edildi.

BM, Ukrayna’da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit ede-
bildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre 
ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’da en az 1119 sivilin hayatını kaybettiğini, 
1790 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 821 bin 49 mültecinin

komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
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SAVAŞ HUKUKU
Bugünlerde insanlık yine büyük bir 
sınavdan geçiyor. Uzun  zamandıan beri 
önce Irak’ta  başlayan kan ve gözyaşı , daha 
sonra “Arap Baharı” olarak adlandırılan  
ve sözüm ona ülkelerinde yaşayan halka  
daha fazla özgürlük , demokrasi ve mutlu-
luk ve huzur getirmeyi vaat eden  çatışma 
ve savaşlarla daha henüz bitmemişken, bu 
sefer yine Karadeniz’in iki yakasında ki 
komşularımızdan  olan Rusya ve Ukray-
na arasında  acımasızca devam ediyor. 
Ukrayna’da kentler bombalanıyor, halk 
bir yandan kendini ölümcül bombalara 
karşı korumaya çalışırken, varını yoğunu 
tahrip edilen enkazın arasında  bırakarak 
daha güvenli yerlere göç etmeye çalışıyor.  
Yüreklerini geride bırakarak….Savaşın 
acımasızlığı sadece bombalanmış,  yanmış 
yıkılmış kentler  mi? Aslında insanlık bom-
balanırken,  daha düne kadar nice güzel 
yaşamlar düşleyen milyonlar kadın erkek 
coçuk demeden hayatlarınıı kaybediyor,  
saldırıların enkazından her nasılsa  kurtu-
labilen  evsiz barksız kalmış milyonlar  da 
herşeylerini geride bırakarak, savaşın der-
in ve yıllarca geçmeyecek yaralarına karşın 
dimdik ayakta kalmanın mücadelesini 
yapıyorlar. 

Keşke, kendi emelleri için  masum milyon-
ları acımasızca katleden, kendi vatanların-
da evsiz barksız bırakan, kendi canlarının 
bir parçası olan sevdiklerinden tereddütsüz  
koparan savaşın tarafları  her şeye rağmen 
savaş hukukuna bağlı kalabilseydiler.

Bilindiği üzere, insanlığın yaşadığı acı te-
crübelerin bir sonucu olarak oluşturulan 
savaş hukuku, günümüzde aynı zaman-
da uluslararası hukukunda bir parçasıdır. 
Savaş hukuku, savaşa girişmek için kabul 
edilebilir gerekçeleri ve savaş sırasında ser-
gilenen davranışların sınırlarını belirleyen 
hukuk dalı olup asıl amacı, savaşın sebep 
olduğu vahşeti olabildiğince en az düzeye 
indirmektir. Öyle ki, savaşların insanlık 
tarihi boyunca var olduğunu ve yıkıcı et-
kilerinin olduğu hepimizin malumudur. 

Savaş hukukunun yeterince gelişmemiş 
olduğu zamanlarda da dini ve ahlaki bir-
takım kuralların savaşlar bakımından 
uygulama alanı bulduğunu tarih bize 
bildirmektedir. İşte başlangıçta esas iti-
bariyle dini ve ahlaki kurallar ile çerçeve-
si belirlenen kurallar modern devletlerin 
giderek belirgin hale gelmeleriyle birlikte 
savaşların ve  çatışmaların da belirli kural-
lara bağlanması düşüncesinin bir sonucu 
olarak,  savaş hukukunun uluslararası 
alanda oluşum sürecini hızlandırmış ve 
bu konuda gerek karşılıklı gerekse çok 
taraflı uluslararası sözleşmelerle devletleri 
bağlayıcı kurallar konulmuştur. Bununla 
beraber, Savaş hukuku denildiğinde odak-
lanılması gereken iki önemli husus vardır. 
Bunlar; savaşa girişmek için kabul edile-
bilir gerekçeler ve savaş sırasında sergile-
nen davranışlar. Esasen, hiç tereddütsüz 
belirtilmelidir ki, savaşa girişmek için 
öncelikle haklı bir gerekçeniz olmalıdır. 
Ülkeler, keyfe keder savaş ilan edemez ve 
savaşa girişemezler. Burada önemli olan, 
savaş gerekçesinin haklı sayılabilmesi için, 
savaşan taraflarca ileri sürülen savaş sebe-
binin uluslararası toplumun çoğunluğu 
tarafından haklı görülüp kabul edilebilm-
esi gerekir.

Bunula beraber, silahlı çatışmalarda 
aşağıdaki dört grup için özel hükümler 
uygulanır: Bu hükümler arasında; çatışan 
devletlerin düzenli ordularında görev alan-
ların (Devletin düzenli ordusunun mensu-
plarının, yani savaşanların- muhariplerin 
ki, buna yaralılık, hastalık gibi nedenlerle 
savaş dışı kalanlar da dâhildir, savaş mey-
danındaki durumunun iyileştirilmesi, 
çatışma sırasında sivil halkın korunması 
ve  çatışmalarda tarafsız kalan devletlerin 
durumu ile yine bir devletin ülkesinde iç 
çatışma çıkması durumunda, ordu men-
supları ile sivil halkın güvenliğiyle ilgili 
düzenlemelerdir...

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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MUZTARİPLERİN TABAKALARI
Muztarip: Iztırabı, acısı, sancısı olan; te-
dirgin, rahatsız, çırpınıp duran… 

Bu kelimeyi, düşünür, sanatçı, bilim insanı 
için kullandığımızda, sancılı, tedirgin ve 
rahatsız gibi anlamlar vermek daha yer-
inde olur. Sanatçı ve düşünür, tıpkı doğum 
sancısı gibi sancı çeken insandır. Onu eser 
vermeye zorlayan da bu sancıdır. O, eser-
ini ortaya koymadıkça bu sancıdan kur-
tulamaz. Bu durumun uzun süre devam 
etmesi, delilik veya intiharla son bulabilir. 
Tarihte bunun örnekleri çoktur. İlk aklıma 
gelen Filozof Niçe ve Jack London, bizde 
de Beşir Fuat... Sait Faik’in ifadesi bu du-
rumu açıklar: Yazmasam, çıldıracaktım. 
Nitekim hastalığı nedeniyle doktorların 
yasaklamasına rağmen ölümü pahasına 
yazmaya devam etmiştir. Süt hikâyesinde 
bunu anlatır. Eserini veren düşünür veya 
sanatçı, tıpkı doğum yapan kadın gibi ra-
hatlar ve sevgiyle eserine bakar. Bundan 
sonra elbette yeni bir eserin sancısı başlay-
acaktır.
 
Rilke, Genç Bir Şaire Öğütler’de şöyle der: 
Yazmadan yaşayabiliyorsan, boşuna yaz-
mak için çabalama, git hayatını yaşa; gül 
eğlen, gez dolaş… Rilke’ye göre, yaşam-
ak için yazmak gerekiyorsa yazmalı. Sait 
Faik’in de bu görüşte olduğu ifade et-
miştim: Haritada Bir Nokta hikâyesinde, 
“hikâyemi yazdım, kalemimi öptüm; yaz-
masam çıldıracaktım,” diye yazar. Kalemi-
ni, tıpkı kalbi gibi görür. Bu konuda bizden 
ve dünyadan çok örnek verilebilir ama ben 
ilk aklıma gelenleri sıraladım.
 
Muztaripleri üçe ayırabiliriz: 1. Kendis-
inin ve yakınlarının ıztırabını çekenler, 2. 
kendi milletinin ıztırabını çekenler, 3. in-
sanlığın ıztırabını çekenler.
 
Iztırabı, kendini ve yakınlarını aşamayan-
lar: Bunlar, sıradan insanlardır. Hemen 
hemen herkesin böyle bir ıztırabı vardır. 
Simone de Beauvoir, Kadın adlı eserinde 
şöyle bir soru yöneltir: “Biz kadınlardan 
niçin bir Napolyon veya Descartes çık-
mıyor?” Cevabını da şöyle verir:” Bizler 
ailemizin dışında bir yük almıyoruz yani 
toplumların derdiyle dertlenemiyoruz.” 
Şöyle devam eder: “Elbette bu olmaya-
cak demek değildir, zaman içinde bu da 

gerçekleşebilir. Biz kadınlar da ailemiz-
in ötesine geçerek, toplumun acılarını ve 
dertlerini yüreğimizde hissedip omuzlay-
abiliriz.” Beauvoir’ın fikrine katılır veya 
katılmayız ama ortada bir de tarihi süreç 
var. Zaten o da buna vurgu yapmak istiyor. 
Toplumun kadına bakışı değiştikçe, kadın 
da değişecektir ve o da erkekler gibi kend-
ini ve ailesini aşacak, toplumun acısını, ız-
tırabını yüreğinde hisseder hale gelecektir.
 
Bir milletin ıztırabını çekenler, düşünürl-
er ve sanatçılardır. Bunlar, kendilerini ve 
yakın çevresini aşıp bir milletin ıztırabını 
yüklenirler; onun dertleriyle dertlenirler, 
onun acısını yüreklerinde sürekli hissed-
erler. Bu bazen aşırı milliyetçiliğe de vara-
bilir. Mesela Dostoyevski, günlüğünde 
şöyle yazmıştır: “Başka milletlerden üstün 
olma inancını yitiren bir millet, millet 
değildir.”   Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsü, 
bir milletin ıztırabını yüreğinde duymanın 
örneğidir. Yahya Kemal’in şiirlerinde de 
bu vardır. Namık Kemal’in mısraları bunu 
en iyi dile getirir:
Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umumidir Kemal
Kendi derdi gönlümün billah gelmez yâdı-
na

Düşünürler, doktrin koyucular, derinliği 
olan devlet adamları da bu sınıfa girer. Ba-
zıları eseleriyle bazıları icraatlarıyla bunu 
ortaya koyar. Iztırabı, bu seviyenin altında 
kalanların eserleri veya icraatları faydadan 
çok zarar verebilir. Zira onlar, kendilerin-
in ve yakınlarının dışındakilerin derdiyle 
ilgilenmezler.

 Bu durumda şaheseri şöyle tanımlaya-
biliriz: Bizi, yüreğimizden yakalayan ve 
bakış açımızı değiştiren bir esere şahes-
er denebilir. Bunun içindir ki bir önemli 
eseri okuduktan, bir büyük besteyi, filmi 
veya resmi gördükten sonra bizde bir şey 
değişmiyorsa, o sıradan bir eserdir. Onun-
la geçirilen vakit, boş ve ölüdür. Mimarî 
eserler de böyledir. Onun içindir ki Yahya 
Kemal, Süleymaniye’de Bayram Sabahı 
şiirinde Süleymaniye için şöyle bir ifade 
kullanır: ...

Devamı simgedergi.com’da..

Prof. Dr.
Durali YILMAZ

Yazar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO’nun gerçekçi ve 
stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO’nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna’ya siyasi ve pratik 
desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO 
Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin 
ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahında düzen-
lediği basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg’e kritik bir dönemde Zirve’ye öncülük ettiği 
için teşekkür etti.

Stoltenberg’i, gerek bu zorlu dönemde sergilediği diray-
etli liderlik, gerekse Türkiye’nin de kuvvetle desteklediği 
görev süresinin uzatılması dolayısıyla canıgönülden te-
brik eden Erdoğan, “Belçika makamlarına da zirveye 
başarılı ev sahipliklerinden ötürü tebrik ve takdirler-
imi iletiyorum. Sadece Avrupa güvenlik mimarisinin 
değil, küresel güvenlik algısının da kökten değiştiği bir 
süreçten geçiyoruz.” diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bugün itibarıyla 
birinci ayını geride bıraktığını anımsatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“NATO müttefikleri olarak hem güncel gelişmeleri 
hem de ittifakın cari güvenlik ortamında aldığı tedbirl-
eri değerlendirmek üzere bir araya geldik. 25 Şubat’ta 

video konferans yöntemiyle düzenlenen Zirve’nin ar-
dından NATO’nun bir kez daha birlik ve dayanışma

 mesajı vermesi anlamlıdır. Türkiye’nin, Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğüne ve egemenliğine 2014’ten bu 
yana sergilediği kuvvetli destek, herkesin malumudur. 
Kırım’ın ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı 
her fırsatta ifade ettik, etmeyi sürdürüyoruz.

Zirve vesilesiyle Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne 
yönelik desteğimizi bir kez daha güçlü biçimde vur-
guladım. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla ilgili tutu-
mumuz da bu ilkeli politikamızla uyumludur ve nettir. 
Savaşın neden olduğu yıkım ve insani trajedi ortadadır. 
Tahrip olan şehirler, adeta enkaza dönen hastanel-
er, okullar, evler, bütün varlığını bir bavula sığdırmış 
gözü yaşlı mülteciler, korku ve endişenin pençesinde 
kıvranan masum çocuklar, savaşın kanlı yüzünü bizlere 
tekrar hatırlatmıştır.”

“Yapıcı ve karşılıklı güvene dayalı diyalog içinde
olmaya özen gösteriyoruz”

Ukrayna-Rusya savaşının özellikle çocuklar ve kadın-
lar üzerinde izleri senelerce silinmeyecek,
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çok ağır travmalara yol açtığını vurgulayan Erdoğan, 
“Çatışmalar uzadıkça maalesef her iki tarafta da savaşın 
yıkıcılığı artıyor. Bu süreçte Türkiye, gerek coğrafi 
konumu, gerekse NATO müttefiki olarak özel ve istis-
nai bir yerde duruyor. Öncelikle Ukrayna ve Rusya, Ka-
radeniz’den komşumuz olan iki ülkedir.

Ukrayna ile köklü, çok boyutlu ve yakın ilişkilerimizin 
yanı sıra stratejik ortaklığımız vardır. Bir diğer komşu-
muz Rusya ile yapıcı ve karşılıklı güvene dayalı diyalog 
içinde olmaya özen gösteriyoruz.” dedi.

Türkiye’nin son 11 yıldır Suriye’deki savaşın yükünü 
adeta tek başına taşıyan bir ülke olarak, bölgedeki sulhu 
sükunun hakim kılınması için çalıştığını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Savaşın bir an önce sona erdirilmesine yönelik olar-
ak iki ülkeyle de yoğun temas halindeyiz. Taraflar ar-
asındaki müzakereleri yakından takip ediyor ve destek-
liyoruz. Müzakere sürecini kolaylaştırmak için şimdiye 
kadar birçok adım attık. Antalya’da dışişleri bakanlarını 
bir araya getirmemiz ve bilahare Dışişleri Bakanımın 
Moskova ve Lviv temasları, birer dönüm noktası oldu. 
Nihai çözümün, her iki ülkenin ve uluslararası kamu-
oyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması 
gerektiğini düşünüyoruz.”

Ukrayna’nın egemenliği ve bağımsızlığının temel önce-
lik olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Müzaker-
elerde bazı noktalarda ilerleme kaydedilmesini ihtiyatlı 
bir iyimserlikle karşılıyoruz. Savaşın başından itibaren 
Montrö sözleşmesinin ülkemize sağladığı yetkileri Ka-
radeniz’de gerilimi düşürmek amacıyla kullanıyoruz.” 
dedi.

“Dostlarımızın içinde bulunduğu zorluğu gayet iyi 
anlıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insani yardım-
lar noktasında da Türkiye’nin, üzerine düşeni fazlasıyla 
yaptığını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Şu ana kadar 56 tır bölgeye insani yardım gönder-
miş durumdayız ve göndermeye de devam ediyoruz. 
Ukraynalılar da dahil 63 binden fazla kişinin, çatışma 
bölgelerinden ayrılmasına yardımcı olduk. Türkiye’ye 
giriş yapan Ukraynalıların sayısı ise 60 bine yaklaştı. 
Ukrayna ve komşularına bu insani yardımları bundan 
sonra da göndermeye devam edeceğiz.

Gerek AFAD, Türk Kızılay gibi resmi kurumlarımız, 
gerekse sivil toplum kuruluşlarımız sahada çok büyük 
bir özveriyle çalışıyor. Her türlü riske ve tehdide rağmen 
milletimizin alicenaplığını ve dayanışma ruhunu temsil 
eden tüm kuruluşlarımızı buradan tebrik ediyorum. 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Gözlem 
Misyonu’nun 142 görevlisini de İstanbul üzerinden 
tahliye ettik. Son 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev 
sahipliği yapan ki yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahip-
liği yapan ülkeyiz, dostlarımızın içinde bulunduğu zor-
luğu gayet iyi anlıyoruz.

Mültecilere sahip çıkma konusunda uluslararası 
toplumun iyi bir imtihan veremediğini de geçmişteki 
acı tecrübelerimizden çok iyi biliyoruz. Evini ve yur-
dunu terk etmek zorunda kalan çaresiz insanların göz 
rengine, diline, inancına, kültürüne göre ayrımcılığa 
uğramasını esefle karşılıyoruz.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gel-
en mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi 
için elini taşın altına koymalıdır. Bizi insan kılan, bizi 
diğer canlılardan ayıran sadece kendi acımıza değil, 
başkalarının acısına yönelik hassasiyetimizdir, empati 
duygumuzdur. 11 yıldır Suriyeli kardeşlerimizin, son 1 
aydır Ukrayna halkının yaşadığı zorlukların, gelecekte 
bir başka ülkenin başına gelmeyeceğinin hiçbir garanti-
si yoktur. Türkiye olarak, ‘insanı yaratılmışların en şere-
flisi gören’ medeniyet anlayışımız çerçevesinde, hiçbir 
ayrım yapmadan, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı 
sürdüreceğiz.”

“İzlediğimiz aktif ve ilkeli politikayı müttefiklerimi-
zle paylaştım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede, izledikleri aktif ve 
ilkeli politikayı ve sarf ettikleri etkin diplomatik gay-
retleri kapsamlı biçimde müttefikleriyle paylaştıklarını 
bildirdi.

İttifakın, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehditler 
karşısında nasıl mukabele edeceğine dair kapsamlı 
görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Erdoğan, 
“NATO’nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna’ya siyasi 
ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir 
yaklaşımla hareket etmesi şarttır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye ev sahipliği yapan 
Belçika Hükümetine ve NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg’e zirvenin başarılı bir şekilde icra edilmesi 
noktasındaki katkıları dolayısıyla teşekkür etti.
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BAŞKAN PUTİN’İN PEMBE RÜYASI: YENİDEN KIZIL İMPARATORLUK

20.Yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi; 
Sovyetler Birliği adı altında çöküşü ol-
muştur.1917 de Bolşevik ihtilali ile 
başlayan ve tam 70 yıl süren bu Kızıl 
İmparatorluğun çöküşü; milyonlarla if-
ade edilen insan için büyük bir trajedi 
olarak hafızalarda kaldı.

Gorbaçov döneminde;1985 yılında 
hükümetin çok önemli reform paketi 
ile gündeme gelen Glasnost (açlık) ve 
perestroyka (yeniden yapılanma) Teor-
ilerin idarede önemli bir yere oturması 
ülkede bozulan ekonominin tekrar 
işlerlik kazanması amacıyla; Glasnost ve 
Perestroyka uygulamaları ön plana çı-
karak Komünizm rejimi sona ermiştir. 
Diğer taraftan Sovyetler Birliği’nin 90’lı 
yıllarda dağılmasıyla, Komünizmden 
Liberalizme geçişte Gorbaçov’un re-
jimdeki reform hamlesi ; ülkede yeni 
bir dönem başlatmıştı.

Bugünkü Rusya Federasyonu; batı-
da Baltık Devletleri ile Orta Asya’da 
Türk Cumhuriyetleri olmak üzere 15 
Cumhuriyeti bünyesinde barındıran 
Sovyetler Birliği adı altında büyük bir 
İmparatorluk’tu . Sovyetler Birliği 5 mi-
lyonluk Kızıl ordusuyla dünyaya korku 
salıp meydan okuyordu.

2.Dünya Savaşında da galip gelmesi 
Dünya ülkeleri; 4 nisan 1949 yılında 
NATO şemsiyesi altında toplanarak 
muhtemel bir tehlikeden korunmayı  
amaçladılar  .Sovyet İmparatorluğu; 
ekonomik dar boğaza girdiği için; Glas-
nost ve Perestroyk politikalarının uy-
gulanmasıyla dağıldı. Hür Dünya ülke-
leri de rahat bir nefes aldı. Bugünkü 
100 Rus Oligark ; İmparatorluğun 
dağılma sürecinde Sovyetlerin o büyük 
servetinden usulsüz yollarla faydala-
narak her biri büyük servete kavuştu.

Doğu Berlin’de  bir Sovyet KGB si ajanı 
olan Vlademir Putin; zaman zam-
an eski Sovyetler Birliği özlemini dile 
getirmektedir .Kızıl İmparatorluğun 
çöküşünün; Jeopolitik yönünden dün-
yada büyük bir trajik olay olduğunu 
düşünen Putin; bundan da çok üzüntü 
duyduğunu yabancı ajanslara açık seçik 
ifade etmektedir.

Bugün Rusya Federasyonu Başkanı Pu-
tin; ABD ile Batı ülkelerinin Rusya’ya 
karşı acımasız bir tutum içerisinde 
olduklarını düşünerek eski Sovyetler 
Birliğini tekrar kurarak batıya karşı 
büyük bir güç olma hayalini yaşam-
aktadır. Bazı Batı ülkeleri; Putin’in 
ülkesindeki kural tanımaz uygulama-
larından dolayı onu Çar’ a benzet-
mişlerdir.

Buna en güzel misali’de ; iki devredir 
Başkan seçilen Putin’in ; Rus Parlamen-
tosu alt kanadında Duma’da 2036 yılına 
kadar kendisine seçilme hakkını elde 
etmiştir.2024 yılında görevi sona ere-
cek olan Putin; böylece tekrar seçilme 
hakkını Parlamentoda büyük çoğun-
luğun kararıyla elde etmiştir.

Başkan Putin’in ;Sovyetler özlemi-
ni;2-3 ay önce Kazakistan da ki askeri 
manevrası ile bugün Ukrayna’yı işgal 
etme planını örnek olarak gösterebili-
riz.

Putin’in Sovyetler Birliğini tekrar kura-
bilmesi için en büyük kozu : gerek 
Rusya Federasyonunda gerek dağılan 
Sovyetler Birliği ülkelerinin halkların-
da yapılan anketlerde %50 e yakın or-
anda halkların isteği, tekrardan Sovyet 
Rejimine dönmektir.

Prof. Dr.
Berkan YAŞAR

Yazar
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Putin’in Ukrayna’yı işgal planının en büyük sebe-
bi Ukrayna’nın Sovyetler Birliği içerisinde en güçlü 
cumhuriyet olmasıdır. Putin’e göre ; eğer Ukray-
na’yı ele geçirirse diğer cumhuriyetler Birliğe dahil 
etmek çok kolay olacaktır.   

Rusya Federasyonun Ukrayna’yı işgal planı; Ukray-
nalıların çok büyük direnç göstermesi üzerine 
büyük aksamalara yol açmıştır. Rus  Ukrayna savaşı 
batılı gözlemcilere göre; Rusya için hayal kırıklığı 
olmuştur.

Ukrayna ordusu inanılmaz bir performansla 
Rusya’nın büyük ordusuyla savaşmaktadır. Bugüne 
kadar 32 gün içerisinde Rusya 16000 askerini kay-
betmiştir. Putin generallerinin kendisini yanılt-
tığını düşünmüştür. Savunma Bakanı Şoygu ise or-
talıklarda gözükmemektedir. Savaşta  4 üst düzey 
generalinde öldürüldüğünü Ukrayna makamları 
açıklamıştır.

Başkan Putin’in batı ülkelerinin ülkesine uygu-
ladığı yaptırımların savaş ilanına benzediğini an-
cak henüz o safhaya gelmediğini açıkladı. Ayrıca 
Ukrayna’ da ki askeri altyapıyı yok etme planlarının 
tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Diğer taraftan BM Genel Kurulu ;2,kez toplanarak 
Ukrayna demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğunu 
Rusya’nın derhal bu işgal planından vazgeçmesi 
gerektiğini bunun bir insanlık suçu olduğuna dair 
yapılan oylamada büyük çoğunluğun oyları ile kar-
ara bağlandı.

Ancak Rusya ; Ukrayna da planları gereği ilerleye-
ceğini ve Kremlin sözcüsünün Nükleer müda-
haleden bahsetmesi dünyayı korku sarmıştır. 
Ukrayna da Rusya’ nın muvaffak olamaması; Pu-
tin’in ve Rusya Federasyonunun sonu olur.

Bu Barış dünyası için son derece tehlikelidir. Rusya 
Federasyonu Başkanı Putin Ukrayna’da bir başarısı-
zlığı göze alamayacaktır.

Çünkü 2024 yılında yapılacak Başkanlık seçimleri 

Putin için çok önemlidir. Kısaca özetlersek; Putin 
bu savaşı kazanmak zorundadır. Aksi halde hem 
kendisi hem de Rusya dünyada büyük bir itibar 
kaybederek dünyadaki Liderlik yarışını da kaybed-
er. 

Son günlerde Kremlin sözcüsü Dmitri  Peskov;  bir 
nükleer saldırı ihtimalinden bahsetmesi Amerika 
yı  teyyakuza geçirmiştir. ABD’ leri Nükleer tehdide 
karşı  “Kaplan Timi” oluşturulmuştur. 

Rusya’ nın Ukrayna da karşılaştığı zorluklar; “Putin 
Nükleer  silaha başvurur mu ? “ endişesine neden 
oluyor. ABD  işgalin henüz başında böyle bir saldırı 
durumunda atılacak adımları belirtmek üzere özel 
bir Nükleer ekibi kurdu.

Rusya nın kitle imha silahlarına başvurma ihtima-
li Nato’ nun gündemine girdi. Nato Genel Sekret-
eri Jens Stoltenberg;  bundan bir süre önce  yaptığı 
açıklamada  ;  “Rusyanın bu silahları Ukrayna sınır-
larında kullanması halinde kimyasal radyoaktif 
bulutların Nato ülkelerindeki insanlar için büyük 
felaket olur” açıklamasında bulundu. Kısaca dün-
yamız bir Nükleer savaş tehdidi altındadır. 

Ukrayna Rus savaşında Dünyanın Rusyaya karşı 
aldığı ekonomik tedbirler gerek Ukrayna ya silah 
yardımı Putin’in söylemiyle; bir savaş nedenidir.
Hatta Putin ; Batının aldığı ekonomik tedbirleri 
,askeri yardımları Rusya’yı yok etmek için Batının 
işbirliği olarak görmektedir.

Dünya diken üstündedir. İnsanlık için bir Nükleer 
savaş tehdidi mi? Yoksa Ukrayna da Rusya nın gal-
ibiyeti mi önemli bu hususta dünya yol ayrımına 
girmiştir. 

Şahsi kanaatim Rusya ; Ukrayna da savaşı kazan-
malıdır. Aksi halde Dünya büyük bir felakete doğru 
gitmektedir.

Prof.Dr. Berkan Yaşar
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Brüksel 24 Mart’ta NATO, AB ve G7 liderlerine ev sa-
hipliği yaptı. Olağanüstü toplanan NATO Liderler Zir-
vesi’ne damgasını Rusya-Ukrayna Savaşı vurmuş olsa 
da zirveden çıkan sonuçların Rusya açısından pek de 
caydırıcı olduğu söylenemez.

Zirve aynı zamanda şimdiye kadar üye ülkeler arasında-
ki çatlaklıklarla gündeme gelen NATO’nun konsoli-
dasyonunu ve Avrupa Birliğindeki fikir ayrılıklarının da 
ortadan kalktığını göstermesi açısından önemliydi. Bu 
yönüyle Ukrayna krizinin adeta NATO ve AB içindeki 
çatlaklıkları kapatan bir çimento vazifesi gördüğünü de 
söylemek mümkün.

NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye’nin tutumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı bu zirvede 
liderler kendi aralarında da bir dizi temaslarda bulun-
du. Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya 
Başbakanı Draghi, Estonya Başbakanı Kallas’ın da yer 
aldığı bir dizi görüşme yapıldı.

Fransa ve Türkiye’nin arabuluculuk rolü ve birlikte 
bu rolün ileri taşınması hususu da gündeme geldi. 
Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’den sonra en fazla 
çaba sarf eden ülkelerden olan Fransa’nın, hem arab-
uluculuk hem de Rusya’ya yönelik yaptırımlara Türki-
ye’nin de dahil olması beklentisi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede acil 
olarak savaşın barışçıl yollarla çözümünün gerekliliğini 
bir kez daha tüm NATO liderlerine anlatarak, bu konu-
da Türkiye’nin attığı adımların Batılı ülkeler tarafından 
da desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu yönüyle 
NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye’nin jeopolitik ve je-
ostratejik önemi ile bölgedeki kilit rolü de bir kez daha 
ön plana çıktı. Türkiye zirvede, sürecin en başından 

itibaren Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana bir 
tavır sergilediğini dile getirerek, benzer bir tavrın diğer 
muhataplar tarafından gösterilmediği için bugün bu 
savaşın yaşandığına da işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 
Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine say-
gı duyduğunu, Kırım’ın ilhakını tanımayarak bu tavrı 
sürdürdüğünü ve bu konuda ilkeli bir politika izlediğini 
muhataplarına bildirdi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın in-
sani boyutuna dikkat çekti. Savaşın yıkım ve insani 
trajedilere neden olduğuna işaret eden Erdoğan, bu 
savaşta Türkiye’nin “yapıcı ve karşılıklı güvene dayalı 
bir iletişim” için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Zirvede 
Türkiye’nin özellikle de coğrafi ve jeopolitik önemine 
de vurgu yapıldığı söylenebilir. Ancak daha da önemli 
olan husus; Türkiye’nin Montrö kapsamındaki yetkil-
erini Karadeniz’deki gerilimi düşürmek amacıyla kul-
landığına olan takdirdir.

Türkiye açısından zirvenin önemi

Türkiye zirve öncesinde MGK’de de bu konuyu gün-
deme almış, özellikle barış ve istikrarın sağlanması için 
başta Montrö olmak üzere Antalya Diplomasi Forumu 
ve daha pek çok açıdan ciddi bir çaba sarf ettiğini net 
bir şekilde ortaya koymuştu. Bu nedenle bu zirve, Tür-
kiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi husu-
sunda ortaya koyduğu barışçıl tutumunu NATO üye-
lerine anlatma açısından önemliydi.

Öte yandan NATO Liderler Zirvesi, Türkiye’nin Batı 
dünyası ve özellikle de ABD ile patriotlar, S400, F-35, 
ABD’nin terör örgütlerine yardımı, Ermeni meselesi, 
F-16’ların modernizasyonu gibi mevcut meselelerin de 
görüşülmesi açısından tarihi bir fırsat oldu.

NATO Zirvesi: Yeni Avrupa Güvenlik Mimarisinden
Küresel Güvenliğe

Kararları Rusya açısından pek de caydırıcı olmayan zirve, NATO’nun konsolidasyonunu ve Avrupa 
Birliğindeki fikir ayrılıklarının da ortadan kalktığını göstermesi açısından önemli!
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Bugünkü yazımızda siz değerli okuyucu-
larımızla bir miktar teknoloji tarihinde yol-
culuk yapacağız ve epeyce bir geriye gide-
ceğiz. Hiç zaman zaman düşündüğünüz 
olur mu, bundan yıllar önce, mesela 500 ya 
da 1000 yıl önce yaşamış bir insanı getirip 
bugün dünyanın en modern şehirlerinden 
birinin merkezine, gökdelenlerin arasın-
da akıp giden trafiğin ortasına koysak ve 
gözünü aç etrafına bak desek, nasıl bir tep-
ki verir acaba? 
Örneğin bırakın cep telefonunu veya in-
terneti, birçok temel icatların ve teknolo-
jik yeniliklerin henüz insanoğlu ile tanış-
madığı dönemleri gözünüzün önüne 
getirin; matbaanın olmadığı, arabaların 
olmadığı, uçakların olmadığı. Sadece in-
san ve hayvan gücünün kullanılıp, çok ilkel 
koşullarda yaşamın devam ettiği zamanları 
düşünün. Gökdelenlerin olmadığı, otoban-
ların olmadığı, deniz seyahatinin olmadığı 
zamanları gözlerinizin önüne getirin. 
Muhakkak ki bu sorunun cevabını bulmak 
kolay değildir; böyle bir şeyi denemek, 
sınamak mümkün olmayacağına göre. Bu 
konuda sadece hayal gücümüzü kullana-
biliriz. Örneğin insanoğlunun henüz ateşi 
keşfetmediği zamanları düşünün, acaba 
nasıl besleniyorlardı? Avlanarak elde et-
tikleri hayvansal ve bitkisel gıdaları çiğ 
olarak ya da en fazla güneşte kurutup o 
haliyle tüketicilerini düşünün. Ya da tek-
erleğin icadını düşünün; çok basit bir araç 
olan tekerleğin icadının insanoğluna neler 
kazandırdığını.
Bugün birçok araçta ve cihazda kul-
landığımız tekerlek ya da yuvarlak 
nesnelerin bir merkezi delik etrafında 
dönen araçların hayatımızı ne kadar kolay-
laştırdığının farkında bile değiliz ama 
düşünün ki insanoğlu henüz bu tekerleği 
icat etmiş değil, yaşamlarını nasıl bir il-
kellik içerisinde devam ettiğini hayal edin. 
Diğer taraftan insanoğlunun bugün kul-
landığı çok temel el aletlerini henüz keşfet-
mediği zamanları düşünün; bıçak, keser, 
kazma gibi veya benzeri basit aletleri.
Tüm bu konularda kısa bir hayali seya-
hate çıktığınızda, insanoğlunun geçmişten 
günümüze kadar ne kadar çok teknoloji 
geliştirdiğini ve bu teknolojik yenilikler-
in hayatın her alanında ne tür kolaylıklar 
sağladığının farkına biraz daha varmış 

oluruz. Peki diğer taraftan acaba bu bil-
gi birikimi ve teknolojik yeniliklerin ne 
kadarlık zaman dilimleri içerisinde in-
sanoğlunun hayatına girmeye başladığı 
konusunda bir soru yöneltecek olursak, 
bunun da cevabı binlerce hatta on binlerce 
yıllık zaman dilimleri olduğunu görürüz. 
Bilim ve teknoloji tarihine baktığımız-
da, o günün koşullarında var olan bilgi 
birikiminin ikiye katlanması için belki 
de asırların geçmesi gerekirdi. Örneğin 
insanoğlunun büyük kan dolaşımı ile 
küçük kan dolaşımını keşfetmesi arasın-
da yaklaşık 5 asır geçmiştir. Buna karşın, 
günümüze doğru geldikçe bilinen to-
plam bilginin ikiye katlanması için ihtiyaç 
duyulan zaman dilimleri sürekli olarak 
daralmıştır, küçülmüştür. Örneğin yüz bin 
yıl önce bilinen bir bilgi birikimini ikiye 
katlamak için muhtemelen insanoğlunun 
binlerce yıllık zamanın geçmesini beklem-
esi gerekebilir. 
Halbuki günümüze geldiğimizde, bugün 
bilinen bilgi birikiminin ikiye katlanması 
için belki birkaç yıl yetebilir. Başka bir dey-
işle bildiklerimizi ikiye katlamak, her gün 
yeni bilgileri var olanların üzerine ilave et-
mek için çok hızlı, baş döndürücü bir hızla 
yol almaktayız. Onun içindir ki büyük veri 
(big data) ve benzeri kavramlar hayatımıza 
girmiştir. Sonrasında da sanal evren 
(metaverse), sanal gerçeklik (virtual reali-
ty), artırılmış gerçeklik (augmented reali-
ty), yapay zekâ (artificial intelligence) gibi 
kavramlar hayatımıza girmiş ve bundan 
sonra da hayatımıza nasıl bir şekil vereceği 
konusunda her birimizin kafasında şekil-
lendirdiği sınırların çok daha ötesine gidil-
mesi fazlasıyla olasılık dahilindedir.
Bir sonraki yazımızda, geleceğe dönük 
bir perspektif ortaya koyarak bugün yara-
rlandığımız teknolojik yeniliklerin ya da 
uygulamaların, önümüzdeki yakın gelece-
kte nasıl bir noktaya evrileceği konusunu 
örnekleri ile konuşacağız. Örneğin yeni 
doğan çocuklara takılacak bir çip ile neler-
in murâd edildiği veya yapay zekanın nasıl 
bir noktaya erişerek, acaba insanoğlunun 
tüm yaşamsal olaylarını kontrol altına al-
abilmesi mümkün olabilecek midir? Bu ve 
buna benzer daha birçok sorunun cevabını 
örnekleriyle, biraz da hayal gücümüzü kul-
lanarak izah etmeye çalışacağız.

Teknoloji Tarihinde Kısa Bir Yolculuk

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar
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Boris Johnson, NATO ve G7 toplantılarının ardından 
basın toplantısı düzenledi.

İngiltere’nin, Ukrayna’ya öldürücü silah yardımını 
artırma noktasında benzer düşünen müttefiklerle 
çalışacağını söyleyen Johnson, “Bugün İngiltere’nin 
(Ukrayna’ya) 6000 füze daha göndereceğini ve bugüne 
kadar sağladığımız öldürücü (silah) yardımını iki 
katından fazlasına çıkarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 
için 25 milyon sterlinlik fon sağlayacağımızı duyurd-
um.” ifadesini kullandı.

Johnson, ayrıca hem Polonya hem de Estonya’daki İn-
giliz birliklerin artırılmasının yanı sıra birliklerin Bul-
garistan’a yeni konuşlanma yapılacağı bilgisini paylaştı.

“Ukrayna’da uçuşa yasak bölge ilan edilmeyecek”

Johnson, uzun vadede özgür ve demokratik bir Ukray-
na’nın desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, 
“(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in alabileceği 
mesaj şudur: Ukrayna yalnız değildir. Kiev, Mariupol, 
Lviv ve Donetsk halkının yanındayız.” dedi.

Ukrayna’da uçuşa yasak bölge ilan edilmeyeceği 
yönündeki değerlendirmesini de yineleyen Johnson, 
NATO içerisinde yer alan hiçbir ülkenin bunu yapmay-
acağını belirtti.

“Rus karşıtı değilim”

İngiltere Başbakanı Johnson, Kremlin Sözcüsü Dmit-
ry Peskov’un, “Johnson’a gelince, onu Rus karşıtı olma 
yarışının en aktif katılımcısı olarak görüyoruz. Bu bir 
dış politika çıkmazına yol açacaktır.” ifadeleri sor-
ulduğunda, kendisinin Rus karşıtı olmadığını söyledi.

Rus halkına sempati duyduğunu ancak Putin’e sempati 
duymadığını dile getiren Johnson, “Putin’in yaptığının 
tamamen felaket olduğu, Ukrayna’yı işgalinin insanlık 
dışı ve barbarca olduğu ve bu işgalin 80 yıldır Avrupa

İngiltere Başbakanı Johnson: Türkiye’nin Ukrayna’ya 
en önemli katkılardan biri TB2’lerdir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Türkiye’nin şu anda (Ukrayna’ya destek 
noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu 

düşündüğüm (Bayraktar) TB2’lerdir.” dedi.

kıtasında görmediğimiz türden bir davranışa dönüştüğü 
konusunda hepimiz hemfikiriz.” dedi.

Johnson, Ukrayna’da nükleer tehdidin ne kadar somut 
olduğuyla ilgili bir soru üzerine, nükleer silahların kul-
lanımına ilişkin tartışmaların gerçekte olup bitenlerden 
“dikkati dağıtmak” olduğunu ve bunun “masum insan-
lara geleneksel yöntemlerle vahşi bir saldırı” olduğunu 
belirtti.

“Türkiye’nin (Ukrayna’ya destek noktasında) yaptığı 
en önemli katkılardan biri Bayraktarlar”

Johnson, basın toplantısı sona erdikten sonra geri dö-
nerek, bir basın mensubunun daha sorusunu cevaplam-
ak istediğini ve bu kişinin kendisini gazetecilik yaptığı 
yıllarından hatırladığını söyledi.

İngiliz Başbakan Johnson, basın mensubunun, “(Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştünüz. 
Türkiye ve İngiltere, Ukrayna’nın yakın dostları. Bize 
Ukrayna’ya daha fazla silah sağlayabileceğinizi söyled-
iniz ama hava savunmasından bahsetmediniz. Silahlar 
nelerdir? Ukrayna için ne gerekli?” soruları üzerine şu 
yanıtı verdi:

“Türkiye’nin şu anda (Ukrayna’ya destek noktasında) 
yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli 
olduğunu düşündüğüm (Bayraktar) TB2’lerdir.”
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Berlin Uluslararası Güvenlik ve Gelişim Merke-
zi’nden (ISDC) Tilman Brück 1970’ten beri 
savaş olmasaydı dünya ekonomisinin yüzde 
12 daha büyük olacağını tahmin etmektedir. 
Bunun refaha yansıması düşünüldüğünde, 85 
trilyon dolarlık dünya GSYH’nın yüzde 12’si 
yaklaşık 10,2 trilyon dolarlık bir kaynağa tek-
abül ediyor ki, bu parayla dünyadaki tüm yok-
sulluklar giderilebilirdi. Afrika kıtasının 2020 
yılı toplam GSYH’sı 2,3 trilyon dolardır. Bu 
göstergeler dünya kaynaklarının artan dün-
ya nüfusuna rağmen, tüm dünyayı doyura-
cak düzeyde olduğunu ancak açgözlü ve kan 
emici ülkelerin bunu bozduğunu gösterme-
ktedir. Genel anlamda dünya gelir dağılımı-
na bakıldığında da durumun korkunçluğu 
anlaşılmaktadır. Dünya nüfusunun yüzde 1’i 
dünya kaynaklarının yüzde 50’sini kontrol 
etmektedir. Yine dünyanın en zengin yüzde 
20’si ise dünya kaynaklarının yaklaşık yüzde 
85’ini kontrol etmektedir. İşte gelişmiş ülkel-
er açısından bu durumun sürdürülebilirliğini 
sağlayabilmenin bir yolu da, silah ve savaş 
ekonomisi yoluyla kaynakları kontrol etme 
çabalarıdır. Bu genel bilgiden sonra Rusya 
ile Ukrayna arasından yaklaşık bir ay önce 
başlayan bu savaşta yaşanabilecek gelişmeler 
hakkında kısa tahminlerde bulunmak yararlı 
olacaktır.
Savaşı Rusya kazanırsa; kendisine bağlı bir 
anlamda özerk cumhuriyet gibi bir Ukrayna 
olur (Çeçenistan’a benzer). Zelenski ve Adam-
ları hapse atılır veya öldürülür. Ancak dünya 
Soğuk Savaş döneminden de sert uygulama-
lar ve yok etme davranışlarının yaşandığı bir 
döneme girer. Çünkü teknoloji çok ilerlemiş 
vaziyettedir. Özellikle soğuk savaş dönemi; 
“SİBER SAVAŞLAR” şeklinde şiddetlenir. 
Rusya’nın ikinci aşama çabası tüm SSCB döne-
mi ülkelerini kendi etki alanına alma çabası 
ve hatta çok güç elde edilirse SSCB’yi yeniden 
canlandırma yönünde olabilir. Rusya’nın böyle 
bir başarı kazanması durumunda; ABD büyük 
bir prestij kaybeder ve bir çok ülke ABD ile il-
işkilerinde daha temkinli davranır. Bu durum-
da, Rusya Ukrayna’yı birkaç bölgeye ayırarak 

bir daha güç elde etmesini ve batıya yakın-
laşmasını engelleyecektir.
Savaşı Ukrayna Kazanırsa; Rusya’nın tüm iti-
barı yerle yeksan olur. Ancak Rusya bunu haz-
medemeyeceği için nükleer silahları kullanma 
olasılığı artar. Bu durum, insanlık için yıkım 
olur.
 İster Rusya ister Ukrayna kazansın; Batı 
bloğu kenetlenip geleceğe yönelik yeni strate-
jiler, yeni enerji kaynakları ve yeni teknoloji 
yarışı başlayacaktır. Örneğin, AB Askeri bir 
birim kurma gibi yol seçebilir. Çünkü bu tür 
savaşlarda ABD uzakta olduğu için Rusya’nın 
saldırılarında en çok zararı görecek bölge 
Avrupa’dır. Bu nedenle önlem almaya çalışa-
caklardır. Batının üstünde duracağı bir diğer 
konu ise; Enerji konusunda kendisini güvenc-
eye almak olacaktır. Bunun için İsrail, katar, 
Azerbaycan seçenekleri ve alternatif enerji 
kaynağı bulma çalışmaları ön plana çıkacaktır.
Mevcut Müzakerelerde; Muhtemelen Ukray-
na’nın NATO’ya girmeyeceği ve NATO’ya alın-
mayacağı garantisi verilecektir. Ancak, Ukray-
na AB’ye alınarak, gelecekte AB bünyesinde 
oluşturulacak askeri güç ile bu açık giderilm-
eye çalışılacaktır.
Türkiye Ukrayna konusunda tercihini ta-
mamen AB ve ABD’den yana kullanmak du-
rumunda olursa; Suriye ve Karabağ konu-
sunda Rusya’dan karşı ataklar gelebilecektir. 
Rusya’nın Türkiye’ye olan uçak seferlerini azal-
tıp vatandaşlarını Mısır’a yönlendirmesi de 
bunun ön işareti olarak değerlendirilebilir.
Savaşın sonucu ne olursa olsun Türkiye özel-
likle buğday ekili alanını artırmalı. Çünkü 
yapılan buğday ithalatının yaklaşık %80-90’ı 
bu iki ülkeden yapılmaktadır. Türkiye tam 
ekim döneminde olunan bu mevsimde bol 
buğday ekili alana sahip olmalıdır.
Rusya kazanır ve Türkiye ile Azerbaycan 
tarafsızlıklarını koruyabilirlerse;  dağlık Kara-
bağ’da etkin çözümler bulunabilir ve Zengezur 
koridoru çok kısa sürede açılabilir. Buna bağlı 
olarak da Ermenistan sınır kapıları açılıp il-
işkiler gelişebilir. 

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ KISA EKONOMİ-POLİTİĞİ 

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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İSLÂM HUKUKUNUN HUKUKÎ HÜKÜMLERİNİN GÜNCELLENMESİ 
İSLÂM’IN GÜNCELLENMESİ DEĞİLDİR.

Müslümanın, Müslümandan başka sığınağı 
yoktur. Bugün Müslümanlar, sığınacak 
bir liman, tutunacak bir dal aramaktadır-
lar. Ancak hiç bir zümre kendilerini  de 
devlet sanmasınlar. Devletimiz, Türkiye 
cumhuriyeti devletidir. Devletin altında 
dini veya ekonomik görünümlü gruplar, 
zamanla kendilerini devlet yerine koyar-
lar. Devletine şirk koşarlar. Desene birlikte 
rahmet, ayrılıkta azap vardır. Hatasız kul 
olmaz. Hata, yanlış ve noksan düşünme, 
Müslümanın vasfıdır. İslam’ın hukuki 
hükümlerinin gözden geçirilmesi istemi, 
İslam’ın ve ümmetin geleceğidir. Hukuk 
alanındaki değişim bir fıtrat kanunudur. 
Yenilenmeseniz, yenileceksiniz.  Terakkiye 
ayak uyduramayanlar, güncelleşmeyi an-
layamayacaklardır.

       Bir zamanlar devlet başkanımız, İslam 
hukukunun hukuki hükümlerinin güncel-
lenmesinden söz edilince  bazıları  itikat, 
ibadet ve ahlaki konularında güncellemeye 
yorarak  konuyu yanlış alana çektiler. Dev-
let başkanımız namaz, oruç ve ahlaki konu-
larla ilgili bir değişimden söz etmemiştir. 
Bugün ne yazık ki herkes kendi devletini 
kurduğundan, “devletin ve ulu’l emrin” ne 
demek olduğunu da anlamamıştır. Sözüm 
ona, güncelleme isteyen veya istemeyen 
her iki tarafın iyi niyetinden şüphe etm-
iyorum. Ancak bugün birey ve gruplar, 
kendi hata, yanlış ve noksan düşüncelerini 
sorgulamak durumdadırlar. Bugün devlet 
başkanının güncelleme söylemini, tevkifi 
ve taabbudi alana yönelik anlamak, cehalet 
değilse kasıtlı bir yorum olsa gerektir.
 
       İslam dininin nass ve içtihat alanı 
diye iki alanı bulunmaktadır. Nas alanı, 
İslam’ın değişmez, değişmesi teklif bile 
edilemez, alanıdır. Bu nasların, sübut ve 
hükme delaleti kati olan alanları, her türlü 
tartışmadan varestedir. Bu ilkeler insan-
lığın özünü, çekirdeğini ve aslını oluşturur. 
Çekirdek üzerinde bir tahribat düşünüle-
mez. Bu konuda naslar (Kur’an ve Sünnet) 
ve icma da oluşmuştur. Örneğin namaz, 
Allah’ın emridir. Peygamberimizin de 
“beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz öyle 
namaz kılınız” diye emretmiştir. Ümmet 
de namazın farz olduğunda icma etmişler 
ve korumaya almıştır. Bu tür nasları ve 
icmayı inkâr, küfür kabul edilmiştir. Bu-

rada kimsenin bir söz söyleme yetkisi de 
yoktur. Devlet başkanının güncelleme is-
temi bu alana yönelik değildir. Zaten bu 
konuda bir talebinin olmadığı kötü niyet 
yoksa herkesçe malumdur. Bugün devlet 
başkanının güncellenme söylemleri hak-
kında duygusal yaklaşımlar yapılarak, topu 
taca atma gayretleri esefle görülmektedir.

       Nasların zanni alanına gelince; nasların 
sübutu kati fakat hükme delaleti zanni 
veya sübutu zanni hükme delaleti kati olan 
alanında bu nasların yorumu içtihada ve 
yoruma açıktır ve içtihada dayanmaktadır. 
İslam’ın hukuki hükümleri konusunda tar-
ihte yapılmış içtihatları, dinin değişmez 
mutlak doğruları gibi algılayan kimseler 
de bulunmaktadır. Devlet başkanın gün-
celleme talepleri bu konuda bulunmak-
tadır. Bütün problemler ve tartışmalar, bu 
noktada odaklanmaktadır. Bu konudaki 
hukuki hükümlerin bir kısmının güncel-
lenmesi zorunludur. Zamanın geçmesiyle 
hükümlerin değişeceği ilkesi, usul huku-
kumuzun ana ilkelerinden biridir. “Örf, 
bir nas üzerine bina kılınmışsa o örfün 
değişmesiyle o nassın hükmü de değişir” 
genel ilkelerinin her birinin farklı yorum-
lanmasından kaynaklanır. Bir kısım bilg-
inler, bu içtihatları duygusallıktan, nass 
gibi telakki ederken; bir kısmı ise bunların 
güncelleştirilmesi gerektiğini savunmak-
tadır. Bu konu yüzyıllardan beri tartışılan 
bir konudur. Tarihte yapılan içtihatları 
dinin sabite normları görenlerle ile bun-
ları, zamanın şartlarına göre yapılan içti-
hatlar görenler, arasında sürmektedir. Aşırı 
duygusallıkla yaklaşanlar dinin gittiğini ve 
tahrip edildiğini ileri sürerek, her dönem 
Müslüman ümmeti sosyal gerçeklikler-
in dışına itmiştir. Allah’ın fıtrat kanunu 
terk edilerek mezheppres bir putçuluğa 
bilmeyerek göz kırpmışlardır. Budama-
dığınız hiç bir ağaçtan verim alamazsınız. 
İçtihatları, nasların kati değişmez hüküm-
leri gibi gören toplumların kıyameti za-
ten kopmuştur. Tarihteki problemlerin 
çözümünde yapılmış olan içtihatlar bizlere 
ışık tutması gerekirken; bizlerde dini sabite 
norm niteliğinde görülmüş ve ihtilaf konu-
su yapılmıştır. Kök ve esaslara dokunul-
mayacağı gibi zamanın geçmesiyle...

Devamı simgedergi.com’da...

Prof. Dr.
Hadi SAĞLAM

Yazar
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SOSYAL BARIŞIN TESİSİNDE ZEKATIN VE ORUCUN OYNADIĞI ROL
Allah’ın farklı kabiliyetlerde, yeteneklerde ve fıtrat-
ta yarattığı insanın gelir seviyesi de farklı farklıdır. 
Sebep noktasından bakıldığında bu farklılaşmanın 
çok ayrı nedenleri bulunmaktadır. İnsanın dün-
yaya geldiği coğrafya, ailesinin maddi durumu, 
kişinin kazanma becerisi, bir kısım iç ve dış etken-
ler bunlardan bir kısmıdır. İşin kader tarafı da ay-
rıca akla gelmelidir. Zira Yaratıcımız biz insanları 
farklı şekillerde sınava tabi tutmaktadır ve bu sınav 
şekillerinden biri de zenginlik ya da fakirliktir. 
Yüce Yaratıcı insanları değişik tarzlarda sınava tabi 
tutarken, onların sınavda ne şekilde başarılı ola-
bileceklerinin bilgisini vermiş ve başarı yollarını 
göstermiştir. Biz burada diğer sınav şekillerini değil 
sadece varlıklılar ve yoksullar açısından durumu 
değerlendireceğiz. Sosyal barış için bu iki kesim 
arasındaki münasebetler son derece önemlidir. 
Evet zengin kişi varlığı ile sınav vermekte iken fakir 
kimse de yoksullukla imtihan olunmaktadır. An-
cak bu iki kesim üzerlerine düşeni yapmadıkça da 
sosyal barış ve huzur asla sağlanamaz. Sosyal barış 
ve huzur olmayınca da sürekli toplumda sürekli bir 
sürtüşme, kin ve düşmanlık hakim olacaktır. Bu du-
rum ise insanları hayattan bezdirecek ve usandıra-
caktır. Bu durumda zulümler artacak, hırsızlıklar, 
katiller, talanlar, anarşi ve terör kol gezecektir. 
Bu olumsuzlukların olmaması için Yüce Yaratıcımız 
bütün muavenet ve yardım çeşitlerini kendisinde 
toplayan zekâtı farz kılmıştır. Allah Rasülü de ze-
katı İslam’ın köprüsü olarak nitelemiştir. Gerçekten 
zekat, zenginler ve fakirler arasındaki iletişimi ku-
ran güzel bir köprüdür. Müslümanların birbirine 
yardımları, ancak zekât köprüsü üzerinden geçme-
kle yapılır. Yardım vasıtası olan zekât, insanların 
sosyal hayatlarında intizam ve asayişi temin eden 
bir önemli bir unsurdur. Biliyoruz ki, insanlık 
aleminde ictimai hayatın hayatı, muavenetten ve 
yardımlaşmadan doğar. İnsanların  ilerlemesine 
engel olan isyanlardan, ihtilâllerden, ihtilâflardan 
meydana gelen felâketlerin tiryakı, ilâcı ise yardım-
laşmadır. Zekâtın emredilmiş olmasının yanında 
faizin haram edilmesinde de büyük bir hikmet, 
yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır. 
İnsanlığın tarihine bakıldığında görülecektir ki, 
sosyal yapıda görünen ihtilâller, fesatlar ve bütün 
kötü ahlakın şu iki sözden doğduğu görülmektedir:
Birisi: “Ben tok olayım da, başkası açlıktan ölürse 
ölsün, bana ne!”
İkincisi: “Sen zahmetler içinde boğul ki, ben ni-
metler ve lezzetler içinde rahat edeyim.”
İnsanlığı zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya 
yaklaştıran birinci sözün sonuçlarını kaldıran an-
cak zekâttır. İnsanları umumî felâketlere sürükley-
en, ilerlemesini engelleyen ve asayişi mahveden 
ikinci sözü kökünden kesip atmak ancak faizin yas-
aklanması ile mümkün olacaktır.
Toplum hayatını iyi yönde koruyan intizamın en 
büyük şartı, insanların tabakaları arasında büyük 
bir uçurumun olmamasıdır. Havas kısmı avamdan, 

zengin kısmı fukaradan ilişkiyi kesecek derecede 
uzaklaşmamaları gerekir. Bu tabakalar arasındaki 
boşluğu dolduran, uçurumu kaldıran ve münase-
beti temin eden ise zekât ve yardımlaşmadır. Ne 
zaman zekat verilmez ve faiz yasağına uyulmaz ise 
o zaman tabakalar arasındaki açıklık iyice artar ve 
uçurumlar oluşur. 
Bu yüzdendir ki, aşağı tabakadan yukarı tabakaya 
saygı, hürmet, itaat, sevgi ve muhabbet yerini ihtilâl 
sadâları, haset bağırtıları, kin ve nefret söylemler-
ine bırakır.  Aynı şekilde, yüksek tabakadan aşağı 
tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm at-
eşleri, tahakkümler, şimşek gibi hakaretler yağar. 
Havas tabakasındaki meziyetler, tevazu ve mer-
hameti gerektirirken, maalesef tam tersi tekebbür 
ve gurura sebep olmaktadır. Fukara tabakasındaki 
acizlik ve fakirlik de ihsan ve merhameti gerektirir 
iken maalesef o da esaret ve sefaleti doğurur. Bu 
durumun hem tarihte hem de günümüzde pek çok 
örneğini bulmak mümkündür. 
Demek ki, zenginler ve fakirler arasındaki barışın 
temini ve münasebetin tesisi, ancak ve ancak İslam-
iyet’in olmazsa olmaz şartlarından olan zekât ve ze-
kâtın yavruları olan sadaka ve teberruların toplum 
tarafından büyük önem verilerek tam anlamı ile ye-
rine getirilmesi ile mümkün olur. Yukarıda da ifade 
ettiğimiz gibi Allah insanları gelirleri itibariyle mu-
htelif bir surette yaratmıştır. Ancak Rabbimiz ze-
nginleri fakirlerin yardımlarına davet ederek arada 
oluşabilecek uçurumu kapatmak istemiştir. Ancak 
zengin ve varlıklı olanlar genel anlamda fakirlerin 
acınacak acı hallerini tam anlayamazlar. İşte tam 
da bu arada oruç emri devreye girer ve zenginlere 
fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını tam 
manasıyla hissettirir. Eğer oruç olmazsa, nefsinin 
arzu ve isteklerine aşırı düşkün olan pek çok zengin 
bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar acı ve on-
lar şefkat ve merhamete ne kadar muhtaç olduğunu 
anlayamaz. 
Akla şu soru da gelebilir? Madem fakirlerin çek-
tikleri açlık sıkıntısını zenginlere hissettirmek için 
böylesi bir ibadet vardır öyle ise fakirler tutmasa 
olabilir mi? Buna da iki yönlü bakmak icap eder: 
Birincisi ibadetler herhangi bir hikmet ve yarar 
sağlamak için değil, sırf Allah emrettiği için yapılır. 
Oruç ta bir ibadettir. İkincisi de dünyada hangi fert 
olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bu-
labilir; ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine 
açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa zengin olan 
kimse, şefkat vasıtasıyla yardıma mükellef olduğu 
ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olmaz. 
Çünkü hakikî olarak açlığı kendi nefsinde hissede-
mez.
Son olarak şunu ifade edelim ki, sosyal barışın ve 
sosyal huzurun temini için İslam’ın temel şart-
larından ikisi olan zekat ve oruç son derece büyük 
bir öneme sahiptir. Eğer bu iki rükün yerine geti-
rilir ise sosyal hayattaki yaşanılan pek çok olumsu-
zlukların önüne geçilmiş olacaktır.

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar
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Türkiye, Avrupa’nın yeni enerji
tedarik merkezi olabilir!

Konrad Adenauaer Vakfı’nın Alman Hristiyan Birlik 
(CDU/CSU) partilerinin meclis grubuna gönderdiği 
“Türkiye’nin Rusya’ya karşı tutumu” başlıklı analizinde, 
Türkiye’nin Kiev ile Moskova arasında olabildiğince 
tarafsız bir rol oynamaya çalıştığı kaydedilirken Alman-
ya ile Türkiye için de yeni bir yakınlaşma fırsatının or-
taya çıkabileceğine dikkat çekildi.

Analizde “Türkiye ve Rusya arasındaki karşılıklı ilişkiler, 
birkaç yıldır batılı müttefiklerin başkentlerinde önemli 
bir tartışma konusu oldu.” ifadesine yer verildi Türki-
ye’nin yakın çevresinde yaşanan gerginlik ve Rusya’nın 
Ukrayna’da başlattığı savaşın Türkiye’nin stratejik öne-
mini bir kez daha ortaya çıkardığının altı çizildi.

Türkiye’den stratejik adımlar
Türkiye’nin bölgedeki savaşta olabildiğince tarafsız bir 
rol oynamaya çalıştığı belirtilen analizde, diğer NATO 
üye kelerinin aksine Türkiye’nin daha dengeli bir po-
zisyon aldığı da kaydedildi.

Analizde şu yoruma yer verildi: “Türkiye’nin son yıllar-
da Rusya’ya yönelik tartışmalı politikası, Ankara’yı çok 
az ülkenin oynayabileceği bir arabuluculuk rolüne otur-
ttu. Ancak Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında bir orta 
politika izlemiyor. Ankara, Kiev’i askeri olarak ve silah 
tedarikiyle destekledi, Rusya’nın başlattığı savaşı kınadı, 
Ukrayna’nın egemenliğini tam olarak destekledi ve 

Boğaziçi ve Çanakkale’yi fiilen savaş gemilerine kapattı.”

NATO üyesi olan Türkiye’ye Ukrayna-Rusya savaşında 
oldukça önemli bir rol düştüğüne işaret edilen analizde, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus lider Pu-
tin arasında yakın ilişkiler kurulduğu, Türkiye’nin şu 
ana kadar Batılı ülkelerin Moskova’ya karşı yaptırım-
larına katılmadığı hatırlatıldı.

Savaş ortamında dengeli tutum
Konrad Adenauer Vakfı analistleri, Ukrayna politi-
kasında Erdoğan’ın sadece Türkiye içinde değil, dışarı-
da da başarılı olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin NA-
TO’daki stratejik rolünün bu savaşla bir kez daha netlik 
kazandığını belirtti.

Türkiye’nin NATO için Rusya özelinde diyalog ortaklığı 
bağlamında önemli olduğunun altı çizilen analizde, Er-
doğan’ın savaştaki diplomatik çabalarının Türkiye, ABD 
ve Avrupa arasındaki gergin ilişkileri iyileştirmek için 
de iyi bir fırsat sunduğu ifade edildi.

7 sayfalık analizde, Türkiye’nin, güvenlik, enerji ve 
ekonomi politikası açısından Rusya’ya “bağımlı” olduğu 
savunulurken, ülkenin söz konusu savaşta dengeli bir 
yaklaşım benimsemeye çalıştığı, Ankara’nın yavaş yavaş 
Moskova’ya olan tek taraflı bağımlılığını azaltma gay-
retinde olduğunun altı çizildi.

Alman Konrad Adenauer Vakfı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye’nin stratejik
önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Türkiye’nin kendisini bir enerji merkezi olarak 

konumlandırabileceğini” değerlendirdi.

EKONOMİ
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TEVHİD DİLİ İLE KİTAP YAZIMI: BİYOLOJİ 9. SINIF KİTABI ÖRNEĞİ

Sevgili okurlarımız, ülkemizin önde ge-
len mütefekkirlerinden Nurettin Topçu, 
bugünkü eğitim felsefemizi; Batıcı, Amer-
ikancı ve pragmatik olarak niteleyerek “… 
bu Amerikan felsefesinin, gençliğe karak-
terden ziyade beceri kazandırmağa çalış-
makta olduğundan; ruhsuz, idealsiz ve in-
ançsız bir öğretime sebebiyet verdiğini…” 
ifade etmiştir. 
Üstad Sezai Karakoç ise “….politikamızı 
İngiltere, sonra Amerika gibi büyük dev-
letlerin politikasına uydurarak adeta tâbi 
kılarak bugünlere geldik…” diyerek içinde 
bulunduğumuz durumu net bir şekilde 
özetlemiştir. Karakoç, “… ruhu, zihni ve 
ahlâkı tam anlamıyla gelişmiş ve bunlar 
arasında denge ve uyum sağlamış insan 
tipine vurgu yapmakla birlikte çağdaş bil-
im, teknoloji ve sanat imkânlarıyla da do-
natılmış bir eğitim öğretim anlayışını tek-
lif etmiştir …”.*
Kur’an, kâinatta tefekkürü emrediyor, can-
lı ve cansız varlıkların insana olan faydal-
arını hatırlatıyor, insana verilen nimetleri 
sayıyor ve ayetlerde ekseriyetle akla havale 
ve vicdanla fikir alış verişine sevk ediyor. 
Meselâ, Bakara Suresi 77. Ayetinde “Onlar 
bilmezler mi ki, …”, Yâsîn Suresi 68. Ay-
etinde “… Hiç düşünmüyorlar mı?” Haşir 
Suresi 2. Ayetinde “Ey akıl sahipleri! İbret 
alın.”, İbrahim Suresi 25. Ayetinde “… Öğüt 
alsınlar diye Allah insanlara misaller get-
irir.” vb. birçok ayetler ile insanları aklını 
kullanarak kâinattaki her bir hadisenin 
arka planında yaratıcının var olduğunu 
anlamaya ve tefekkür etmeye davet ediyor.
Ruhumuzun bir penceresi olan gözümüz 
kan damarları ile beslenmektedir. Ruhu-
muzun ve kalbimiz de sahibi olan Allah’ı 
bilmek ve onu tanımakla beslenir. Zira 
imanın yeri kalptir. Sadece kalbini besley-
enler mutaassıp ve bağnaz olurken, yalız-
ca aklını besleyenler ise itikadî konularda 
şüphelere düşerler. Kalp ve akıl arasında-
ki dengenin sağlanması, hakikatlere ul-
aşılması ancak hem aklın hem de kalbin 
aynı anda gıdalanması ve aydınlanması ile 
mümkün olabilir. 
İlimlerin konusu kâinattaki canlı ve cansız 
varlıklardır. Her bir ilim dalı varlıkların 
yapısını, mahiyetini, yaratılış hikmetlerini 
ve gayelerini kendine has metotlarıyla or-
taya koymaya çalışır. Kâinattan elde edilen 
bu bilgilerin takdiminde; son derece san-
atlı, nizamlı, intizamlı, hikmetli ve gaye-

li yaratılışa dikkat çekilmelidir. Böylece 
varlıkların sonsuz ilim, irade, hikmet ve 
kudret sahibi bir Yaratıcının eseri olduğu 
anlaşılır. 
Biyolojinin faklı disiplinlerinde uzman-
laşmış öğretim üyelerinden oluşan bir 
komisyon, uzun süren dikkatli ve titiz 
çalışmalar neticesinde MEB 2018 müfre-
datına uygun olarak “Yeni Bir Bakış Açısıy-
la Biyoloji 9. Sınıf Yardımcı Ders Kitabı” 
isimli eseri yazmıştır. Yazarlar hiçbir 
maddi ve manevi karşılık beklemeden 
bütün haklarını Dalgıç Yardımlaşma Vak-
fına (DYV) devretmiştir. DYV, bu kitabı 
18 Mart 2022 tarihi itibariyle bastırarak 
ülkemiz insanının hizmetine sundu. Sa-
hasında bir ilk olduğunu düşündüğümüz 
bu eserin en önemli özelliği; bilimsel bilg-
ilerin milli örf ve adetlerimize ve tarihten 
gelen genetik kodlarımıza uygun olarak 
Tevhid dili ile bütünleştirilmiş olmasıdır. 
Bu kitapta yer alan metinler; karekod uy-
gulamaları, okuma parçaları, düşünme 
kutuları ve sorular ile zenginleştirilm-
iştir. Böylece öğrencinin analiz ve sentez 
yaparak bilimsel bilgileri Tevhid dili ile 
bağdaştırması hedeflenmiştir. Oysa piyas-
ada mevcut olan bir çok biyoloji kitabında 
sanatta sanatkârı, eserde ustayı gösteren 
bir anlatım tarzı yoktur bir başka ifade ile 
seküler anlatım üslubu hakimdir. 
Diğer taraftan mevcut kitaplar daha çok 
Avrupalı bilim adamlarının biyoloji bilim-
ine katkılarına dikkat çekmekte iken Yeni 
Bir Bakış Açısıyla Biyoloji 9. Sınıf Yardım-
cı Ders Kitabında ise öncelikle Müslüman 
bilim adamları ve araştırmacıların biyoloji 
ve sistematik alanında yaptıkları çalışma-
lar kronolojik bir sıralama ile nazara ver-
ildikten sonra Avrupalı Bilim adamlarına 
da yer verilmiştir. Mesela kitapta sınıflan-
dırma ile ilgili konu; “….İslâm dünyasın-
da sekizinci yüzyıldan on üçüncü yüzyıla 
kadar yaklaşık beş yüz yıl birçok bilim 
adamı bitki ve hayvan sistematiği ile ilgili 
yaptıkları çalışmalarla hem biyoloji hem 
de sistematik biliminin gelişmesine önem-
li katkılar sağlamışlardır… böylece İslâmi-
yet’in bilim adamlarına tanıdığı araştırma 
hürriyeti sayesinde, müslüman araştır-
macıların sistematik dünyasına çok büyük 
ve değerli katkıları olmuştur …”  şeklinde 
ifade edilmiştir...
Devamı simgedergi.com’da...

Prof. Dr.
Ali ALAŞ

Yazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal 
destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerle buluştu: 
Tarımsal destekleri 29 milyar liraya yükselttik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Tokat 
ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Te-
sisleri’nde çiftçilerle bir araya geldiği programın 
görüntüleri paylaşıldı.

Yeni Tokat Havalimanı’na inişle başlayan, Cum-
huriyet Meydanı’ndaki toplu açılış töreniyle devam 
eden Tokat programının son durağında çiftçiler-
le bir araya geldiğini belirten Erdoğan, şehir zi-
yaretlerinde gençlerle başlattıkları bu buluşmaları, 
kadınlarla devam ettirdiklerini, şimdi de çiftçilerle 
bir araya geldiklerini söyledi.

Erdoğan, her ne kadar hala kar yağışı ve soğuk-
lar etkisini sürdürüyor olsa da baharın ilk ayının 
son günlerinde özellikle Tokat ziyaretinin gerçek-
ten çok farklı olduğunu, çok büyük bir coşku 
gördüğünü dile getirdi. “Biliyorsunuz ülkem-
izde birileri her ağızlarını açtıklarında, Türkiye’de 

tarımın öldüğünü, bittiğini, çiftçilerin perişan old-
uğunu söylüyor.” diyen Erdoğan, ülkede tarıma ve 
hayvancılığa en büyük desteklerin kendi dönem-
lerinde verildiğini, her alanda çok önemli üretim 
artışlarının bu dönemde sağlandığını vurguladı.

Bu süreci başbakanlığı döneminde başlattıklarını 
dile getiren Erdoğan, çiftçilerin de bunun kıymeti-
ni bildiklerini ifade etti.

Erdoğan, bugünün rakamlarıyla 20 yılda yaklaşık 
470 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını, bu 
yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal 
destekleme bütçesini de ilavelerle 29 milyar liraya 
yükselttiklerini, böylece bu yıl buğday, arpa, çavdar, 
yulaf ve tritikale üreticilerine mazot, gübre, serti-
fikalı tohum ve ek girdi desteğiyle dekar başına 116 
lira ödeyeceklerini bildirdi.

EKONOMİ
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KÜLTÜREL ÖGELER İÇİNDE SEMBOLLERİN ÖNEMİ
Birçok tanımı bulunmakla birlikte bir 
toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve 
kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve 
manevi özelliklerin bütününe kültür denir. 
Kültür, bir toplumun yaşayış ve düşünüş tarzı 
olduğu için aynı zamanda o toplumun kim-
liğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı 
kılar. Toplumların genetik kodları gibidir. 

Bir insan dünyaya geldiği zaman; dilini, 
dinini, çevresini, sosyal yaşantısını ve manevi 
değerlerini bir kültür kalıbı içerisinde öğrenir, 
böylece kültürün koyduğu kurallar yaşamın 
bir parçası haline gelir.

Kültür kimi zaman akıl dışı da olabilir. 
Örneklendirecek olursak gelinin evlendikten 
sonra yeni evine girmeden önce kapı eşiğinde 
testi kırması, damada ayakkabısız köyde tur 
attırılması gibi.

Dil, inanç, gelenek, görenek, sanat, tarih gibi 
sembollerde kültürün ögeleri arasında yer 
alır. Sembolü; duygu, düşünce, hayal ve hede-
flerin şekle dönüşmüş hali olarak tanımlaya-
biliriz. 

Semboller aynı zamanda bir iletişim aracı 
olarak da kullanılmaktadır. Bir insan sem-
boller yardımıyla lisanını bilmediği bir kim-
seye bazı şeyleri anlatabilir ve onu anlayabilir. 

Bunun yanında bazı semboller de vardır 
ki evrenseldir. Kalp sembolünün sevgiyi, 
S.O.S’in imdat ve acil durumu, @ işaretinin e 
postayı anlatması gibi. 

Diğer taraftan sembollerin kullanıldığı alan-
lar içinde bilim dalları da yer almaktadır. 
Örneğin matematikte bazı varlıkları belirt-
mek için kullanılan harflerle, kimyada ele-
mentlerin kısa bir şekilde tanıtılması gayesi-
yle kabul edilen harf toplulukları gibi. 

Ama bizim burada üzerinde duracağımız 
konu sembollerin bireyin toplumsallaşması 
sürecinde oynadığı rol ve etkidir. Özellikle 
kültür aktarımında sembollerin ayrı bir rolü 
olup adeta kültürün şifresidir. Bireye ait 
olma duygusu verir, millet olma şuurunu ka-
zandırır.

“Tarihsel süreç içerisinde kültür ve onun 
taşıyıcıları olan semboller, kültürün yaşatıl-
ması için büyük bir önem taşımaktadır. Mad-
dî ve manevî kültür taşıyıcısı olarak sem-
bollerin insanlığın ilk yıllarından bu yana 

kullanıldığı görülmüştür. Semboller dün old-
uğu gibi bugün de insanlığın dikkatini çek-
mektedir.” (1) 

Dolayısıyla bir iletişim ürünü olarak ortaya 
çıkmış olan semboller her zaman ve zeminde 
toplum içinde kendisini göstermiş ve önemli 
bir ifade aracı olarak kullanılmıştır. 

Türkçe simge kelimesi ile aynı anlama gelen 
sembol bütün kültürlerde olduğu gibi Türk 
kültürü içinde de büyük bir öneme sahiptir. 

Konuyla bağlantılı olduğu için Türk Tarih Ku-
rumu yayını olan “Selçuklu Devletleri Tarihi” 
kitabında yer alan, Sultan Melihşah’ın oğlu 
Berkyaruk ile amcası Tutuş arasında 26 Şubat 
1095 tarihinde yaşanan Rey Savaşı’na ait bir 
bilgiye burada yer vermek yerinde olacaktır. 

 “Çarpışmaların yoğunlaştığı bir sırada, Berk-
yaruk’un ordusundaki Sultan Melikşah’ın özel 
sancağı çekilince Tutuş’un saflarında bulunan 
bazı emirler kuvvetleriyle birlikte Berkyaruk 
tarafına geçtiler; hatta Tutuş’a daima sadakat 
gösterip bağlı kalmış olan emir Yağısıyan bile 
çarpışmalardan çekildi. Çok az bir kuvvetle 
kalmasına rağmen çarpışmalara devam eden 
Tutuş, Berkyaruk’un kuvvetleri tarafından 
kuşatıldı ve çok geçmeden de emir Bekçur 
tarafından yaralanarak yere düşürüldü, başı 
gövdesinden ayırmak suretiyle Tutuş’un 
hayatına son verildi.” (2) 

Buradan çıkarılabilecek sonuç sembollerin 
taşıdığı anlam çağrışımlarının yakın olmaya, 
benzer olmaya veya aynı olmaya sevk ede-
bilme etkisidir. Bu yüzden günümüzde dini 
ve manevi değerlere mesafeli olan devletler 
tarafından bile kültürel dairelerini genişlet-
mek, başkalarını kendilerine yaklaştırmak ve 
benzetmek için kültürel semboller kullanıl-
maktadır.
 
Sözün özü; sembol, toplumsal kaynaşmanın 
bir unsuru olduğu gibi millet olmanın da ala-
metidir.

Kaynakça:

1- Türk Kültüründe Sembollerin Dili, 
KÜRŞAD KOCA Selçuk, 2012
2- SEVİM Ali, ERDOĞAN Merçil, Selçuklu 
Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, 2020, 
s. 454

Sezgin ERÖZBAĞ
Ekonomist,
İç Denetçi

Yazar
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BEKİR ÖZER
Yazar

Bahara girerken kış ayının 
zulmünü biraz unutturabilmek 
için emekli baş komiser Abidin 
Dağaslan ağabeyin çok önce 
anlattığı hikâye.

Ayşe...

Ayşe hoş,
Ayşe etkileyici.
Ayşe çekici.

Çekiciliğinin farkında ama 
şımarık...

Gel zaman git zaman Ayşe Mali’yi 
kafaya alır evlenirler.

Desti izdivacın İlk yılları iyi gider, 
Ayşe yavaş yavaş şımarıklığını 
göstermeye başlar, Mali ve ailesini 
yaptığıyla canından bezdirir, Mali 
önceleri bir şey diyemez.
 
Günlerden bir gün dışarıda 2-3 
duble aslan sütü çeken Mali 
cesaretini toplar eve gider Ayşe’ye 
seslenir.
“Ayşeee”
“Ne var be neeee?!!”
Mali:
“Gel canım, gel güzelim, gel bir 
tanem” deyince Ayşe yumuşar, 
“canım bir çay vereyim mi?”

Mali, kafası iyidir ama yine 
çekinceli bir tavırla:  

“Canım, dünya güzeli güzeller 
güzeli Ayşe’m. Sen iyisin, sen 
tatlısın, sen hoşsun, ama kusura 
bakma, bizi canımızdan bezdirdin 
artık işime/işimize yaramazsın” der.

Hikâye bu...

Eğer bakan olsaydım.

Sadece bakmazdım.

Yanlışı gördükçe önce bunun 
açlığa, yoksulluğa, işsizliğe 
sebebiyet verdiğini belgelerle 
gösterip yanlıştan dönülmesini, 
tarımın belinin kırılmasının 
engellenmesini, ülkede bulunan 
9 milyon Suriyelinin ülkelerine 
gönderilmesini (Esat ülkede af 
ilan etti, bahaneye gerek yok) 
sağlar, onlara ödenen parayı kendi 
vatandaşlarımıza öderdim.

Hammadde dışında ithalatı keser, 
maliyet artışından dolayı maliyeti 
düşürür, çiftçiyi rahatlatıp üretime 
ağırlık verdirirdim. 

Özelleştirilen fabrika, liman, yol, 
tünel, köprü, elektrik, doğalgazı 
tekrar devletleştirir, 10 milyona 
yakın işsizi, 4 milyonu geçen 
yoksulluğu sona erdirirdim.

Et ve Süt Kurumu genel 
müdürünün “Kurumun önünde 
uzun kuyruklar oluşuyor bu 
yüzden zam yaptık” diyeni derhal 
görevden aldırırdım.

Meselenin esas bam teli; 

Maliye bakanı Nebatinin “Türk 
Lirası en düşük durumda, daha 
ineceği yer yok, vatandaş rahat 
olsun” diyen aşiret ağasını olduğu 
yerden derhal indirirdim.

Yoksa...

Sarımsağı gelin etmişler kırk gün 
kokusu çıkmamış misali.

Koktu.
Tuz Koktu...

TUZ KOKTU...



SİMGE DERGİ 31

BAKIŞ AÇISI

TUZ KOKTU...
Günlerden 18 Mart, Şehitlerimizi Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi…! Her yıl 18 Mart tarihin-
de ülkemizde kutlanan ve öncelikle Başkomutan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitler-
imizin dünyaya destan yazdığı milli günümüzdür.
1.Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde 
Osmanlı İmparatorluğu’nun zaferiyle sona eren 
Çanakkale Deniz Savaşlarımızın Türk tarihinde 
askeri ve siyasi başarı olmaktan öte, inanç, azim 
ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihidir. Sadece 
ülkemiz için değil,1.Dünya Savaşı’nda uluslar için 
de anlamı büyük olan 18 Mart Çanakkale Zaferi 
o zamandan bu zamanlara, birçok şiirlere, sözlere 
konu olmuştur.
18 Mart Çanakkale Zaferi nedir? Çanakkale 
Zaferi’nin önemi nedir? Çanakkale Savaşı veya 
Çanakkale Muharebeleri,1. Dünya Savaşı sırasında 
1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda 
Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasın-
da yapılan deniz ve kara muharebeleridir. Çanak-
kale Zaferi, bundan tam 107 yıl önce, yaşlısı genci, 
büyüğü küçüğü, kadını erkeği ile verilen büyük 
bir mücadelenin, büyük bir destanıdır.” Çanakkale 
Geçilmez!” sözlerini tarihe yazdıran Çanakkale 
Zaferi ve aziz şehitlerimizi anma günü olarak Tür-
kiye’de her yıl andığımız ve gururla kutladığımız, 
milli müdafaamızın günüdür.
İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
başkenti İstanbul’u alarak, İstanbul ve Çanakkale 
Boğazları’nın kontrolünü ele geçirmek, Rusya ile 
güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu aç-
mak ve bu suretle Almanya’nın müttefiklerinden 
birini savaşın dışında bırakarak İtilaf Devletlerini 
zayıflatma amacı içine girmiştir. Bunun için de ilk 
hedef olarak Çanakkale Boğazı’nı geçmişlerdir. 
Anacak saldırıları başarısız olup, geri çekilmek 
zorunda kalmışlardır. Kara ve Deniz Savaşı’nın 
sonunda her iki taraf da ağır kayıplar vermiştir.
Osmanlı İmparatorluğu, Almanya’nın Rusya’ya 
savaş ilan ettiği 1 Ağustos 1914’ün hemen ert-
esi günü Almanya ile bir ittifak anlaşması im-
zalamıştır. Bu anlaşma, imparatorluğun kesin 
olarak Almanya’nın ana gücünü oluşturduğu İt-
tifak Devletleri’nin safında, fiilen savaşa gireceği 
anlamına gelmiştir. Enver Paşa fiilen bu savaşa 
girmeyi, seferberliğin ve Çanakkale Boğazı savun-
masının tamamlanmamış olması gerekçeleriyle 
ertelemeye çalışmıştır. Fakat Almanya bir an önce 
savaşa fiilen girilmesi gerektiği baskılarını devam 
ettirir. Bu ısrarlar ve Akdeniz’de Britanya Don-
anması önünden çekilen Goben ve Breslav Savaş 
gemilerinin de İstanbul’a gelmeleriyle, bir anda 
oldu bittiye getirilmiştir. Daha sonra da Osman-
lı Donanması’na bağlı olan ve Karadeniz’e açılan 
bir grup geminin 27 Ekim 1914 tarihinde Rus 
Limanlarını bombalamaya başlayınca Rusya Os-
manlı İmparatorluğu’na savaş ilan etti. Akabinde 
ise Birleşik Krallık Savaş Konseyi Sekreteri Albay 
Hankey Winston, Churchill’in de destek vermesi 
ile 1914 Eylül ayında Çanakkale Boğazı’nın don-
anmayla geçilerek İstanbul’un işgalini öngören bir 
planı savaş konseyine sunmuştur. Bu plan çeşit-
li evrelerden geçerek uygulanmaya konmuştur. 

Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir 
donanmanın Boğaz’a geniş çaplı saldırıları 1915 
Şubat ayında başlatılmıştır. Özellikle 19 Şubat 
ve 25 Şubat 1915 bombardımanları Müstahkem 
Mevki Komutanı Cevat Çobanlı giriş tabyalarının 
geri hatta çekilmesi emrini uygulatmıştır. En güçlü 
saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. 
Ancak Birleşik Donanma ağır kayıplara uğradı ve 
deniz harekâtından vazgeçmek zorunda kalındı.
Çanakkale Savaşları’nda binlerce kayıp verilm-
iş olası bütün ulusları çok derinden etkilemiştir. 
Özellikle de Avusturalya ve Yeni Zelanda. Çünkü 
bu savaştan önce bu iki ülkenin vatandaşları Brit-
anya İmparatorluğu’nun yenilmez üstünlüğünden 
çok emindi ve böyle bir imparatorluğun onları ask-
eri seferberliğe çağırmış olmasından büyük onur 
duymuşlardı. Ne yazık ki Gelibolu Savaşı’nda bu 
güvenlerinin boşa çıkmış olması onları büyük bir 
hayal kırıklığına uğratmış ve derinden sarsmıştır. 
Bu yüzden Anzaklar için Gelibolu Savaşı’nın öne-
mi çok büyüktür. Gelibolu’dan ayrılan Anzaklar, 
savaşın başka cephesinde savaşmak için gönder-
ilmiş ve maalesef gittikleri her yerde Gelibolu ile 
karşılaşmışlardır.
Avusturalya Federasyonu 1 Ocak 1901 yılında 
kurulmuştur. Avusturalyalılar on yıllık bu süreçte 
seçme ve seçilme, temsil edilme haklarını da 
elde etmiş olsalar bile, ülkenin gerçek psikolojik 
bağımsızlığı Gelibolu olarak görülmüştür. Can-
berra’da Kemal Atatürk Memorial ve Yeni Zelan-
da’nın Wellington Tarakine Koyu’nda Atatürk 
Memorial anıtları mevcuttur. Türkiye Cumhuri-
yeti kurulduktan sonra Britanya ve Fransa Do-
nanmalarına geri adım attırldığı,18 Mart tarihi 
“Çanakkale Şehitlerini anma Günü” olarak ilan 
edilmiştir. Dünyada ise bu savaş, askeri becerisi-
zlik ve felaket sembolü haline dönüştürülmüştür. 
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
1934 tarihinde Anzak dönemleri sebebiyle gön-
dermiş olduğu mesaj ise ülkeler arası dostluğu 
yeniden pekiştirmiştir. Memleketin toprakları 
üstünde kanları dökülen Kahramanlar! Burada 
dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun 
içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle koyun 
koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe 
gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlat-
larınız bizim bağrımızdadır. Huzur içinde rahat 
rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda can-
larını verdikten sonra, artık bizim çocuklarımız 
olmuşlardır.” Bu savaşta, bu zaferde bizlerin şehit-
leridir demek istemiştir.
Savaşın sonlandırıldığı gün olan” 18 Mart 1915” 
tarihi Türkiye’de “18 Mart Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma Günü olarak tarihe geçmiştir. 
Çanakkale Zaferimiz ve Şehitleri Anma Gününde, 
bu toprakları” Vatan “yapan, bu cennet vatanımızı 
bizlere emanet eden, canlarını siper eden, başta 
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere tüm Aziz Şehitlerimizi saygı şükran ve min-
netle anıyoruz.
 Ruhunuz Şad Olsun! NE MUTLU TÜRK’ÜM Dİ-
YENE…!

BİR DESTANDIR ÇANAKKALE…!

Handan ZALOĞLU
Yazar
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüberküloz nedeniyle her yıl 1,5 milyondan fazla kişinin 
yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DSÖ: Tüberküloz her yıl 1,5 milyondan fazla
kişinin canına mal oluyor

24 Mart Dünya 
Tüberküloz Günü 
dolayısıyla konuş-
ma yapan DSÖ 
Genel Direktörü Dr. 
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, 
küresel tüberküloz 
hastalığı ve ölümler-
inde mevcut artışla 
mücadele edilmesi 
gerektiğine dikkati 
çekti.

Ghebreyesus, bu 
hastalığı sonlandır-
manın DSÖ’nün 
öncelikleri arasın-
da bulunduğunu 
vurgulayarak, 
“Tüberküloz her yıl 
1,5 milyondan fazla 
kişiyi öldürüyor ve 
milyonlarca kişi-
yi daha etkiliyor.” 
bilgisini paylaştı.

Kovid-19 ile mücadele nedeniyle tüberküloz tedavilerinin aksadığını kaydeden Ghe-
breyesus, “DSÖ’nün verilerine göre sağlık hizmetlerindeki aksamalardan dolayı yıllık 
tüberküloz ölümleri son 10 yılda ilk defa artış gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, son yıllarda Kovid-19 nedeniyle tüberküloz ile mücadeleye aktarılan 
bütçenin de azaldığının altını çizerek, tüberküloz teşhis, tedavi ve önleme hizmetlerine 
küresel çapta yapılan harcamaların 2019’da 5,8 milyar ABD doları iken 2021’de 5,3 milyar 
dolara düştüğü bilgisini paylaştı.

Dünyada çatışmaların olduğu ülkelerde tüberküloz vakalarının yaygınlaşmasından 
endişe ettiğini belirten Ghebreyesus, “DSÖ, insanların sağlık hizmetlerine erişiminin ye-
tersiz olduğu bölgelerde tüberkülozla mücadele hizmetlerinin ilerlemesi için çabalarını 
sürdürmektedir.” dedi.

Bilim insanı Robert Koch’un verem mikrobunu (Tüberküloz basili) keşfettiği ve hast-
alığın teşhis ve tedavisinin yolunu açan tarih olan 24 Mart 1882’ye ithafen her yıl 24 Mart, 
“Dünya Tüberküloz Günü” olarak anılıyor.

DSÖ, bu yılki “Dünya Tüberküloz Günü” temasını, “Tüberkülozu Bitirmek İçin Yatırım 
Yapın, Hayatları Kurtarın” şeklinde belirledi.
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İKİZ YASALAR İLE HEDEFLENEN NE?
Avrupa Birliği Uyum Süreci adı altında, 
Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkeleri doğrul-
tusunda çıkarılmış olan 4867 sayılı “Kişisel ve 
Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme” 
ve 4868 sayılı “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme” İKİZ 
YASALAR olarak isimlendirilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter 
yapısını tehdit eden bu Yasalar, ülkeyi için-
den çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya getirme 
olasılığına rağmen AKP ve CHP’nin oy-
larıyla Meclisten alelacele geçirilmiştir. Kürt 
Açılımının gündemde olduğu bugünlerde, 
Özerklik taleplerinin ardında bu yasa yatmak-
tadır. Avrupa Parlamentosu’nda bu yasaların 
ardına gizlenerek bölücü yaklaşımlar yapıl-
maya çalışılıyor hem de bu şekilde halkımızın 
da nabzı ölçülmek isteniyor. Özerk ilan edilen 
bölge AB korumasına giriyor, bölgenin yeraltı 
zenginlikleri Özerk ilan edilen bölgenin kon-
trolünde istediği kişiye peşkeş çekilebiliyor. 
Küresel emperyalist güçler, AB ve NATO‘yu da 
kullanarak emperyalist anlayışla bu amaçlarını 
hızla uygulamaya sokmuşlardır. BM’nin kuru-
luşundan 20 yıl sonra, 1976 yılında yürürlüğe 
giren “İkiz Yasalar” aslında “ulus devletler” in 
bölünüp parçalanması esasına dayanan “küre-
sel emperyalist” anlayışının bir ürünüdür. 
ABD, AB, NATO’yu vurucu güç olarak kul-
lanıp, Yugoslavya’yı bölmüştü. Bölgenin en 
huzurlu ülkesi olan Yugoslavya; Slovenya, Hır-
vatistan, Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek 
diye parçalara bu yasalarla ayrılmıştır.
Madde 1- Bütün halklar kendi kaderlerini 
tayin etme hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıy-
la ilerlemelerini, kendi siyasal statülerini ser-
bestçe tayin edebilir, ekonomik, sosyal, siyasal 
gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler.
Madde2- Bütün halklar uluslararası hukuka ve 
çıkar ilkesine dayanan uluslararası ekonomik 
iş birliği yükümlülüklerine zarar vermemek 
koşuluyla, doğal kaynakları ve zenginlikleri 
üzerinde kendi yararına serbestçe tasarrufta 
bulunabilir. Bir halk sahip olduğu maddi kay-
naklardan hiçbir koşulda yoksun bırakılamaz, 
ülke içinde kendini halk olarak tanımlayan-
lar, kendi kaderlerini tayin hakkına sahip-
ti. Yani uluslararası camia düğmeye bastığı 
an, kendine “halk “diyenler sivil itaatsizlik ve 
çatışma sürecini başlatabilir.
Madde3- Kendini yönetemeyen ve vesayet al-
tındaki ülkelerden sorumlu olan devletler de 
dahil, bu sözleşmeye taraf bütün devletler, ken-
di kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi 

için çaba gösterir ve Birleşmiş Milletler şartına 
uygun olarak bu hakka saygı gösterir. Avrupa 
Birliği 6. Uyum Paketi dayatmalarına bağlı 
olarak “Terörle Mücadele Yasası’nın 8. mad-
desi kaldırılarak, bölücülük propagandasının 
önü iyice açılmış durumda. Kendi kaderimizi 
tayin etme hakkımızı kullanmak istiyoruz” di-
yerek ve sözleşmelerde yer alan 3. maddenin 
uygulanmasını talep edebilir, BM’den yardım 
talep etmeye kadar işleri ileriye götürebilirler.
İkiz Yasalar 4 Haziran 2003 tarihinde AKP 
ve CHP’nin oyları ile TBMM Genel Kuru-
lu’nda kabul edildi ve 17 Haziran 2003 tarihin-
de de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 
tarafından onaylanıp Resmî Gazete ’de yayım-
lanarak yürürlüğe girdi. Türkiye,37 yıl boyunca 
imzalamaktan kaçındığı sözleşmeyi, Ağustos 
2000 tarihinde New York’ta imzaladı.2000’de 
Ecevit-Bahçeli-Yılmaz hükümeti tarafından 
imzalanan yasalar, üç sene sumen altında 
kaldı. Meclis’te kullanılan 221 oydan 216’sı ka-
bul ederken 5 vekil ise ret cevabı verdi. Oysa, 
“Ulus devletin intiharı olur” dediği yasaları 
AKP hükümeti onayladı.
15 Ağustos 2000 tarihinde sözleşmelerin im-
zalanması için en büyük çabayı MHP lideri 
Devlet Bahçeli göstermişti.      Bakanlar Kuru-
lu’nun ve Bahçeli’nin bu büyük suçu hüküme-
tin kararıyla gizli tutulmaya çalışıldı. İkiz 
yasalar TBMM’de görüşülürken, Genelkur-
may ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri arasın-
da da tartışmaya neden olmuştu. İkiz yasalar 
yürürlüğe girdikten tam 8 yıl sonra BDP’ den 
Ahmet Türk, fırsatı kaçırmadı ve bu yasa-
dan doğan haklarını 8 Haziran 2011 gazete 
beyanatında dile getirdi. Bölücü terör örgütü 
Apo’nun da 15 Ağustos 2000 tarihindeki 
muhtemel taleplerine bakıldığında BM İkiz 
Sözleşmelerinden güç aldığı da gözlerden 
kaçmıyordu. Demirtaş’ın “referans aldık” ded-
iği İKİZ YASALAR ile ilgili açıklamaları da 
mevcuttur.
Günümüzde,” Gerekirse Anayasanın İlk Dört 
Maddesini Değiştiririz” diyebilecek kadar gaf-
let ve delalet, hatta hıyanet içinde olanlar var. 
ATATÜRK Cumhuriyeti’ne döşenmekte olan 
mayınlar temizlenmedikçe, Türk Halkı ve 
Devlet Yöneticileri ile Siyasetçiler, Kuvayımilli-
ye Ruhu ile tekrar dirilmedikçe, vatanımız için 
tekrar Milli Mücadele için seferber olmadıkça, 
emperyalist güçlerin ve onlara hizmet eden 
işbirlikçilerinin planlarına çomak sokmadıkça 
VAR olmamız mümkün görünmüyor. Vatan-
perver Türk’lere çok görev düşüyor.

Dilek SANHAL
Yazar
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Epilepsi ile ilgili yanlış bilgiler tedavi
sürecini zorlaştırabiliyor

Prof. Dr. Bebek, 
Türk Epilepsi ile 
Savaş Derneğinin 
Abdi İbrahim’in 
katkılarıyla düzen-
lenen “Gelin Bugün 
Epilepsi Konuşalım: 
Epilepsi Kork-
tuğun Gibi Değil” 
başlıklı çevrim içi 
basın toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
her türlü platform-
da halkı epilepsi 
konusunda doğru 
bilgilendirmeye 
çalıştıklarını anlattı.

Epilepsinin birçok 
açıdan önemli bir 
hastalık olduğunu 
belirten Bebek, 
“Çünkü sık görülen 
bir hastalık ve bazen 
işler zordur gerçek-
ten ama epilepsi 
hastalığı özelinde 
çoğu zaman işler 
kolaydır, iyi yürür, 
tedaviye iyi yanıt 
verir ama yanlış 
bilgiler ve anlama-
lar her zaman bu 
kolaylığı yakalaya-
bilecekken bizi zor 
duruma sokabili-
yor. O nedenle çok 
önemli diyoruz. 
Yanlış bilgilerden 
uzak duralım ve 
farkındalığımız tam 
olsun.” dedi.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Seher Naz Yeni de 
epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık 
olduğunu vurguladı.

Tedaviye rağmen nöbet geçiren hasta-
ların bulunduğunu, bunun küçük bir 
grup olduğunu dile getiren Yeni, epi-
lepsililerin yüzde 60, 70’inin tedaviyle 
nöbetleri kontrol altına alabildiklerinin 
altını çizdi.

Epilepsi hastalarında ilaçların bir 
dozunun dahi atlanmasının çok cid-
di sonuçlara neden olabileceğini ifade 
eden Prof. Dr. Yeni, “Hastaların maalesef 
önemli bir kısmı dozlarını atlayabiliyor-
lar. Bir doz atlamanın bir şey olmaya-
cağını düşünüyorlar. Bazen gerçekten bir 
doz atlamakla bir sorun da yaşamayabili-
yorlar fakat bir başka gün o tek bir dozu 
atlamak çok ciddi sonuçlara neden ola-
bilir.” dedi.

Yeni, çocukluk çağında başlayan epilep-
silerde anne-babaların çocuklarına çok 
iyi sahip çıktığını, ilaçların düzenli alın-
masını sağladıklarını ancak genç hasta-
ların sorumluluğu anne-babaları kadar 
iyi üstlenemeyebildiğini kaydetti.

Hastaların her an ilaçlarına erişebiliyor 
olmasının da önemli olduğuna değinen 
Yeni, “Herhangi bir ilacın bulunamaması 
epilepsi hastası için kabul edilemez bir 
sorun. Tedavide uyum. Epilepsi tedavi 
edilebilir, yeter ki ilaçlarına ulaşabilsinler 
ve düzenli olarak kullanabilsinler.” diye 
konuştu.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Üyesi Prof. 
Dr. Sibel Velioğlu ise toplum tarafından 
sosyal kabulüne dair önyargılar nedeni-
yle epilepsinin “varlığından utanılan ve 
hasta tarafından gizlenen” bir hastalık 
olduğunu söyledi.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, epilepsi tedavisinde yanlış bilgilerin 
süreci zorlaştırdığını belirterek, “Yanlış bilgilerden uzak duralım ve farkındalığımız tam olsun.” dedi.
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Vekâlet savaşları, devletlerin bir-
birlerine fiilen saldırmadığı ancak 
üçüncü bir taraf vasıtasıyla mü-
cadele halinde olduğu savaşlardır. 
Bu üçüncü taraf paralı askerler, bir 
başka devlet veya terörist gruplar 
olabilir. Genellikle büyük dev-
letler nüfuz alanlarını genişlet-
mek için kendi askeri unsurlarını 
kullanmak yerine piyon terörist 
unsurları kullanarak bu savaşı 
gerçekleştirirler.

Geçmiş tarihimiz boyunca ilk 
önce biz Türkler üzerine derin 
hedefleri bulunan Çin ardından 
Şark Meselesi takipçileri İngiltere, 
Fransa, Rusya, Almanya ile son-
rasında Büyük Ortadoğu Planını 
uygulayan ABD biz Türkleri hiçbir 
zaman rahat bırakmamıştır.

Türkiye’de bazı büyük devletler 
tarafından kullanılan piyon 
terörist örgütler ile geçmişten 
beri vekâlet savaşları icra edil-
mektedir.

XVIII. ve XIX. yüzyılda Ermeni 
Sorununu çıkaran ve taraf olan 
büyük ülkeler ile yakın zamanda 
Ermeni terör örgütü ASALA ve 
bölücü terör örgütü PKK’ya taraf 
ülkelerin aynı oldukları artık tari-
hi bir gerçektir.

Bugün, Ermeni terör örgütü 
ASALA ve bölücü terör örgütü 
PKK‘nın ortaya çıkışlarından 
başlayarak geçirdiği tüm evreler-
in ve taktik uygulamalarının bir 

şablon gibi üst üste oturduğunu 
dikkatli bir gözlem sonucu artık 
daha iyi görmekteyiz.

Büyük güçler tarafından Türkiye 
için vekâlet savaşına hazırlanan 
PKK Terör Örgütünün 15 Ağus-
tos 1984’de Eruh ve Şemdinli 
eylemleriyle terör sahnesine çık-
ması ile birlikte ASALA Örgütü 
görevini tamamlayarak eylem 
alanlarından çekilmiştir. 

    Artık bilmeliyiz ki, büyük güçler 
tarafından Türkiye’ye karşı uygu-
lanan vekâlet savaşlarında nasıl 
geçmişte ASALA kullanılmış ve 
PKK halen ismi değiştirilerek 
kullanılıyor ise günümüzde de 
yıllardan beri Türkiye’yi bölmek 
için derin bir çalışma ile hazırlan-
mış FETÖ örgütü kullanılmıştır.

 Vekâlet savaşları büyük güçler 
tarafından aynı Türkiye’de olduğu 
gibi bugün tüm dünyada ve özel-
likle Ortadoğu’da başarı ile uygu-
lanmaktadır.

 Ve artık bilmeliyiz ki, biz Türk 
Milleti olarak hala uyanmaz 
ve gerekli tedbirleri almaz isek 
vekâlet savaşları Türkiye’de yeni 
piyon örgütler ve yeni şekilleri ile 
büyük güçler tarafından uygulan-
maya devam edecektir.

VEKÂLET SAVAŞLARI ve TÜRKİYE

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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Katılımı Öğretmek: Bir Statüko Döngüsü Mü?
Carol Pateman, 1970’lerde yazdığı Katılım Teorisi eserinde, yer-
el yönetsel katılım bağlamında vatandaş katılımına yönelik bir dizi 
düşünceden söz ediyor. Katılım demokrasisini yaşatmanın ve mini 
kamusal alanlardaki demokratik bir müzakerenin varsayımlarından 
söz ediyor. 

Piyasa ve Kamu organik bağları elbette katılım meselesiyle yakından 
ilişkili… Piyasa ekonomisinden farklı olarak kamu ekonomisinde 
kamusal malların arzının ve talebinin belirlenmesi yerel- merkezi si-
yasal katılım süreciyle şekillenmektedir. Piyasa ekonomisi içinde bi-
reyler para ve benzeri araçlarla söz konusu mallara olan taleplerini 
ifade ederler. Burada mevcut arz talep dengesi / dengesizliği içinde 
tüketim kararı bireylere aittir. Oysa kamusal mal ve hizmetlerin ne 
kadar arz/talep edilmesi gerektiği konusundaki beyanını vatandaşlar 
seçim mekanizmasıyla belirler. Burada, siyasi partilerin seçim vaat-
leriyle merkezi-yerel yönetim bütçesi içine dâhil ettikleri harcama-
lar, bütçe mekanizmasıyla disipline edilmekte ve idarenin hukukla 
bütünleşmesiyle halka hizmet olarak sunulmaktadır. Söz konusu hiz-
met sunumunda çoğunluğun kararları siyasal katılım ile belirlenirken 
yerel yönetimlere uluslararası çehrede bir hatırlatma yapılmaktadır; 
yerel yönetsel katılım. Burada azınlığın kararlarının da katma değer 
yaratacağı öğretilmektedir. Bunun dijital bir yolla yaşatılması “Yerel 
yönetsel katılımın” dijital örneğini “bütçesenin.İstanbul” uygulaması 
ile görmekteyiz. Bunun adı ise dijital katılımcı bütçe uygulaması. Bu 
güncel yenilik ile siyasal katılımın kapsadığı yerel yönetsel katılım 
sürecinin bizzat içinde yer alıyorsunuz. 

Bu durumda, Pateman, katılımı öğreterek mini kamusal alanların 
tasarlandığını ifade ederken katılımcı demokrasi teorisinde detay-
landırdığı hususların ulusal çehrede bize ne kadar uyumlu olacağı 
konusunu sorguladım. Yerel yönetsel katılım, AB ve diğer uluslarar-
ası kuruluşlar tarafından uygulanması istenen saf bir demokrasi oku-
lu aracı mıdır yoksa yerel yönetimlerin de liberalleşmesi görüşünü 
besleyen eylemler bütünü müdür? Bu açıdan, demokratik katılım, 
yerel yönetsel katılım uygulamalarında verimi yükseltecek olan un-
sur her ulusun kendine özgü bir yerel katılım ağı oluşturmasıdır. Aksi 
halde katılımı öğretmek bir statüko döngüsü yaratacaktır. 

Gözde ATALAY
Yazar
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Katılımı Öğretmek: Bir Statüko Döngüsü Mü?
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, 
GÖKTÜRKLER, UYGURLAR, OĞUZLAR, 
SELÇUKLULAR, OSMANLILAR GİBİ 
BÜYÜK TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN 
KURULMUŞTUR.
TBMM’NİN FİİLEN YÜRÜTTÜĞÜ İS-
TİKLAL SAVAŞI, İÇİMİZDEN BAŞKA MİL-
LET VE DEVLETLER OLUŞTURMAK İÇİN 
YAPILMAMIŞTIR.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ-
Nİ “KAVİMLER İTTİFAKI” ŞEKLİNDE 
GÖSTERMEYE ÇALIŞANLAR İHANET 
İÇERİSİNDEDİR.
Değerli Arkadaşlarım,
Etnik ve Dini taassubu birleştiren çizgi or-
tak düşman değildir. Onları birleştiren em-
peryalizme olan bağlılıklarıdır. Bu bağ tar-
ihi temelleri olan bir bağdır. Bu bağ İstiklal 
Savaşında Türk Milletinden tokat yiyenlerin 
torunlarının Atatürk Türkiye’sine, Türk devle-
tine, Türk Milletine duydukları kin temelinde 
yükselir.
Kendileri için yasa yapanlar, demokrasinin 
arkasına sığınırlar, karşı çıkanları en yan-
lış ifadelerle suçlarken Atatürkçüleri, gerçek 
dindarları, milliyetçileri, vatanseverleri tüm 
ulusal güçleri baskı altına almaya çalışmak-
tadırlar. Vatanseverlerin konuşma hakkı dahi 
ellerinden alınmaya çalışılmaktadır.
Türk milliyetçiliğini Ayaklar altına alan, Bo-
zkurt’a ve Türk Milliyetçilerine “Hayvan” 
Türk gençlerine ise “Eşrefi Mahlukat” diyen, 
Tarih boyunca Sultanların, Hanların veya 
Padişahların dahi sahip bulunmadığı yetkiler-
le donatıldığı halde halen Anayasa değişikliği 
taslakları veya seçim sistemleri ile ilelebet ik-
tidarda kalmanın yolunun arayanlara soruy-
oruz:
“Ne mutlu Türk’üm diyene” yazıları neden 
kaldırıldı?
“Andımız” neden kaldırıldı?
T.C. neden kaldırıldı?
Andımız halen okutuluyor mu?
T.C. yerine konuldu mu?
Devletin valisi çözüm sürecindeki kat-
kılarından dolayı Bebek katiline neden teşek-
kür etti?
Bebek Katilinin Diyarbakır Meydanında tüm 
Tvlerden canlı yayında yazdıkları neden oku-
tuldu?
Teröristlerin davulla zurnayla karşılanar-
ak sınır mahkemelerinde neden yargılanıp 
salındı?
Z
Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği Dolm-

abahçe Sarayı özellikle seçilerek devletin 
en yetkili mercilerinde bulunan şahıslar ile 
Terörist başı bebek katili Öcalan’ın adına 
orada bulunan ve onun adına konuşan SıtKı 
Süreyya Önder ile Türk varlığını tamamıyla 
ortadan kaldırarak Türklerin Anayasal hak-
larına PKK’yı ortak eden veya PKK’ya devre-
den mutabakat metni neden ilan edildi?
Sahi PKK’nın üst düzey yöneticileri ile yapılan 
“Oslo Süreci” neyin nesiydi?
FETÖ ile AKP ve Sorosçu sözde solcuların 
birlikte düzenlediği Abant toplantılarında 
yapılan açıklamalar da söylenenler neydi?
Böyle uzar gider!!!
TÜRK MİLLETİNİN ALEYHİNE ETNİK VE 
DİNİ TAASSUBUN ÜLKEYİ TESLİM AL-
MASI YÖNÜNDE YÜRÜTENLER!
Sevgili okurlar,
19 yıldır “Anayasa Değişiklik” önerilerinin, 
Başbakan, Meclis Başkanlarının ve Cum-
hurbaşkanı adına konuşan danışmanların 
Türksüz ve Atatürksüz Anayasa yapacağız 
haykırışlarını, milli egemenliği, Etnik ve Dini 
taassuba paylaştırma hayaliyle hareket eden-
leri unutmadık.
Terörle bile müzakere yapanları, Dolmabahçe 
gibi Türk Milleti için çok önemli bir mahal-
de teröristlerle mutabakat metni imzalayarak 
Terörist başının temsilcisine bu metni oku-
tanları unutmadık.
Milli ve üniter devlet anlayışından uzaklaş-
maya, “demokratikleşme” diye bakan, etnik 
taassup ve ırkçılığa, ufalanmaya “bütünleşme” 
olarak anlayan çarpık bir zihniyeti unut-
madık.
Adem-i merkeziyet (Yerel yönetimin yetkil-
erini artırarak devletin gücünü paylaştırma) 
örtüsü altında 1923 Türkiyesini tasfiye amacı 
taşıyan “yeni Türkiye” hayalleri, buna uy-
gun olarak milli kimliği etnisite kapsamında 
gören, Türkiye’yi Türkiye yapan değer ve ilke-
leri dışlayan gayretleri yıllardır ibretle seyret-
tik.
CUMHURİYET VE ATATÜRK İLE HESAP-
LAŞANLAR ZİRVEDEDİR!
Sevgili Okurlar,
“Cumhuriyetle hesaplaştık kazandık” diyen 
AKP’nin gazetesi Yenişafak’ın eski kaptanı 
İbrahim Karagül başta kanlı kinli Cumhuri-
yet düşmanlarının vatana ihanet noktasında 
yazdıklarını, söylediklerini anlatmamız için 
bir kaç cilt kitap yazmamız gerekiyor...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Taner ÜNAL
Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Bakan Akar: Türkiye, NATO’nun aktif ve yapıcı
bir üyesi olmaya devam edecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar’ın başkenti Doha’da “Yeni Dönem İçin Dönüşüm” temasıyla düzenlenen 
Doha Forum 2022’nin “Stratejik İttifakların Gelişen Görünümü” başlıklı panelinde konuştu.

Moderatörün, “Rusya ve Ukrayna savaşı, Türkiye’yi ve Türkiye’nin NATO üyeliğini nasıl etkiler?” sorusuna Bakan 
Akar, şu yanıtı verdi:

“Tarihsel olarak devletler, tehditlere karşı emniyet ve güvenliklerini daha iyi sağlamak için ittifaklar içinde yer 
almayı seçmiştir. Bu arada, güvenlik koşulları hızla değişiyor, bu nedenle bir ittifakın değişen güvenlik koşullarına 
uyarlanması elzemdir. Bugün daha istikrarsız ve öngörülemeyen bir güvenlik ortamına girdik. Şu anda gelenek-
sel tehditlere ek olarak yeni hibrit tehditlerle test ediliyoruz. Geleneksel devletler arası tehditleri biliyoruz. Şim-
di ayrıca terörizm, aşırılıkçı ideolojiler, başarısız devletler, donmuş çatışmalar, kitlesel ve düzensiz göç ve iklim 
değişikliği bulunmaktadır.”

Dünya genelinde mülteci sayısının 85 milyona ulaştığını belirten Akar, “Dolayısıyla terör/aşırılık zemin kazandı 
diyebiliriz. Bildiğiniz gibi geçmişte savaş öncelikle bir devlet faaliyetiydi. Artık devlet-benzeri aktörler ve vekiller 
(güçler) de önemli rol oynuyor. Maalesef üzülerek belirtmem gerekir ki birçok grup ya da vekil güç bazı devletler-
in ortağı olarak hareket ediyor. Ayrıca teröristler, sosyal medyayı taraftar toplamak ve ideolojilerini yaymak için 
kullanıyor. Dezenformasyon yaymak için yalan haber, fotoğraf ve videolar kullanıyorlar. Yeni güvenlik ortamında 
yapay zeka, nano teknoloji ve otonom sistemlerin de dikkate alınması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Akar, dünyada meydana gelen herhangi bir krizin kolay bir şekilde herkesi etkileyen küresel bir soruna dönüşe-
bildiğinin altını çizerek, “Kaos teorisini hatırlayın! Kelebek etkisi. Küresel sorunların küresel çözümler gerektird-
iği çok nettir. Bu nedenle ittifakları sürdürmek, güvenlik ve barış için hala çok önemli olmaya devam etmektedir. 
Aynı şekilde diyalog ve çok taraflı iş birliği de.” diye konuştu.

Bakan Akar, Türkiye’nin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini belirterek,
“Türkiye, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya, Afganistan’a ve Kafkaslar’dan Afrika’ya ve ötesine kadar 

NATO’nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir.” dedi.
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Birleşmiş Milletlerin (BM) küresel sorunları ele alan tek evrensel platform olduğuna dikkati çeken Akar, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Güvenlik Konseyi’ne atıfta bulunduğu “Dünya beşten büyüktür” ifadesini 
hatırlattı.

“Müttefiklerimizin haksız ihracat kısıtlamaları sadece Türkiye’yi değil NATO’yu da etkiliyor”

Akar, tarihteki en önemli ve başarılı ittifakın NATO olduğunun herkesçe bilindiğini ve daha güçlü bir ittifak ol-
mak için daha güçlü üyelere ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Ancak belirtmeliyim ki bugünlerde müttefiklerimizin ülkemize yönelik haksız ihracat kısıtlamaları sadece Tür-
kiye’yi değil, NATO’yu da etkiliyor. İyi yetişmiş personel ile caydırıcı bir ordu olmak elbette mümkün ancak aynı 
zamanda güçlü bir savunma sanayisine ihtiyacınız bulunmaktadır.”

Türkiye’nin 2000 yılından sonra kendi çabasıyla geliştirdiği savunma sanayisine ilişkin bilgiler paylaşan Akar, 
Türk savunma sanayisinin kalite ve boyut olarak büyüdüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde şimdiye 
kadar mükemmel sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Akar, “Halihazırda yerli üretim oranı yüzde 80’dir. Ayrıca 2000’li yılların başından itibaren Türk savunma sanay-
inin satın alma modelinden çok daha bağımsız bir model olan güçlü bir araştırma ve geliştirme temeline sahip bir 
modele geçiş yapmış olduğunu belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, NATO’nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir”

Türkiye’nin NATO kapsamındaki rolüne de değinen Akar, “Şüphesiz Türkiye NATO’ya, müttefiklere, dostları-
na ve ortaklarına karşı üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam etmektedir ve bölgemizde ve 
dünyada barışa, güvenliğe, iş birliğine ve iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulunuyor. Bunda şüpheye yer yok. Ve 
Türkiye, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya, Afganistan’a ve Kafkaslar’dan Afrika’ya ve ötesine kadar NATO’nun aktif ve 
yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir.” dedi.

Akar, son 30 yılda Türkiye’nin etrafında birçok kriz yaşandığını ve Türkiye’nin bu süreçte NATO, Avrupa Birliği 
ve Avrupa’nın güneydoğu sınırlarını koruduğunu belirterek, “Tüm bu krizlerde Türkiye her zaman barış, istikrar 
ve güvenlik için çalışmıştır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başından beri Ukrayna ve Rusya liderleriyle temas halinde olduğuna, birçok kez yüz 
yüze veya telefon ile her iki ülkenin lideriyle görüştüğüne dikkati çeken Akar, “Benzer şekilde, Türk bakanlar 
ve yetkililer, Ukraynalı ve Rus mevkidaşları ile düzenli temas halindedir. Bu arada Ukrayna ve Rusya dışişleri 
bakanları Antalya’da bir araya geldi. Bu önemli bir adımdı. Sadece Ukrayna ve Rusya için değil, Avrupa ve herkes 
için önemliydi. Ayrıca bir çıkış yolu bulmak için (Ukrayna Savunma) Bakan (Oleksii) Reznikov ve (Rusya Savun-
ma) Bakan (Sergey) Şoygu ile düzenli temas halindeyim. Öncelikli olarak acil ateşkes ve ayrıca sivillerin tahliyesi 
gereklidir.” diye konuştu.

Akar, Türkiye’nin Ukrayna’ya Rusya’nın saldırısının başlamasından önce insani yardım sağlamaya başladığının 
ve insani yardım çalışmaları kapsamında 23 Şubat’ta iki A-400 kargo uçağı ile yardım gönderdiğinin altını çizen 
Akar, “Hava sahası kapatıldığı için bu uçaklar hala Ukrayna’da. Başta Ukrayna olmak üzere ilgili taraflarla uçak-
larımızın güvenli bir şekilde Türkiye’ye dönüşü için sürekli temas hattındayız. Ayrıca yaklaşık 60 tır dolusu acil 
insani yardım gönderildi. Daha fazla yardım ise yoldadır.” dedi.

“Türkiye Montrö’yü her zaman dikkatli, sorumlu ve tarafsız bir şekilde uygulamıştır”

Akar, NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve 
egemenliği dahil olmak üzere Ukrayna’yı destekleme taahhüdünü yinelediğini, Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanı-
madığının altını çizdiğini hatırlattı.
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bulunduğumuz 
coğrafyada Türkiye’nin ayakta durmaktan başka şansı yoktur

Kurtulmuş, par-
tisinin il başkan-
lığında düzenlediği 
basın toplantısında, 
dünyanın bütün 
ülkelerinde ve her 
yerde gündemin 
birinci maddesinin, 
bir aydır devam 
eden Rusya-Ukray-
na savaşı olduğunu 
belirtti.

Bu savaşın iki 
ülke arasında ol-
madığının görülm-
esi gerektiğini dile 
getiren Kurtulmuş, 
savaşı “önümüzdeki 
yıllarda da devam 
edecek olan bir 
güç mücadelesinin 
bizim bulunduğu-
muz bölgedeki bir 
yansıması” şeklinde 
tanımladı.

Çin’in, ABD’nin, Avrupa Birliği’nin, Rusya’nın ve diğer büyük güçlerin küresel ölçekte 
verdikleri mücadelenin aynı zamanda Türkiye’nin de merkezinde bulunduğu bölgeye 
çok ciddi şekilde sirayet ettiğini anlatan Kurtulmuş, bu krizin aslında dünyada süregid-
en birtakım dengesizliklerin, çatışmaların, mücadelelerin, rekabetlerin sonucu olarak 
ortaya çıktığını kaydetti. Kurtulmuş, “Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde de bu 
tür krizlerle dünyanın karşılaşması mukadderdir.” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşının son 20-25 yıldır çok sıkça konuşulan su, ener-
ji ve gıda krizlerini de dünya gündemine getirdiğini ifade ederek, bunların ilerleyen 
dönemde dünya ülkelerini ciddi şekilde etkileyecek, yeni gerilim alanlarını oluşturacak 
3 önemli stratejik alan olduğunu aktardı. Bunlara siber güvenlik alanının da katılması 
gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, bu 4 alanda büyük çatışmalar, gerilimler ortaya çık-
acağını kaydetti.

“Her alanda güçlü olmak mecburiyetimiz vardır”
Savaşın bütün dünyayı ilgilendiren, yeni dengelerin oluşmasında sağlayacağı olumlu, 
olumsuz katkıları bulunduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Bu savaşla ilgili Türkiye olarak bizim de alacağımız çok sayıda ders, çıkaracağımız 
sonuçlar olduğunun altını çizmek isterim. Bunlardan birisi, içinde bulunduğumuz 
coğrafyada Türkiye’nin yeniden güçlü, büyük Türkiye olarak ayakta durmaktan başka 
şansı yoktur. Güçlü bir ülke olarak durmaktan başka bir ihtimalimiz yoktur. Karad-
eniz’deki, Kafkaslar’daki, Doğu Akdeniz’deki, Suriye’deki, Orta Doğu’daki, Kuzey Af-
rika’daki, Yemen’deki gelişmeler... Bütün çevremizde olup bitenlerin birinci derecede 
Türkiye’yi ilgilendirdiği aşikardır. Tabiri caizse çatışma bölgelerinin tam ortasında olan 
bölge, Türkiye’dir. Onun için Türkiye’nin bizim yıllardır söylediğimiz ve siyasi iddi-
amızın, siyasi irademizin merkezine oturttuğumuz yeniden güçlü, büyük Türkiye ide-
aline sahip çıkmaktan başka bir şansımız yoktur.”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “İçinde bulunduğumuz coğrafyada Türkiye’nin 
yeniden güçlü, büyük Türkiye olarak ayakta durmaktan başka şansı yoktur.” dedi.
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Manisa’da bir Demokrasi Kurultayı
Bu güne kadar bir çok siyasi partinin 
toplantılarına katıldım. Her katıldığım 
toplantıda, partinin üst düzey yö-
neticileri gelir konuşur, katılımcılar 
dinler ve toplantı biter. Herkes dağılır 
gider. Dostlar alışverişte görsün. Sözde 
demokratik toplantılar. Çoğulcu eşittir 
kalabalıklar değildir.

Katılımcılık oturup dinlemek değildir.
Çoğulculuk çok seslilik, katılımcılık ise 
o toplantılarda söz hakkının olmasıdır. 
Dün Ak Parti Teşkilat Başkanı Erkan 
Kandemir’in de katıldığı Manisa İl 
İstişare kurulu toplantısı ANEMON 
otelinde yapıldı.

Biz de iştirak ettik. Beklentimiz her 
zaman ki gibi üst düzey yöneticil-
er çıkacak konuşacak partililer de 
dinleyecek ve toplantı sona erecek, 
toplantıda Teşkilat Başkanının yanısıra 
tüm Manisa Milletvekilleri, Afyon 
Milletvekili, Balıkesir Milletvekili ve 
İzmir Milletvekillerinin de katılımı İle 
yapılan bu toplantıda ne yalan söyley-
eyim toplantı yine çok uzun sürecek ve 
antidemokratik bir şekilde sona erecek 
diye düşündüm.

İlk defa müthiş bir samimi hava ve 
teşkilatlarını sevecen bir şekilde ku-
caklayan bir başkan gördüm. Önce 
yoklama yaptı.

Yoklama yaparken herkese ismiyle 
hitap ederek kendinden yaşça büyük 
olanlara abi diyerek çok samimi bir 
hava oluşturdu. Katılımcıların heye-
canını yatıştırdi ve ne yaptı biliyor-
musunuz? “ Biz konuşmayalım” siz 
konuşun diyerek bir kez daha şaşkın-
lığımı gizleyemedim tam demokratik 
bir rüzgar esmeye başladı.

O salonlar buna alışık değildi. Katılım-
cıların hemen, hemen hepsi söz aldı 
ekonomiden, tarıma, Manisa’nın 

sorunlarından, ülke sorunlarına kadar 
konuşuldu. Eleştiriler dinlendi. En çok 
Ekonomik sorunlara hayat pahalılığı-
na, elektrik doğalgaz zamları dile 
getirildi.

Bunların yanında parti içi demokrasi 
ve ülke demokrasisi masaya yatırıldı. 
Konuşmacılar konuşmalarını bitirdik-
ten sonra söz Milletvekillerine veril-
di konulara vakıf vekiller ellerinden 
geldiğince dilleri döndüğünce cevaplar 
verdiler.

En son söz alan Teşkilatlardan sorum-
lu Genel Başkan Yardımcısı Erkan 
Kandemir, inanılması benim için güç, 
bir sevecen, bir Babacan gibi insan 
haklarına saygılı, insanları biz ve onlar 
diye ayırmayan demokrat bir üslupla 
parti içi demokrasi ve demokratik bir 
yapının oluşması konusunun ve de 
ivedilikle sivil Anayasanın yapılması 
konusunda müthiş bir dinamizm 
sergilemeleri gereğini yapacaklarını, 
hayat pahalılığını farkında olduklarını 
buna çözüm için vargüçleriyle çalışa-
caklarını ve de tüm konuşmacıların 
dile getirdiği sorunları ilgili bakanlara 
ileteceğini söyleyerek oturumu kapattı.

Evet bu toplantı da şu mesajı aldım. 
Parti içi demokrasiye önem verilmesi 
gerektiğinin bilincine ulaşan partiler 
ülke demokrasisini de inşa edecekleri 
gerçeğini de sevinerek gördüm ve 
yaşadım. Yanlış anlamadınız, Mani-
sa’dan bir demokrasi kurultayı geçti ve 
bu uzun yıllardır özlemini duyduğu-
muz bir çoğulcu katılımcı toplantının 
özlemiydi.

Sağol Erkan Kandemir.

Türk siyaseti Erkan Kandemir’leri 
bekliyor.

İsmail AYDIN
Yazar
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Çiftçinin tarlasında bulduğu 3 bin 300 yıllık bilezik 
Çorum Müzesi’nde sergileniyor

Mecitözü ilçesine 
bağlı Çitli köyünde 
bir çiftçi, yaklaşık 
3 yıl önce tarlasını 
sürerken bulduğu 
bileziği, tarihi değeri 
olabileceğini düşü-
nerek Çorum Müze-
si’ne teslim etti.

Müzedeki uzman-
larca yaklaşık 3 bin 
300 yıllık olduğu 
tespit edilen altın 
işlemeli elektrum 
bilezik, restore edil-
mek üzere laboratu-
vara alındı.

Uzun süren de-
taylı restorasyon 
çalışmasının ar-
dından orijinal 
görünümü ka-
zandırılan bilezik, 
Çorum Müzesi’nde 
sergilenmeye 
başlandı.

Çorum Müzesi 
Müdürü Metin 
Çakar, bileziğin 
üzerinde bir kralın, 
tanrıya sunu yap-
masının tasvir 
edildiğini söyledi.

Bileziğin benzerinin henüz lit-
eratürde yer almadığını be-
lirten Çakar, “Bilezik bize get-
irildiğinde deforme haldeydi. 
Bölge laboratuvarımızda restore 
ettik ve şu anki haline getird-
ik. Üzerinde kayıp kısımları var 
ama genel olarak ana hatlarıyla 
bileziği görebiliyoruz.” dedi.

Bileziğin, Milattan Önce 13. 
yüzyıla ait, Hitit mücevher ve 
takı sanatının nadide örnekler-
inden biri olduğunu dile getiren 
Çakar, şunları kaydetti:

“Bu nadir bulunan bileziği 
müzemizde sergilemekten mut-
luluk duyuyoruz. Bileziğin 
üzerinde güzel bir sahne var. 
Bileziğin sağ tarafında bir Hitit 
kralı görüyoruz. Karşısında ise 
Hititlerin taptığı İştar Şauşka adlı 
tanrı var.

Tanrının arkasında ise Ninatta ve Kulitta adlı 
yardımcıları var. Burada bir libasyon sahnesi var. 
Hitit kralı tanrıya bir sunu yapıyor. 13. yüzyıldan 
kalan bu güzel bilezikte kendi Hitit dönemindeki bir 
ibadet anlatılıyor.”

Çakar, nadide eseri görmek isteyenleri Çorum Müz-
esi’ne davet etti.

Çorum’da çiftçinin tarlasında bulduğu, üzerinde bir Hitit kralının tanrıya yaptığı libasyonun 
(sunu) tasvir edildiği yaklaşık 3 bin 300 yıllık bilezik, Çorum Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.
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VATANDAŞLARIN, HİSSELİ BİR GAYRİMENKULÜ ALIRKEN VEYA SATARKEN
ÖNALIM(ŞUFA) HAKKINI, AKLINIZDA KALSIN.?

( MK:Madde 732- Paylı mülkiyette bir 
paydaşın taşınmaz üzerindeki payını 
tamamen veya kısmen üçüncü kişiye 
satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım 
hakkını kullanabilirler.)

 Önalım hakkı “yasal önalım 
hakkı, sözleşmeden doğan önalım hak-
kı ve sınırdaş tarımsal arazi malikinin 
önalım hakkı” olmak üzere üçe ay-
rılmaktadır. Yasal önalım hakkı Türk 
Medeni Kanunu 732. maddesinde; sö-
zleşmeden doğan önalım hakkı Türk 
Medeni Kanunu 735. maddesinde ve 
Türk Borçlar Kanunu’nun 240. madde-
si ve devamında; sınırdaş tarımsal arazi 
malikinin önalım hakkı ise 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 
Kanunu’nda düzenlenmiştir.

 Önalım hakkı, yalnız payın satıl-
ması halinde kullanılacağı için üzerinde 
paylı mülkiyet bulunan taşınmazın 
tamamının veya bir kısmının satılması 
halinde kullanılmaz. Çünkü bu durum-
da paydaşlar aynı zamanda paylı mül-
kiyet ilişkisini de oybirliği ile tamamen 
veya kısmen ortadan kaldırmış olmak-
tadırlar.

 Nitekim Yargıtay 14. Hukuk 
Dairesinin 2016/7286 E. 2017/3070 K. 
sayılı 17.04.2017 tarihli kararında şu 
ifadelere yer verilmektedir: “Uyuşma-
zlık: dava tarihi itibariyle dava konusu 
taşınmazda paydaş olmayan davalının 
yargılama aşamasında başka hisse al-
mak suretiyle paydaş konumuna gelm-
esi halinde eldeki davanın dinlenip 
dinlenemeyeceği noktasında toplan-
maktadır.  Bilindiği üzere; önalım 
hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi 
taşınmazlarda bir paydaşın taşınmaz 
üzerindeki payını kısmen veya tama-
men üçüncü bir kişiye satması halinde 
diğer paydaşlara bu satılan payı önce-

likle satın alma hakkına veren bir 
haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi 
kurulduğu anda doğar ve satışın yapıl-
masıyla kullanılabilir hale gelir.” Yasal 
önalım hakkı, paya bağı bir haktır. Bu 
hak, pay dolayısıyla elde edildiğinden, 
pay kimin mülkiyetine geçerse, onun 
tarafından kullanılabilir. Yasal önalım 
hakkı ayni nitelikte bir hak olmayıp, bu 
hakkın paydan ayrı ve bağımsız olar-
ak başkasına devredilmesi veya miras 
yoluyla geçmesi de söz konusu değildir. 
Zira bu hak, paydaşın şahsında vücut 
bulmaktadır.
 
 Önalımda dikkat edeceğimiz 
hususlar da şu hususlar vardır. Yargıtay 
kararına göre şu hallerde önalım Hakkı 
kullanılmamaktadır.
1- Cebir artırmayla satışlarda önalım 
Hakkı kullanılmaz (mk. 733 )
2- kat mülkiyeti kanunu 8. maddesine 
göre kat mülkiyeti ve kat irtifakı katı-
na bağlı bağımsız bölüm ve arsa pay-
larının satışında kullanılmaz (ancak 
bir bağımsız bölümün paydaşları ken-
di aralarında Kanuni önalım hakkına 
haizdir.)
3- Bağışlamada,
4- Trampada,
5- Ölünceye kadar bakma akdinde,
6- Aynı sermaye taahhüdünün de,
7- Tapu dışı satışlarda,
8- Mülkiyetten başka ayni veya şahsi 
hakların tesisinde (intifa ve üst, otur-
ma (sükna) ipotek, satış vaadi, Kira gibi 
hallerde,)
9- Kamulaştırmada,
Bu nevi işlemlerde  Önalım Hakkı kul-
lanılamaz.

 Önalım hakkında soracak-
larınız olması halinde, E- posta: zafer-
demir40@gmail.com dan yazı ile sora-
bilirsiniz.

Müh. Zafer DEMİR
Tapu Kadastro

E. Baş Müfettişi 
Yazar
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KANAL İSTANBUL’UN YARATTIĞI TEHDİT!
GEÇEN YAZIMIZDA ÖNERDİĞİMİZ 
GİBİ, TÜRKİYE “MONTRÖ SÖZLEŞME-
SİNİ HARFİYEN UYGULAMIŞ” KA-
RADENİZ’İN BİR SAVAŞ GÖLÜNE 
DÖNMESİ BÖYLECE ÖNLENMİŞTİR

HALEN İHALE ÇALIŞMALARI SÜREN 
KANAL İSTANBUL’UN YAPIMI MON-
TEUX BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİNİN 
İPTALİNE SEBEP OLACAK, İSTANBUL 
VE ANADOLUNUN GÜVENLİĞİ TEH-
DİT ALTINDA KALACAKTIR.

Değerli Arkadaşlarım,
ABD Senatosu’na 2006 yılında verilen bir 
yasa taslağında; “İstanbul ve Çanakkale 
Boğazlarını ilgilendiren Montrö Ant-
laşması’nın, ömrünü doldurduğu, bu an-
laşmanın günün koşullarına uygun olarak 
yeniden düzenlenmesi gerektiği” söylen-
mişken, kısa bir süre sonra, ABD Türkiye 
Büyükelçisi Ross Wilson, Ankara’da bir 
açıklama yaptı ve “Montrö Anlaşması’nı 
Türk kamuoyunda tartışılabilir” duruma 
getirdi.

3 Mart 2006’da gazetecilere; “Montrö sö-
zleşmesi oldukça açık. Ve biz Karaden-
iz’in uluslararası sularda bulunmasından 
kaynaklanan haklarımızdan yararlanmak 
istiyoruz. Yani gerektiğinde gemilerimiz 
buraya girebilir” dedi.

Bütün bu söylemlere rağmen, Amerika 
70 bin tonluk Mercy isimli donanma has-
tane gemisini 7-16 Ağustos 2008 tarihleri 
arasında meydana gelen Rusya-Gürcistan 
savaşı sırasında Karadeniz’e çıkarmak is-
temiş, ancak bu istek tonaj kısıtlaması ned-
eniyle reddedilerek, Türk Deniz Kuvvetleri 
anılan gemiyi Çanakkale Boğazından sok-
mamıştır.

ABD’NİN, ROMANYA’YA, YER-
LEŞTİRDİĞİ, ÇEK CUMHURİYETİ VE 
POLONYA’YA YERLEŞTİRMEKTE OLD-
UĞU FÜZE SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE 
RUSYA’YA YÖNELİKTİR.

Değerli Arkadaşlarım,
SSCB’nin dağılışını, geçen 30 yıl öncesin-
den başlayarak o yıllarda güçsüz durumda 
kalan Rusya’nın ABD tarafından kıskaca 
alınmasını ayrı bir yazı konusu yapalım. 

Tabii ki Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü 
savaşı hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz.
Ancak bu noktaya gelinmesinde ABD’nin 
yaptıklarının ve halen Türkiye Rusya ve 
İran’a yönelik olarak kurmaya ve geliştirm-
eye devam ettiği füze sistemleri başta aktif 
silahlanmanın etkisi büyüktür.

Birkaç örnek vermek gerekirse, ABD 
tarafından Romanya’nın Deveselu üssüne 
karada-konuşlu Aegis füzesavar sistemleri, 
SM-3 Block 2A füzelerinin yerleştirilmesi 
tamamlanmıştır.

Rusya, Devesolo üssüne yerleştirilen 
Amerikan füzesavar sistemlerinin kul-
landığı Mk41 dikey fırlatma kovanlarının 
saldırı amaçlı füzeler içinde kullanılabi-
leceği gerekçesiyle, ABD ve SSCB arasında 
imzalanmış olan 1987 tarihli Orta menzilli 
Nükleer Kuvvetler-INF anlaşmasına aykırı 
olduğu için kaldırılmasını talep etmiştir. 
ABD 3 Şubat 2019 itibariyle anlaşmadan 
çekildiğini açıklamıştır.

Polonya’nın Baltık Denizi sahilinde 
Redzikowo’daki Ustka-Wicko üssüne yerde 
konuşlu füzesavar sistemi yerleştirilmiş, 
Çek Cumhuriyeti’ne kurulacak tesisler ile 
hazırlıklar sürmektedir.

ABD, Romanya’ya ve Ukrayna’nın Odes-
sa veya başka uygun bir limanında Avru-
pa Füze Kalkanı projesi kapsamında Füze 
Kruvazörü konuşlandırarak, böylece 
Rusya’nın stratejik hedeflerini vurma im-
kânını elde etmek peşindedir.

NATO’nun (2-4) Nisan 2008 Bükreş zir-
vesinde kararlaştırılan Füze Kalkanı ku-
rulması konusu, “başkanlığını ABD eski 
dışişleri bakanı Madeleine K. Albright’ın 
yaptığı ve içinde Türkiye’den B. Elçi Ümit 
Pamir ve Türkiye’nin NATO eski askeri 
temsilcisi Korgeneral Yılmaz Oğuz’un-
da bulunduğu NATO Uzmanlar Gurubu 
tarafından hazırlanan 17 Mayıs 2010 tar-
ihli raporda Avrupa-Atlantik bölgesine 
yapılacak balistik füze saldırısına karşı bir 
füze savunma sistemi kurulması...

Yakup
KOÇYİĞİT

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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SAVAŞ OYUNLARI VE EKONOMİ
Yeni dünya düzeni, pandemi, aşı derken oyun 
kurucuların sabrı daha fazla beklemeye yet-
medi. Dünyanın en büyük gelir getiren sek-
törü TIP yani ilaç sanayi ve yan ürünleri. Pan-
demi beklenen ekonomik getiriyi sağlamadı. 
Dünyanın en büyük ilaç firmalarından Pfeizer 
(aynı zamanda Çinde ortaya çıkan COVİD-19 
virüsünün bulunduğu deney laboratuvarının 
asıl sahibi) aşı yolu ile hedeflediği ekono-
mik getiriye ulaşamadı! Yaşlı insan sayısı 
gençlerden fazla olan medeni dünya hastaların 
bakımını sağlamak için gerekli gelirleri genç 
çalışanlardan elde etmek zorunda. Fakat nüfus 
ters orantılı olunca sağlık sektörü alarm ver-
meye başladı. Gelirler giderleri karşılayamaz 
oldu; hal böyle olunca COVİD-19 devreye 
alındı. Yine de istenen ekonomik canlanma 
sağlanamadı. Son çare ilaç sektörü ve ikinci 
büyük gelir kaynağı olan silah sanayi devreye 
yeni oyuncu olarak girdi. Silah sistemlerin-
in insan üzerinde yarattığı tahribat sonucu 
bakım ve tedavi gerektiren insanlar için tekrar 
tıbbi bakım masrafları; nihayetin de ilaç sek-
törünün büyük oyuncularının bilançolarına 
kar olarak yansıdı.  

Buraya kadar senaryo tamam ama bu tu-
zağa düşecek gözü kara içi Tarihin ihtişamlı 
geçmişinin özlemi ile yanan bir ana oyuncu 
lazımdı? öyle ki bu oyuncu hem varlıklı hem 
güçlü hem de hedef tahtasına oturtulduğu 
zaman gizemli kimliği ile tüm dikkatleri to-
playacak kadar cazibeli olmalıydı! Gerekli 
tahrikler yapıldığında bu oyuncu direk sahne 
dalacak ve rolü üstelenecekti! Tüm dünyadaki 
liderler arasında bu role en uygun kişi bulundu 
“Vladimir Putin” uzun zamandır oyun kuruc-
uların gözlemlerinde bu role uygunluğunu de-
falarca kanıtlamıştı! Yine de savaş ateşinin eve 
sıçramaması gerekliydi. 

Oyun kurucuların uzun zamandır NATO’dan 
ve AB’den özellikle uzak tuttuğu Ukrayna 
gereken sahne dekoruna sahipti. Sarışın mavi 
gözlü güzel Ukrayna batı toplumlarına benze-
mekle birlikte yetim kalmış gibiydi. Aileden 
ama kimseye ait değil….

Yalnız Ukrayna’nın başına tanınan sosyal bir 
figür gerekliydi ki istenen ilgi sağlanabilsin. 
Yoksa bu yaşananların daha beteri Myan-
mar da yaşandı, Suriye de yaşandı kimin 

umurundaydı? Bu bölgelerde bir komedyen 
başta değildi, ayrıca oralarda yaşayan insan-
lar sarı saçlı mavi gözlü hiç değildi!! Mazlum 
figür Volodimir Zelenski Ukrayna sahnesinde 
boy gösterdi. Dikkat ederseniz ön adları aynı 
sayılır!!!

Oyun başlasın: Amerika Rusya’nın tatbikatının 
ilk günlerinden beri savaş çığlıkları atıyor-
du Neden? zaman geçiyor hadi başlasanıza 
der gibi! Rusya devlet başkanı Putin’in içinde 
yanan Büyük Rusya ateşini her gün körükledi. 
Bu sırada Pandemi nedeni ve Çine uyguladığı 
ekonomik ambargoları ile aslında ekonomi-
si her geçen gün daha kötüye giden Büyük 
buhrandan bu yana en yüksek enflasyon 
rakamlarına ulaşan Amerika dünya ekonomik 
gücü liderliğini kaybetmek üzereydi. Savaş 
sayesinde elindeki tüm eski silah envanterini 
temize çekti! Silah fabrikaları Rusya’dan ko-
rkan batılı devletler sayesinde 24 saat mesai 
yapmaya başladı. Milyarlarca Dolarlık kontrat-
lar yapıldı. Bütün ülkeler yeni pahalı teknolo-
jik silahlar için sıraya girdi. Fakat istemeseler 
de sahneye sessizce dahil olan savaş süresince 
İHA ve SİHA lar ile kendinden bahsettiren İs-
viçre’nin elinden tarafsızlık bayrağını akılcı bir 
hamle ile alan TÜRKİYE!

Oyun kurucuların dahi aklına gelmeyen bu 
yeni oyuncu rolünü gayet iyi oynuyordu. 
Ekonomik yaptırımlarla sıkıştırılan Rusya 
Türkiye ye güveniyor Dünyadan beklediğini 
bulamayan Ukrayna Türkiye’yi garantör olar-
ak görüyordu. Düne kadar Açık bir şekilde 
düşmanlık gösteren Amerika sessizce yeni 
oyuncuyu seyretmeye başladı. Yalnız artık eski 
müttefik hikayelerinin geçersiz olduğu gerçeği 
unutulmamalıdır. Bu savaşla karnı doyan 
aslanın gözünü nereye dikeceği şimdiden belli!

Oyun kurucuların Türkiye’nin palazlanmasını 
istemeyecekleri aşikar. Ak parti ülke içi yöneti-
mini atılan twitlere ,sosyal medya gazlamaları-
na göre değil ,halkın gerçek ekonomik beklen-
tilerine göre ,tarafsız kanunlar ile düzene 
sokması gerekli. Aksi halde tüm bu çabalar 
boşa gider.

Olan yine halka olur.
En Tehlikeli Duygu Zafer Sarhoşluğudur!!!!

Sayim YAĞAN
Yazar
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Tarihi eserler laboratuvarda yeniden hayat buluyor
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa Restorasyon ve Konservasyon 

Bölge Laboratuvarında, her yıl işlemden geçirilen binlerce kültür varlığı ve tarihi eser, müzelerin 
envanterine kazandırılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzel-
er Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarında, her yıl işlem-
den geçirilen binlerce kültür varlığı ve tarihi eser ortak 
kültürel mirasa kazandırılıyor.

Müzelerin envanterine kayıtlı binlerce eserin bakım ve 
onarımı, bilimsel kriterlere uygun olarak 2014 yılında 
açılan Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Labo-
ratuvarında yapılıyor.

Teknik cihazlarla detaylı görüntülenen eserler, kimi 
zaman mikroskop altında birleştiriliyor. Bazı eserler-
in onarımında, doktorların ameliyatlarda kullandığı 
“bistüri” ile tekstil parçaları ya da ipliklerinin ayrıl-
masında diş hekimlerinin kullandığı aletlerden yarar-
lanılıyor.

Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürü Dr. Hüseyin Gürsel Bilmiş, restoratör-kon-
servatör ve kimyagerlerden oluşan 11 kişilik ekiple 8 
yılda 8 bine yakın eserin çalışmalarının tamamlandığını 
söyledi.

Sorumluluk alanlarında 5 il, 15 müze ve 3 ören yeri 
bulunduğunu ifade eden Bilmiş, “Balıkesir, Bilecik, 
Kütahya, Yalova ve Bursa’daki müzelerin envanterindeki 
eserlerin koruma ve onarımlarının yani restorasyon ve 
konservasyonlarının yapıldığı bir bölge laboratuvarı 
burası.” dedi.

Bilmiş, tarihi bir eserin laboratuvara getirildiğinde ilk 
olarak belgelemesinin yapıldığını belirterek, “Belge-
lemeden sonra eserin üzerinde analiz yapılıyor. Daha 
sonra eserin durumunun ortaya çıkması için bir teşhis 
ortaya konuyor ve bunun neticesinde bir tedavi uygu-
lanıyor. Buradaki uzman arkadaşlarımız eserin kendi 
durumu ne ise ona göre bir yöntem uyguluyor. Her 
biri kendi alanında Türkiye’nin sayılı uzmanlarından. 
Dolayısıyla bu eserlere bir doktor hassasiyetinde neşter 
vuruyorlar diyebiliriz.” diye konuştu.

Sorumluluk alanındaki illerin önemli ve tarihsel biriki-
mi olan kentler olduğuna değinen Bilmiş, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Bursa ve civarındaki iller, önemli tarihsel birikimi, 
arka planı, arkeolojik birikimi olan iller. Dolayısıyla 
yoğun bir laboratuvar faaliyetimiz var. Sadece laboratu-
varda değil sorumluluk alanımızdaki illerde de bire bir 
yerinde uygulamalar yaptığımız durumlar oluyor. Aynı 
zamanda bağlı müzelerin periyodik kontrolleri yılda 
iki defa yapılıyor. Burada tespit edilen eserler Genel 
Müdürlüğümüzün onayı ile laboratuvara getiriliyor ve 
eserlerin işlemleri burada uzman arkadaşlar tarafından 
yürütülüyor. İznik ve Kütahya’daki gibi antik yerleşim 
yerleri müzelerimize önemli eser sağlıyor. Buralar-
da yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen eserlerin 
müzede sergilenme aşamasına kadarki bütün süreçleri 
laboratuvarımızdan geçiyor. Laboratuvar müdürlüğü 
olarak burası açıldığından beri uzman arkadaşlarımız 
binlerce eserin restorasyon ve konservasyonunu yaptı.”
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ZAFER 
ALTINKESER

Yazar

OĞUZ (METE) HAN (M.Ö. 234-174)
Oğuz Kağan olarak da adlandırılan Mete Han, M.Ö. 234 yılında gözlerini Dünyaya açmıştır. 
Asya Hun İmparatorluğu’nun kurucusu olarak bilinen Kara Han yani Teoman Han’ın oğludur. 
Annesi Ay Kağan, Dedesi Kabi Handır. (M.Ö. 234 – M.Ö. 174) arasında hüküm sürmüş Büyük 
Hun İmparatorluğu hükümdarıdır.
Mitolojiye Göre : Oğuz Han yani Mete Han Kadim Oğuz Türkmen Devleti’nin kurucusu 
olarak kabul edilir. Bütün hayatı boyunca Gök Börü (Börteçine) kendisine kılavuzluk etmiştir. 
Hayatı, daha doğumundan başlayarak olağanüstü olaylarla doludur. Yüzünün rengi maviye 
çalar. Al (kızıl) renklidir. Ağzı ateş gibidir. Çok çabuk büyümüştür. Doğar doğmaz yemek 
yemiştir. Bir kez süt emip sonra çiğ et yemiştir. Gücü simgeleyen boynuzlu bir tacı vardır.
Oğuz Destanı‘nda Acuna yani Dünya’ya Gelişi Şöyle Anlatılır
Aydın oldu gözleri, renklendi, ışık doldu,
Ay Kağan’ın o gündü, bir erkek oğlu oldu.
Gömgök, gök mavisiydi, bu oğlanın yüz rengi,
Kıpkızıl ağzıyla, ateş gibiydi benzi.
Al al idi gözleri, saçları da kapkara!
Perilerden de güzel, kaşları var ne kara!
Geldi ana göğsünde, aldı emdi sütünü,
İstemedi bir daha, içmek kendi sütünü.
Pişmemiş etler ister, aş, yemek ister oldu.
Etraftan şarap ister, eğlenmek ister oldu.
Ansızın dile geldi, söyler konuşur oldu.
Kırk gün geçtikten sonra, yürür oynaşır oldu. 
Oğuz Kağan, yaşamı boyunca iki kız ile evlenmiştir. İlk evliliğini Göğün Kızı ile yapmıştır. 
Tanrı’ya yakarışta bulunurken tanımıştır.  Bir anda karanlık çökmüş ve gökten bir ışık ile bir 
kız inmiştir. Oğuz bu kıza aşık olmuş ve onunla evlenmiştir. Oğuz’un bu evliliğinden üç oğlu 
olmuştur. Bunların adları Gün, Ay ve Yıldız’dır.
Oğuz Kağan ikinci evliliğini ise Yerin Kızı ile yapmıştır. Ava gittiği bir gün gölün ortasındaki 
bir adada, ağacın kovuğunda oturan bir kız ile yapmıştır. Bu evlilikten de Gök, Dağ ve Deniz 
adında üç oğlu olmuştur. 
Gök Tanrı inancında Yer ve Gök kutluydu fakat Acunun yüce Gök Tanrısı, Gökte bulunduğu 
için ilk evliliği daha kutsaldı. Ondan olan üç çocuk da son evliliğinden olan üç çocuğa göre 
daha kutlu ve üstündü. Oğuz Han’ın bu altı oğlunun da dörder oğlu olmuş ve bugünkü 24 
Oğuz Boyu, böylece oluşmuştur.
OĞUZNAMEDE TÜRKLERİN BÜYÜK KAĞANI METEHAN
Emir verdi Oğuz Han, kendinin iç iline,
Toplandı halk, sözleşti, koştu onun eline,
Oğuz kırk masa ile, sıra dizdirmiş idi,
Türlü şaraplar ile, aşlar pişirtmiş idi.
Halk oturdu sofraya, ne kımızlar içtiler,
Ne şaraplar içildi ne tatlılar yediler.
Toy bitince Oğuz Han, verdi şu buyruğunu:
Ey benim beylerimle, ilimin ey budunu!
Sizlerin başınıza, ben oldum artık kağan.
Elimizden düşmesin ne yayımız ne kalkan!
Damgamız olsun bize, yol gösteren bir buyan.
Alpler olun savaşta, Bozkurt gibi uluyan! 
Yurdumuz ırmaklarla denizler ile dolsun.
Gökteki güneş ise, yurdun bayrağı olsun!
İlimizin çadırı, yukardaki gök olsun,
Dünya devletim olsun, halkımız da çok olsun!
Büyük Hun İmparatorluğu, Teoman‘dan sonra en parlak devrini Oğuz Kağan (Mete Han) 
zamanında yaşamıştır. Mete Han, kağanlığı elde ettikten sonra dört yöne akınlar düzen-
lemiştir...
Devamı simgedergi.com’da...
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Sean Penn, Zelenskiy’e Oscar töreninde konuşması 
için imkan sunulmazsa ödüllerini eritecek

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, bu yılki Akademi Ödülleri’nde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir 
Zelenskiy’in konuşmasına imkan sunulmazsa sahip olduğu Oscar ödüllerini eriteceğini söyledi.

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, CNN’e verdiği 
röportajda, Akademi’nin, Zelenskiy’e, Ukrayna’nın 
mücadelesi hakkında konuşabileceği bir platform 
sunma yükümlülüğü olduğunu savundu.

Zelenskiy’nin bu yılki Oscar Ödülleri töreninde 
konuşturulmaması halinde törenin boykot edilm-
esi gerektiğini belirten Penn, böyle bir durumda 
kendi ödüllerini herkesin önünde eriteceğini dile 
getirdi.

Penn, “Akademi Ödülleri’nin (Zelenskiy’e) hepimi-
zle konuşma fırsatı vermekten başka yapabileceği 
daha büyük bir şey yok. Anladığım kadarıyla bunu 
yapmamak için bir karar verilmiş. Başkan Zelens-
kiy’nin bunu isteyip istemediği konusunda yorum 
yapacak kişi ben değilim.” dedi.

Penn, Akademi’nin Ukrayna liderini destekleme-
mesinin “Hollywood tarihinin en ahlak dışı anı” 

olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Dilerim öyle bir şey olmaz. Sektörde, kendilerini 
çoğunluğun iyiliğinin temsilcileri olarak görüp, 
Ukrayna’daki liderle görüşmeme kararı alan kibirli 
insanlar olmaması için dua ediyorum. Bu yüzden, 
bunun olmayacağını umuyorum. Umarım, eğer 
öyle olursa (bütün katılımcılar) çekip gider.”

Bu yılki törenin sunucularından Amy Schumer, 
Akademi’ye Zelenskiy’nin törende konuşmasını 
teklif ettiğini ancak bunun kabul edilmediğini 
söylemişti.

Oscar ödülleri, Los Angeles’ta bugün düzenlenecek 
törenle sahiplerini bulacak.

Penn, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına dair belge-
sel çekimleri için Ukrayna’ya gitmişti.
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AYDIN 
ALTINKESER

Yazar

Blok Zincir (Blockchain) Teknolojisi
Blok zinciri teknolojisi temelinde,  
iki taraf arasındaki işlemleri verimli, 
doğrulanabilir ve kalıcı şekilde kayd-
edebilen açık dağıtılmış bir defterdir. 
Bu işlemler somut (bir ürün; araba, 
nakit,ev gibi) veya soyut ( fikri:pat-
ent, telif hakları, marka gibi) olabil-
irler.
İşler, bilgi üzerinden ilerler. Bilgi ne 
kadar hızlı ve doğru bir şekilde alınır-
sa o kadar iyidir. Blok zincir, yalnız-
ca izni olan ağ üyeleri tarafından 
erişilebilen ve üzerinde değişiklik 
yapılamayan bir büyük defterde de-
polanan anlık, paylaşılan ve tama-
men şeffaf bilgiler sağladığı için bilg-
inin sunulması için idealdir. Bir blok 
zincir ağı siparişleri, ödemeleri, hes-
apları, üretimi ve çok daha fazlasını 
takip edebilir. Üyeler, gerçeğin tek 
bir görünümünü paylaştığından bir 
işlemin baştan sona tüm ayrıntılarını 
görebilirsiniz; böylece yeni verimli-
liklerin ve fırsatların yanı sıra daha 
fazla güvene sahip olursunuz.
Blok zincir altında yatan beş temel 
ilke şunlardır;
1. Dağıtılmış veritabanı: Bir blok 
zincirindeki her bir taraf, tüm veri-
tabanına ve tüm geçmişine erişebil-
ir. Verileri veya bilgileri tek bir taraf 
kontrol etmez. Her taraf, işlem or-
taklarının kayıtlarını aracı olmadan 
doğrudan doğrulayabilir.
2. Eşler arası aktarım: İletişim, 
merkezi bir düğüm yerine doğrudan 
eşler arasında gerçekleşir. Her 
düğüm, bilgileri diğer tüm düğüm-
lere depolar ve iletir.
3. Takma adla şeffaflık: Her 
işlem ve ilgili değeri, sisteme erişi-
mi olan herkes tarafından görülebil-

ir. Bir blok zincirindeki her düğüm 
veya kullanıcı, kendisini tanımlayan 
30 artı karakterden oluşan benzer-
siz bir alfasayısal adrese sahiptir. 
Kullanıcılar anonim kalmayı veya 
başkalarına kimliklerinin kanıtını 
sağlamayı seçebilir. İşlemler blok 
zinciri adresleri arasında gerçekleşir.
4. Kayıtların tersinmezliği. Veri-
tabanına bir işlem girildikten ve he-
saplar güncellendikten sonra, kayıt-
lar, kendilerinden önce gelen her 
işlem kaydına bağlı olduklarından 
(dolayısıyla “zincir” terimi) değiştir-
ilemez. Veritabanındaki kaydın 
kalıcı olmasını, kronolojik olarak 
sıralanmasını ve ağdaki diğer her-
kes tarafından erişilebilir olmasını 
sağlamak için çeşitli hesaplama algo-
ritmaları ve yaklaşımları kullanılır.
5. Hesaplamalı mantık. Deft-
erin dijital doğası, blok zinciri 
işlemlerinin hesaplama mantığına 
bağlanabileceği ve özünde program-
lanabileceği anlamına gelir. Böylece 
kullanıcılar, düğümler arasındaki 
işlemleri otomatik olarak tetikleyen 
algoritmalar ve kurallar ayarlayabilir.
Blok zinciri ile, sözleşmelerin dijital 
koda gömülü olduğu ve şeffaf, pay-
laşılan veritabanlarında saklandığı, 
silinmeye, kurcalanmaya ve revizyo-
na karşı korunduğu bir dünya hayal 
edebiliyoruz. Bu dünyada her an-
laşma, her süreç, her görev ve her 
ödeme, tanımlanabilen, doğrulana-
bilen, saklanabilen ve paylaşılabilen 
bir dijital kayıt ve imzaya sahip ol-
acaktır...

Devamı simgedergi.com.’da...
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Kadın girişimci markalaştırdığı koli bandını
25 ülkeye satıyor

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, babasından 
devraldığı ambalaj işletmesinde 2018 yılında koli bandı 
üretimine başladı.

Markalaşma sürecinin ardından akrilik, şeffaf ve baskılı 
çeşitlerinde koli bandı üreten kadın girişimci, yurt 
içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep aldı.

Arslan, ürünlere ilginin giderek arttığını belirterek, 
“Babamdan devraldığım işletme, farklı bir sektördeydi. 
Biz, bunu koli bandı üretimine dönüştürdük. Markal-
aşma süreciyle de yurt içindeki e-ticaret sitelerine, 
toptancılara, fabrikalara ve dış ülkelere ürün satışı yap-
maktayız.” dedi.

İşletmenin kapalı alanının 5 bin metrekare büyüklüğe 
ulaştığını ifade eden Arslan, yıllık 5 bin ton bant üreti-
mi yaptıklarını söyledi.

Arslan, bant çeşitlerini arttırmak için de Ar-Ge çalışma-
ları yürüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu: “Akri-
lik tutkalı kendimiz, istediğimiz kalitede üretiyoruz. 
Müşterilerin taleplerine göre de bantları üretip gönder-
imini sağlıyoruz. Taleplere göre tür ve renkler değişe-
biliyor. Türkiye’de batı kesiminde genelde şeffaf bant 

kullanılırken, daha güney kesim sarı ve turuncu kul-
lanıyor. Böyle farklılıklarımız da var. Biz, olabildiğince 
en iyi şekilde müşterilerimizi memnun ederek üretim 
yapıyoruz. Yakın zamanda kağıt bant üretimine de 
başlayacağız.”

Dış satım yapmanın da gururunu yaşadıklarını belirten 
Nida Beyoğlu Arslan, şunları kaydetti: “Ürünlerimizi 25 
ülkeye ihraç ediyoruz. Bu ülkelerden de distribütörlük 
teklifleri alıyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa ve Orta Doğu 
ülkelerine dış satım yapıyoruz. Bugün her alanda neyi 
yaparsanız yapın mutlaka koli bandını kullanmak zo-
rundasınız. Biz, ihracat anlamında çok mutluyuz. Bant 
ve akrilik tutkal ithalatını da azaltmış oluyoruz.”

Arslan, ihracatı arttırarak Türkiye ekonomisine daha 
fazla katkı sağlamayı istediklerini belirterek, “İhra-
catımız geçen yıl 3,5 milyon dolar oldu. Bu da bizi 
gerçekten mutlu etti. 2022 ve 2023 yılında BonaBant’ı 
daha geniş kitlelere duyurmak için çalışmalara başladık. 
Ciromuzun artmasını, geçen yılki rakamın 3 katına 
çıkmayı hedefliyoruz. İşletmemizde 45 kişiyi istihdam 
ediyoruz. Ofis ve satış kadromuzda kadınlar hakim. Şu 
anda 15 kadın çalışanımız var.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Mersin’de, babasından devraldığı ambalaj işletmesini koli bandı üretim fabrikasına dönüştüren 
girişimci Nida Beyoğlu Arslan, 25 ülkeye ihracat yapıyor.

YAŞAM
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“HAKSIZ BİR DAVADA ZİRVE OLMAKTANSA, HAKLI BİR DAVADA
ZERRE OLMAYI TERCİH EDERİM.” Muhsin Yazıcıoğlu

“Ben Türk’üm, Türk esir olmaz. Ben Türk’üm, 
Türk Devletsiz olmaz. Ben Türk’üm, Türk 
Bayraksız olmaz. Ben Türk’üm, Türk Ezansız 
olmaz. Ben Türk’üm, Türk Hürriyetsiz olmaz.”

Bir haykırış ile okuduğumuz sözlerin sahi-
bi olan Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954’te 
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğdu. Üniversite 
eğitimi için 1972’de Ankara’ya geldikten son-
ra da Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde görev 
yapmaya başladı. Muhsin Yazıcıoğlu, Ülkü 
Ocakları genel başkan yardımcılığı ve Ülkü 
Ocakları genel başkanlığı görevlerinde bulun-
du. 1978 yılında faaliyete geçen Ülkücü Genç-
lik Derneğinin ilk kurucu genel başkanı oldu.

Ülkücü Hareketin Efsane Genel başkanı olarak 
hafızalarımızda yer eden Muhsin Yazıcığoğlu, 
12 Eylül 1980 sonrası yapılan yargılamalarda 
da yedi buçuk yıl cezaevinde yattı. Daha son-
ra suçsuz bulundu ve beraat etti. 1987 yılında 
Milliyetçi Çalışma Partisi’ne (MÇP) girdi ve 
Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulun-
du. 20 Ekim 1991 milletvekili genel seçimler-
inde, Refah Partisi (RP), Milliyetçi Çalışma 
Partisi (MÇP) ve Islahatçı Demokrasi Par-
tisinin (IDP) oluşturduğu ittifak bünyesinde 
milletvekili adayı olarak meclise girdi.

1991 seçimlerinden sonra kurulan SHP-DYP 
koalisyonu sırasında MÇP’nin oluşturulan 
koalisyona güvenoyu vermesi Yazıcıoğlu 
ve arkadaşları tarafından kabul edilmemiş, 
Yazıcıoğlu 7 Temmuz 1992 günü bir grup ark-
adaşıyla partiden istifa ederek “Yeni Oluşum” 
adını verdikleri hareketi başlatmış, 29 Ocak 
1993 tarihinde Yazıcıoğlu önderliğinde Büyük 
Birlik Partisi kurulmuştur.

Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken 
genel seçimlerinde ANAP’la yaptıkları ittifak-
la yeniden Meclise girdi. 1996’da ANAP’tan 
istifa ederek, yeniden BBP’ye döndü.

22 Temmuz 2007’de yapılan seçimlerde Si-
vas’tan bağımsız milletvekili seçildi ve 
TBMM’ye girerek seçimden önce bıraktığı 
Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.

Muhsin Yazıcıoğlu, 2009’da zor şartlarda yer-
el seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak 
mitinge katıldı. “Seçimlerde iddialıyız.” diyen 
Genel Başkan Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının 

içinde bulunduğu helikopter, Kahraman-
maraş’ın ardından Yozgat’ta yapacağı mitinge 
giderken 25 Mart 2009’da Göksun ilçesi kır-
salında düştü. Yazıcıoğlu ve arkadaşları bu 
elim kazada hayatlarını kaybettiler.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun adı Sivas başta olmak 
üzere Anadolu’nun birçok şehri ile Pakistan 
gibi dost ve kardeş ülkelerde cami, cadde, 
park, okul ve vakıflara verilerek yaşatılıyor.

Yazıcıoğlu’nun na’şının, helikopter düştükten 
sonra karların üzerinde bulunması, sevenler-
ine O’nun “Üşüyorum” şiirini hatırlattı ve sev-
enleri tarafından Muhsin Başkanları ile adeta 
bütünleştirildi.

Huzur dolu içimde,
Ben sonsuzluğu düşünüyorum,
Ey sonsuzluğun sahibi,
Sana ulaşmak istiyorum.
Durun kapanmayın pencerelerim,
Güneşimi kapatmayın,
Beton çok soğuk, üşüyorum.

Muhsin Yazıcıoğlu’nu aramızdan ayrılışının 
13. yılında saygı ve minnetle anarken, O’nun 
Bozkurtça haykırışını duyar gibiyiz.

“Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu! Bana baskı 
sökmez! Bizim Allah’tan başka kimseden ko-
rkumuz yok!

Hatice İŞLER

Anadolu
Basın Yayın
Federasyonu

Genel Başkanı
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Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf em-
niyetini ve mesken masuniyetini korur. 
Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve am-
menin istirahatini temin eder. Yardım ist-
eyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil 
ve acizlere muavenet eder. 
Polis kısaca, devletin silahlı gücüdür ve 
dolayısıyla, yasaların  ve nizamnamelerin 
kendisine verdiği yetkiyi kullanarak görev 
yapar. [1]2559 sayılı Polis Vazife ve Selahi-
yet Kanunu’nda,  zamanın şartlarına uygun 
bazı değişiklikler yapılarak, polisin yetkil-
eri düzenlenmiştir. Polis, görev yaparken, 
yasaların kendisine verdiği yetkiyi, kişil-
erin giyimine kuşamına, inancına, siyasi 
görüşüne, başı örtülüsüne, başı açığına, 
mağduruna, suçlusuna karşı sınırlarını 
aşarak keyfi kullanamaz..Aksi takdirde,  
suç işlemiş olur...hakkında, adli ve idari 
işlem yapılması gerekir.
Kamu düzenini sağlamakla görevli olan po-
lis, bazı durumlarda zor kullanmak zorun-
da kalabilir. Silah, jop, kelepçe, biber gazı 
gibi  zor kullanma araçlarını kullanırken, 
yasal olmayan bir eylemde bile orantısız 
güç kullanmaktan kaçınmalıdır. Onun 
görevi gerektiğinde  orantılı güç kullanar-
ak sorumluları yakalayarak adalet önüne 
çıkarmaktır. Eline jop alıp, yere düşmüş et-
kisiz kişileri hınçla coplamak, tekme tokat 
atmak, saçından tutarak sürüklemek poli-
sin yapacağı bir iş değildir ama maalesef 
şu  son zamanlarda bu tür olaylar o ka-
dar çok oluyor ki, bu da vatandaşın polise 
olan güvenini zedeliyor. Bunu yapanın 
başörtülü ya da başörtüsüz olması çok mu 
önemli? Önemli olan bu kişilerin polis 
mesleğine seçiminde, giyim kuşam inanç 
mı ya da   liyakat mı ölçü olarak ele alındı? 
Buna bakmak lazım. 
Polis, izinsiz gösteri yürüyüşü yapanların 
tahriklerine gelerek, zor kullanma sınır-
larını aşanlar polislerden sadece  başörtülü 
bir polisin gündeme taşınmasıyla, bu 
olayın çıkmasına neden olanları mağdur 
gösterilerek asıl amaçlarına ulaşırken,  
başörtüsü üzerinden de, devletin değil, 
iktidarın polisi algısını oluşturmuşlardır. 
Oysa polis, bu tür tahrikler karşısında 

soğukkanlı ve sabırlı olmalı, zor kullanma 
sınırlarını aşmamalıdır. Aksi takdir haklı 
iken haksız duruma düşer.
28 Şubat 2022 günü Uludağ’da bulunan, 
Tarkan kayak kiralama firmasının iç içe 
olan iki giriş kapısının her bir kanadı ile 
pencerelerine, “POLİSEVİ PERSONE-
Lİ VE MİSAFİRLERİ GİREMEZ” diye 
yazılmış sekiz on adet A4 kağıdının 
yapıştırıldığını görünce çok şaşırdım. Po-
lis teşkilatını küçümseyen, hakaret içeren 
bu yazıyı hangi cüretle ve neden yazılmış 
olabileceğini düşündüm ve öğrenmek için 
içeriye girdim. Yazıyı yazan firma sahibi 
orada yoktu...görevlide bu konuda bilgisi 
olmadığını söyledi ama ben ona patronu-
na iletmesi için “Her ne olursa olsun, Em-
niyet Teşkilatına hakaret içeren bu yazıyı 
asla yazamaz. Polisler görme özürlü mü, 
kapıların her kanadına ve bütün pencerel-
ere bu yazıyı yapıştırmış. Burada bir polis 
yanlış yapmış olabilir ama polis teşkilatı 
hedef alınmaz. Hakkında şikayetçi ol-
acağım” dedim ve oradan ayrıldım. Polis 
evine giderek bu yazıyı görüp görmedikler-
ini ve şikayetçi olup olmadıklarını sordum. 
Maalesef, baton karışmasından dolayı bu 
yazıyı yazan firmanın arkası kuvvetli diye 
sessiz kalmaları gerçekten düşündürücüy-
dü.  
Ben buradan, Emniyet Teşkilatını he-
def alarak, hakaret içeren yazıyı yazan 
firma hakkında yasal işlemin başlatıl-
ması için, İçişleri Bakanı, Emniyet Genel 
Müdürü, Hukuk Müşaviri, Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne sesleniyorum. Ayrıca, ti-
cari bir firmanın bir kurumu hedef alarak 
bu yazıyı yazıp yazamayacağının, Ticaret 
Bakanlığınca araştırılması gerekir.
Kişiler üzerinden kurumlar suçlanamaz 
ama buna neden olanlar hakkında işlem 
yapılmaz ise devlet kurumları her geçen 
gün  yıpratılmaya ve otoritesi zayıflatılma-
ya artarak  devam edilir...
________________________________
________[1] 4 Temmuz 1934 tarihinde 
kabul edilem ve  14 Temmuz 1934 yılın-
da Resmi Gazete’de yayınlanan 2559 sayılı 
kanundur. 

SUÇLU, BAŞÖRTÜSÜ MÜ, COP MU?

ELVEDA TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Son yılların en çok tartışılan konularının 
başında küresel ısınmaya bağlı olarak mey-
dana gelen iklim değişikliği gelmektedir. 
İklim değişikliğinin dünyayı nasıl etkileye-
ceği, özellikle su kaynaklarının azalmasının 
doğuracağı sonuçların ne olabileceği uzun 
uzun uzmanlar tarafından değerlendiril-
mekte, ortaya çıkabilecek muhtemel so-
runların üstesinden nasıl gelinebileceğine 
dair tartışmalar yapılmaktadır. 

Ayrıca dünyanın birçok ülkesi küresel 
ısınmanın sonuçlarından etkilenmemek 
için şimdiden tedbirler almaya çalışmakta, 
yeni projeler ortaya koymaktadırlar. Buna 
bir de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ile 
başlayan savaşı eklemek gerekmektedir. 
Savaş hemen gıda ve enerji fiyatlarında 
büyük artışlara sebep olmuştur. Dünyanın 
birçok ülkesi gıda ve enerji fiyatlarında 
meydana gelen dalgalanmalarla baş etm-
eye çalışmaktadırlar. Tabii biz de bundan 
payımıza düşeni aldık.

Tarihte kaynaklara yansıyan ilk büyük 
kıtlık Mısır’da yaşanmıştır. Mısır’da 
yaşanan kıtlıkları atlatılmasını sağlayan 
Hazreti Yusuf ’tur. Hazreti Yusuf aldığı 
tedbirler ile ambarları buğday ile doldur-
muş ve halkın rahat etmesini sağlamıştır. 
Ama bazıları böyle bir durumu öngöre-
mediği için gerekli tedbirleri almamış ya 
da alamamıştır. Bu ise büyük bir kıtlığın 
yaşanması ile sonuçlanmıştır. Önce halkın 
yaşadığı kıtlığın boyutu en üst tabakala-
ra kadar ulaştığında malın mülkün, in-
cinin altının hiçbir şeye çare olmadığı an-
laşılmıştır. 

Mısır’da kıtlık yaşandığı dönemde Yemen’de 
de kıtlık yaşandığı aşırı yağmur nedeniyle 
Tace Hatun’un mezarının ortaya çıkmasıy-
la anlaşılmıştır. Selin toprağı aşındırması 
sonucu sonradan tarih öncesine ait olduğu 
tespit edilen birçok mezar ortaya çıkmıştır. 
İçlerinde öyle bir lahit vardır ki, içi hazine 
ile doludur. Mezar hemen incelemeye alın-
mıştır. Yapılan incelemeden sonra içindeki 
kitabeden lahdin, Hâmiri hükümdarı Zû 

Seferin kızı Tace Hatun’a ait olduğu an-
laşılır. Üstüne üstlük Tace Hatun ölmeden 
önce yaşadıklarını kısaca anlatan bir kitabe 
hazırlatmıştır. Kitabenin tam okunması 
ile Hazreti Yusuf ’un Mısır’ı kıtlıktan kur-
tardığı yıllarda Yemen de kıtlıktan perişan 
durumdadır. Zaten tarihi kaynaklar üst 
üste gelen kuraklığın akabinde meydana 
gelen kıtlık sadece Mısır’ı etkilememiştir. 
Bütün Arap Yarımadası’nı etkilediği bilin-
mektedir.

Fakat boyutunun bu kadar büyük old-
uğu bilinmemektedir. Tace Hatun kitabe-
de şöyle demekteydi: Ben Zu Şefer’in kızı 
Tace’yim. Memleketimizde müthiş bir 
kıtlık çıktığı için zahire getirtmek üzere 
Mısır’a Yusuf Aleyhisselama adam yol-
ladım. Arası hayli geçtiği halde gönder-
diğim adam gelmeyince, maiyetimdeki ad-
amlardan bazı kimselere bir kantar gümüş 
verip herhangi bir yerden bir kantar un alıp 
getirmelerini istedim. Onlar da bulama-
dılar. Nihayet bir kantar altın verip tekr-
ara gönderdimse de yine bulamadıkları 
için, inci öğüttürüp yemekten başka çare 
bulamadım. Fakat o da beni besleyem-
ediği için büyük bir servet içinde açlıktan 
öldüm. Benim bu hikâyemi işitenler hal-
ime acısınlar! Acaba benden başka hangi 
kadın bu kadar ziynetler için de açlıktan 
ölmüştür? 

İşte Tace Hatun’un yaşadığı kıtlıklar gibi 
kıtlıklar veya salgın hastalıklar çoğu zam-
an dünya tarihini etkileyen büyük olaylara 
sebep olmuştur. Mesela Attila’yı Roma’yı 
almaktan alıkoyan aslında sadece Roma 
İmparatorluğu’nun Papa’yı göndermek 
suretiyle istediği barış teklifi değildir. Onu, 
Roma önlerinden geri döndüren sebep-
lerin başında ordusunda yaşanan salgın 
hastalıktır. Roma İmparatorluğu’nun bunu 
bilmeden Attila’nın önünde diz çökmesi 
ona barış yapması için istediği gerekçeyi 
de sunmuştur. Böylece Batı Roma İmpar-
atorluğu...

Devamı simgedergi.com’da...

BİR KITLIK HİKAYESİ: İNCİ Mİ?, BUĞDAY MI?

Doç. Dr.
Zübeyde Güneş

YAĞCI

Yazar
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Eski Türkiye Futbol Federasyonu başkanlarından
Yılmaz Tokatlı vefat etti

TFF’nin internet sitesinde Tokatlı’nın ve-
fatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, 
“Merhum Yılmaz Tokatlı’ya Allah’tan rah-
met, ailesi, yakınları ve Türk spor camiasına 
başsağlığı dileriz.” denildi.

Federasyondan yayımlanan başsağlığı
mesajında ise şunlar kaydedildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan-
larından Yılmaz Tokatlı’nın vefat ettiğini 
derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 
1980-1984 yılları arasında TFF Başkanı olar-
ak Türk futboluna önemli hizmetlerde bulu-
nan Tokatlı, Türkiye Futbol Adamları Derneği 
(TÜRFAD) Genel Başkanlığı da yapmıştı. 
Sporcu kimliği ile de dikkati çeken Tokatlı, 

birçok branşta Türk sporuna katkı sağlamıştı. 
Yılmaz Tokatlı’nın cenazesi 28 Mart 2022 
Pazartesi günü Levent Afet Yolal Camisi’nde 
öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze 
namazının ardından toprağa verilecek. Mer-
hum Yılmaz Tokatlı’ya Allah’tan rahmet; aile-
si, yakınları ve Türk spor camiasına başsağlığı 
dileriz.”

1980-1984 yılları arasında TFF Başkanlığı 
görevini yürüten Tokatlı, Türkiye Futbol Ad-
amları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkanlığı 
görevinde de bulunmuştu.

Yılmaz Tokatlı’nın cenazesi, Levent Afet Yolal 
Camisi’nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze 
namazının ardından toprağa verilecek.

1980-1984 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapan Yılmaz Tokatlı
hayatını kaybetti.
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ELALEM NE DER?
Hayatımız boyunca “sıkılıyorum, sinirler-
im bozuk, huzurum yok” gibi kelimeleri 
sık, sık kullanırız. Neden sıkıldığımızı, 
sinirlerimizin neden bozuk olduğunu, 
huzurumuzun neden olmadığını bilmeyiz, 
bilmek istemeyiz. Genellikle sinirlerimiz 
iki ana sebepten etkilenip bozulur:
1- Görünen bilinen, yaşadığımız tatsız 
üzücü olaylar nedeniyle,
2- Görünmeyen açıkça belli olmayan, 
fakat bizi farkında olmadan etkileyen 
sıkıntılar nedeniyle. 

Görünen ve görünmeyen bu sıkıntılar 
insanı huzursuz edip,  sinirlerini yavaş, 
yavaş bozar. Sinirlerin bozulması, 
huzurun kaçması problemlerin altından 
çıkılmayacak derecede insanı etkisi 
altına alır. İnsan sinirlenince üzülür, 
sağlıklı düşünemez. Sıkıntı ve üzüntüler 
sağlığımızı tehlikeye sokar ruh sağlığımız 
da bozulur. Görünmeyen ve açıkça belli 
olmayan sebeplerin başında “El âlem ne 
der” başkalarına karşı rezil olur muyum 
endişesi vardır. İnsanlar arasında ve 
toplumda yaşadığımıza göre insanlar 
önemli olabilir. 

Herkes en iyi tarafımızı görsün bizi takdir 
etsinler isteriz. Fakat hayatımız boyun-
ca hep iyi şeyler yapamayız. Bazen iyi 
şeyler yaşamamız mümkün olmayabilir. 
Başımıza üzücü kötü olaylar gelebilir, 
üzülebiliriz. Başkalarının söyledikleri 
sözler moralimizi bozacak derecede ol-
mamalıdır. Bunu söylemek kolay diyecek-
siniz ama yapmak ve uygulamak çok daha 
zordur. İçimize, benliğimize işleyen “el 
âlem ne der” endişesi bütün yaşamımızı 
etkilemektedir. Örnekle görelim: Söz 
gelişi ev alacağız. Gücümüz var mı, yok 
mu demeyiz. Alacağımız evi gelip, giden 
beğenir mi?  Bize ne derler sözüne uyarız. 
Kısaca evimizi seçerken, işimizi, eşimizi 
seçerken, ev kiralarken, eşya alırken hep 
başkalarının sözüne uyarak yaparız. 

Altından kalkamayacağımız kiralarda 

oturur, ödeyemediğimiz borçlar altına 
gireriz. Hiç gereği yokken elbise, eşya 
değiştirir, elbise ve eşya alırken başkaları 
beğenecek mi diye seçim yaparız. Aslın-
da önemli olan eşimiz ve çocuklarımı-
zla mutlu olmamız rahat etmemiz evde 
bütçemize uygun yaşamaktır. Evimizi, 
büromuzu eşyamızı kendi beğenimize 
göre seçmemizdir. Konuşacaklar diye 
düşündüklerimiz dost ve arkadaşsa bizi 
görmeye gelecektir, evimizi incelemeye 
değil. El âleme rezil olur muyuz endişesi 
bizi etkilememelidir. El âlem sözü bizim 
üzerimizde etkili olduğu sürece başarılı 
olamayız. 

Hayatımız boyunca kim bilir neler-
le karşılaşacağız. Kim ne derse desin, 
ne düşünürse düşünsün bu problem-
ler sadece bizi ilgilendirir. Hayat siz-
in hayatınız. Tüm sorumluluk size 
ait. Yaptıklarınızdan ve dolayısı ile 
sonuçlarından siz sorumlusunuz. Olaylara 
böyle bakar bu gözle görürsek problemler 
daha kolay çözülür. Yeter ki başkalarının 
düşüncesi bizi etkilemesin başarı kendil-
iğinden gelecektir.

Bu duruma göre hayatta her şeyin olabi-
leceğini kabul etmek mecburiyetindey-
iz. Hayatta yaşadığımız süre içerisinde 
her an kötü şeylerle karşılaşabilmemiz 
ve her şeyimizi kaybetmemiz daima 
mümkündür ve olabilir. Bu gerçeği ka-
bullenirsek başımıza gelebilecek çeşitli 
felaketlerle karşılaştığımız zaman o kadar 
üzülmez, sükûtu hayale uğramayız. İnsan 
kendini daima kötü şeylere hazırlamalı ve 
hayattan çeşitli sürprizler beklemelidir. 
Böyle olursa insan hayatı olduğu gibi 
üzülmeden kabul edebilir. 

Bir başkası için doğru olan, sizin için de 
doğru olmak zorunda değil. Her zaman 
düşünce özgürlüğünüz olduğunu unut-
mayın. Ancak bunu karşı tarafa...

Devamı simgedergi.com’da...

Sacit CELAYİR
Yazar
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Genç milli judocular, Avrupa Kupası’nda
biri altın dört madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya 
göre, başkent Atina’da süren organizasyonda, kadınlar 
48 kiloda Merve Azak altın, 57 kiloda Ayşenur Karadağ 
ve erkekler 90 kiloda Cem Ata Demirtaş gümüş, kadın-
lar 48 kiloda Çağla Serdar bronz madalya elde etti.

Ülke sıralamasında ise Türkiye, toplam 2 altın, üçer 

gümüş ve bronz madalyayla ikinci basamakta yer aldı.

100 kiloda Sidar Akkuş ile +100 kiloda Tunahan Tutar 
ise organizasyonu 5’inci tamamladı.

Milliler, Avrupa Kupası’nın ilk gününde bir altın, bir 
gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.

Genç milli judocular, Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Kupası’nın ikinci ve son gününde biri 
altın, dört madalya kazandı. Ülke sıralamasında Türkiye, toplam 2 altın, 3 gümüş ve üç bronz 

madalyayla ikinci basamakta yer aldı.

İşitme engelli güreşçiler başarılarını
Brezilya’da da sürdürmek istiyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı 
Kerim Vural, Brezilya’da 1-15 Mayıs tarihlerinde 
düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nda (Deaflympics) özellikle ata sporu güreşte 
başarılarını sürdürmek istediklerini söyledi.

“Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonumuz-
da 24 branş var. Bu branşların tamamında iddialı ve 
başarılıyız.” diyen Vural, “Bireysel branşlarda en başarılı 
olduklarımızdan biri ata sporumuz güreş. Güreşte 
her yıl katıldığımız uluslararası faaliyetlerde üstün 
başarılarımız oldu. Bunu Brezilya’daki olimpiyatlarda 
sürdürmek istiyoruz.” diye konuştu.
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Avrupa Güreş Şampiyonası heyecanı
Macaristan’da yaşanacak

2022 Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’de başlayacak.

Tokyo Olimpiyatları’nın ardından güreşte ilk önemli 
şampiyona Budapeşte’de gerçekleştirilecek.

28 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organi-
zasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar-
da toplam 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Bir hafta sürecek şampiyonanın ilk gününde erkekler 
serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek 
ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Organizasyonda 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kil-
oda Recep Aktaş, 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 
kiloda Muhammed Akdeniz, 97 kiloda ise Burak Şahin 
Türkiye’yi temsil edecek.

Rıza 11’inci, Taha 9’uncu şampiyonluğu hedefliyor
Tokyo Olimpiyatları’ndan madalyayla dönen ve ağır 
sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp 11’inci, 
Taha Akgül 9’uncu, Yasemin Adar Yiğit ise 5’inci kez 
Avrupa şampiyonu olmaya çalışacak.

Grekoromen stilde mücadele eden Rıza, Türk güreşçil-
er arasında en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 
güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ise serbest stilde en 
fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi konumun-
da.

Üst üste 3 kez (2016, 2017, 2018) Avrupa şampiyonu 
olan Soner Demirtaş, 4 yıl sonra yeniden kürsünün zir-
vesine çıkmayı amaçlıyor.

Daha önce 57 kiloda yarışan ve Avrupa şampiyonal-
arında büyükler kategorisinde 2 altın madalya elde 
eden Süleyman Atlı ise ilk kez 61 kiloda güreşecek.

Milliler Polonya’dan 8 madalyayla dönmüştü
Türkiye, Polonya’nın başkenti Varşova’da geçen yıl 
düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 3 altın, 4 
gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Şampiyonada altın madalyalar milli güreşçiler Rıza 
Kayaalp, Taha Akgül ve Süleyman Atlı’dan gelmişti.

Başkent Budapeşte’de yarın başlayacak organizasyonda 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.
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Son günlerde hava saldırılarının azaldığı Kiev’de
insan hareketliliği artıyor

Khreshatyk Caddesinde köpeğini gezdiren 
Elya, “Ukraynalı askerler vatandaşlarının 
kendilerini güvende hissedebilmeleri için elin-
den geleni yapıyor.” dedi.

Elya, son günlerde merkezde hava saldırıları olma-
sa da sirenlerin sık sık çaldığını belirterek, “Şimdi-
lik ortam güvenli fakat sirenler hala çalıyor, bu bizi 
korkutuyor.” şeklinde konuştu.

Yürüyüşe çıkan Petro Stetsiyak da son günlerde Ki-
ev’de kendilerini daha çok güvende hissettiklerini 
kaydederek, “Ama savaş sadece cephede değil tüm 
ülkede devam ediyor.” dedi.

Brezilya’nın Kiev Büyükelçiliği görevlisi, Kiev sa-
kini Oksana Baltatseva da savaşın başlamasından 
beri Kiev’de kaldığını belirterek, “Ama artık kentte 
biraz durumun düzeldiği görünüyor. O kadar siren 
de çalmıyor. Birkaç gündür patlamalar da yok, du-
rum daha sakin.” ifadesini kullandı.

Yelena Lamanova da kentte artık gezmeye çıka-
bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Ben cesur bir kadınım. Doğduğum kentte savaş 
başladığından beri de kendimi güçlü hissettim ama 
ilk günler zordu çünkü biz savaşın başlamasını 
beklemiyorduk. Biz de alıştık artık. Elbette kentte 
durum daha stabil. Dışarıya çıkıp gezmek kısmen 
mümkün.”

Artık işe dönmek istediklerini, bazı insanların 
evden çalışmaya bile başladığını dile getiren La-
manova, “İlk günlerde insanları güvenli yere alma-
ya çalıştık. Öte yandan orduya destek gönderdik. 
Ama şimdi artık çalışmaya başlamamız gerekiyor.” 
dedi.

Eşi ile beraber koşu yapan Kiril, “Şimdi durum 
daha sakin. Haberleri de takip ediyoruz. Elbette 
gece saatlerinde çatışma seslerini duyuyoruz.” di-
yerek hayatın sürdüğünü ve insanların normal 
hayata dönmesi gerektiğini söyledi.

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de son günlerde hava saldırıların azalmasıyla 
şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda insan ile araç hareketliliğinin arttığı görülüyor.
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Çin’de son 24 saatte 1254, Hong Kong’da 8 bin 841 
Kovid-19 vakası tespit edildi

Son 24 saatte Çin ana karasında 1254, Hong 
Kong’da 8 bin 841 yeni Kovid-19 vakası kaydedil-

di.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya 
göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1217’si yurt 

içi kaynaklı, 1254 Kovid-19 vakası saptandı.

Buna ilaveten Kovid-19 testi pozitif olduğu halde 
hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 333 vaka tespit 

edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür 
vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Yurt içi kaynaklı 1071 vakanın görüldüğü Cilin, en 
fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet oldu. Eyal-
ette ayrıca 1007 asemptomatik vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip, ülk-
enin en büyük büyük şehirlerden Şanghay’da 47 

yerel vakaya rastlandı. Şanghay’da ayrıca 2 bin 231 
asemptomatik vaka saptandı. Kentte son günlerde 
hastalığa dönüşen vaka sayısı ile belirti göstermey-
en vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati 

çekiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 37 vakanın kayıt-
lara geçtiği Çin’de hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı 
Çin ana karasında bugüne kadar 143 bin 240 vaka 

tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde ise Kovid-19’un 
Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların 

yol açtığı 5. dalganın etkisi sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklama-
ya göre, kentte son 24 saatte 8 bin 841 Kovid-19 
vakası tespit edildi. Vaka sayısı 24 Şubat’tan bu 

yana ilk kez 10 binin altına düştü.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle 139 kişi 
hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong’da bugüne 
dek 1 milyon 120 bin 470 vaka tespit edilirken 7 

bin 101 kişi öldü.
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Milli savaş uçağının motoru yerli olacak

Temel Kotil, SAHA İstanbul tarafından savunma, ha-
vacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren firma-
lara özel hazırlanan Yöneticilik Gelişim Programı’nda 
(SAHA MBA) havacılık endüstrisine ilişkin açıklama-
larda bulundu.

Bir savaş uçağının 50-100 milyon dolar arasında fi-
yatla satıldığına işaret eden Kotil, uçak yapmanın zor-
luğunun ise her şeyin çok iyi yapılması gerekliliğinden 
kaynaklandığını söyledi.

“Milli Muharip Uçağın neredeyse bütün parçalarının 
tasarımı bitti.” diyen Kotil, yaklaşık 1300 mühendisin 
çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi. Kotil, MMU için 
yerde ve havada çalışacak yazılımlar için de 25 milyon 
satır kod yazılacağını ifade etti.

Teknolojik gelişmeler ve sahip olunan altyapılarla 
geçmişte uzun yıllar alan çalışmaların çok daha kısa 
sürede yapılabildiğini, bunun havacılık endüstrisi 
için de geçerli olduğunu vurgulayan Kotil, “Artık yap-
mak istiyorsanız yaparsınız. 18 Mart 2023’te MMU’yu 
hangardan çıkarıyoruz, Hürjet’i, Atak-2’yi uçuruyoruz.” 
dedi.

Motor konusunda Kale Arge ve TEI’nin geliştirdiği mo-
torlar bulunduğuna değinen Kotil, TEI’nin 1600 beygir 
turboşaft motoru 1 yıl içinde kendilerine teslim etmeye 
başlayacağını belirtti.

Motor yapmada en büyük zorluğun sıcak bölge, türbin 
tarafında kaynaklandığını anlatan Kotil, 10 yıl içinde 
seramik türbin kanatlarının ortaya çıkacağını ve bu 

alanda çalışan herkes için fırsat doğacağını söyledi. 
Kotil, “Bu, tribün kanadı üretiminde devrim yapacak. 
Bugünkü yüksek performanslı motorları yakalamak 
mümkün olacak. Gelecek 10 yıl motorda çok orijinal 
şeylere gebe.” diye konuştu.

Bir savaş uçağının milli olabilmesi için kritik unsur-
larının ve motorunun yerli üretilmesi gerektiğini vur-
gulayan Kotil, şunları kaydetti:

“Uçağın milli olması için motorunu yapmak zorun-
dayız. TEI’nin turboşaft motoru bize Türkiye’nin tek 
kristal dökebildiğini gösterdi. Motor yapmanın en zor 
kısmı türbin kısmı. Türbin kısmında da tek kristal gere-
kiyor. Tek kristal olunca mukavemetler yüksek oluy-
or. Yüksek sıcaklıkta termal verim artıyor, güç artıyor. 
Türkiye tek kristalini döktü ve turboşaft motorda kul-
lanıyor. TUSAŞ’ın hissedarı olduğu TRMotor motor 
tasarımı için çalışıyor. Savunma Sanayii Başkanlığının 
MMU motoru için yürüttüğü bir ihale süreci var. Şu 
anda bilgi istiyor, biz de hazırlıyoruz. TEI ve TRMotor 
bu konuda çalışıyorlar. Bir motor yapmak 10 yıl sürer. 
2028 ve sonrasında teslim edeceğimiz uçakta yerli mo-
tor olacak. Bunun yurt dışı ayağı da var. Rolls Royce, 
Türkiye’de bunu yapma konusunda niyetini birçok defa 
belli etmişti. Bu, bir devlet kararı. Devlet karar ver-
irse bu motoru TEI, TR Motor, Kale yapsın veya üçü 
bir araya gelsin, bunu yapabiliriz. Çünkü motorun alt 
kırılımlarında tasarım ve üretim problemimiz yok. 
2030’lara kadar kendi başımıza Türkiye olarak bunu 
aşarız ama yurt dışında başka iş birliklerimiz de var. 
Seramiğe dönülürse de motor teknolojilerinde devrim 
olur.”

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağın 
(MMU) neredeyse tüm parçalarının tasarımının bittiğini, uçağı yerli motorla

teslim etmeyi hedeflediklerini belirtti.
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Türk kumaşı, yerli yazılımla sanal evrende kıyafete 
dönüşerek alıcıya ulaşıyor

Bursa’da bir firma tarafından geliştirilen yerli yazılım, üretici ve yabancı alıcıyı “teknolojik pazar yer-
inde” bir araya getirerek ihracatın daha az maliyetle artırılmasını hedefliyor.

BTB GLOBAL firmasının geçen hafta düzenlenen 
Bursa Tekstil Show Fuarında tanıttığı “Fabriclook” 
uygulaması, Türk kumaş üreticileri ile yabancı 
alıcıları sanal evrende bir araya getiriyor.

Sanal platformun, kumaş üreticilerinin tüm kol-
eksiyonlarını, videolarını ve ürünlerine ait teknik 
özellikleri sisteme kolayca yüklemelerine olanak 
sağlamasının yanı sıra kumaşlar, “manken avatar-
lar” üzerinde kıyafet olarak deneyimlenip yabancı 
alıcılara pazarlanıyor.

Projenin koordinatörü ve programın yazılımcısı 
Can Paçacı, uygulamanın toptan kumaş alıcıları ile 
üreticileri bir araya getiren B2B (işletmeden işletm-
eye) platformu olduğunu söyledi.

Çeşitli fuar ve organizasyonlarla kumaş üreticileri 
ile alıcıları yıllardır fiziki ortamda bir araya get-
irdiklerini anlatan Paçacı, “İki tarafın da sorun ve 
isteklerini çok iyi bildiğimiz için bu uygulamayı 
geliştirdik. Uygulama üç boyutlu avatar, metaverse 
deneyimi yaşatıyor. Sisteme üye onaylı alıcılar uy-
gulamada yer alan farklı avatarlara gömlek, etek, 
pantolon gibi elbise formundaki kumaşları giydirip 
kumaşın nasıl durduğunu görebiliyor. Kumaşın 
bütün detayları yani örme, dokuma, baskı veya 
işlenmiş olup olmadığı hatta ipliğine kadar detaylı 

şekilde görülebiliyor. “ ifadesini kullandı.

“Üreticiye zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor”
Paçacı, üretici firmaların, yeni bir koleksiyon üret-
tiğinde yurt dışındaki alıcılara kartela veya numune 
göndermeye çalıştığını aktararak şöyle devam etti:

“Bu durumda kargo ve lojistik maliyetleri, uzun ul-
aşım süreleri gibi problemler ortaya çıkıyor. Fuar 
veya B2B görüşmelerde numune ve kartela talepleri 
alan firmaların bir çoğu etkinlik sonrasında bu ta-
lepleri yerine getiremiyor. Bu platform sayesinde 
fiziki kartela ve numune transferlerini en aza in-
dirgeyip üreticilerimize zaman ve maliyetten tasar-
ruf sağlarken alıcılar için de kendilerine uygun 
kumaşlara daha kolay ulaşma ve bunları deney-
imleme seçeneği sunuyoruz. Yapay zeka destek-
li uygulamada yer alan özellik sayesinde alıcılar, 
herhangi bir kumaşın fotoğrafını çekip uygulama-
ya yüklediğinde bunu sistemde yer alan hangi fir-
manın üretebileceğine dair en yakın eşleştirmeye 
ulaşabiliyorlar. Öncelikli hedefimiz Türk üreticil-
erini dünyadaki alıcılarla buluşturmak. Tamamen 
ihracata yönelik bir uygulama geliştirdik. Avatar 
sayılarımız artacak. Bu uygulamayla çanta, ayak-
kabı gibi gibi tekstile yakın sektörel ürünlerin gör-
selleri de sunulacak’’.
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SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatacağı 
yeni uzay aracına ‘özgürlük’ adını verdi

Dailymail’in haberine göre, NASA astronotu Kjell Lindgren, SpaceX mürettebatının uzaya ayak basan ilk ABD’li 
astronot Alan Shepard anısına yeni uzay aracı “Crew Dragon’a “Freedom” adını verdiğini açıkladı.

Lindgren, Shepard’ın insanlı uzay uçuşunu Freedom 7 uzay aracı ile yaptığına işaret ederek “Yeni nesle “Özgürlük” 
getirmekten onur duyuyoruz.” dedi.

ABD’li astronot Lindgren, “Crew-4” mürettebatının, uzaya Crew Dragon Freedom kapsülüyle taşınacağını 
kaydetti.

Bu kapsamında, iki Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve bir Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu uzay 
istasyonuna gönderilecek.

Astronotlarını uzaya taşıyacak yeni kapsülün “Crew Dragon”un 19 Nisan’da Florida’daki Kennedy Uzay Merke-
zi’nden fırlatılması planlanıyor.

Crew-4 görevinin deneme uçuşuyla birlikte, SpaceX’in NASA için gerçekleştireceği 6’ncı uzay uçuşu olacağı 
belirtiliyor.

SpaceX astronotları, daha önce de uzay araçlarına Endeavor (gayret), Resilience (direnç) ve Endurance 
(dayanıklılık) isimlerini vermişti.

Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, gelecek ay Uluslararası 
Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlatılacak yeni uzay aracına “Freedom (özgürlük)” adını verdi.
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BAKIŞ AÇISI

Bu tespit ve öneri yazım 2018 yılında, 
hazırlanmıştır.Güncel olarak da aynı 
tespit ve önerilerim geçerlidir.Kontrolsüz 
döviz günümüzde de Devletimizin başı-
na bela olmaktadır.

NEDENLERİ : Devletimiz, dövizin alım 
satımı aşamasın-da, bu ticaret içinde 
olan taraflardan cüzide olsa bir ver-
gi almaktadır.Döviz büroları ve/veya 
vatandaşlar her alım satım işleminde 
vergi vermektedir.

Yaptığım incelemeye göre, biz Devlet 
olarak Döviz’i (Değer Artışı kazançları) 
içinde görüp, Hizmet sektöründe, ku-
rum-lar vergisinde olduğu gibi bir vergi 
get-irmemişiz.

193 sayılı Gelir vergisi kanunun  mük-
er-rer 80.maddesinde ele alınmış 
olan Değer artışı kazançlarında döviz 
gelirleri değer artışı kazancı olarak 
görülmemiş,ve yas-anın içine alın-
mamıştır.Mükerrer 80.mad-dede geçen 
bu konu değişikliğe uğramış (mülga) 
iptal edilerek yerine hazırlanan 4983 
sayılı yasanın 3. maddesinde tekrar ele 
alınmasına rağmen değer artışından 
kaynaklanan gelir ikinci kez vergilen-
di-rilmemiştir.Söz konusu faaliyetin 
ticari organizasyon içinde devamlılık arz 
ede-cek şekilde yapılması durumunda 
ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi 
ve bu faaliyetlerden elde edilen kazancın 
gelir vergisi kanununun ticari kazançlara 
ilişkin hükümleri çerçevesinde verg-
ilendirilmesi gerekmektedir.

Değerlendirmenin bu şekilde yapılmış 
olması ,iş istihdam ve ticaret olarak 
değer-lendirilebilecek olan emtianın 
hiçbir ver-gi vermeden kazanç şekline 
dönüşmesine sebep olmaktadır.BU 
vatandaşın döviz yatırımlarına yön-
elmesine bankalardaki döviz mevduat 
hesaplarının 180-200 mi-lyar (usu) 
dolara kadar ulaşmasına sebep olmak-
tadır.Bu mevduat hesaplarının ser-best 
piyasaya dahil edilebilmesi için,bir nevi 
haksız vergisiz yüksek kazanç haline 

getirilmiş,dövizin vergilendirilmesi ve 
bu verginin hizmet sektöründe olduğu 
gibi yüksek oranlarda olması gerek-
mektedir. Bu öneride tabi ki bazı uz-
manlar kayıt dışı ekonominin kontrol 
edilemeyeceğini,-vatandaşın bazı farklı 
yollara baş vuracağını hatta dövizin 
kaçak olarak işlem göreceğini gerekçe 
göstererek itiraz edeceklerdir.Şu andaki 
bankalardaki döviz mevduat hes-apları 
az çok kayıt altında diyebiliriz.Peki yastık 
altındaki kayıt dışı dövizin ne kadar 
olduğunun yapabiliyor muyuz ? Tabiî ki 
hayır.Kontrol altında olmayan kayıt dışı 
döviz maalesef dış devletlerin kontrolüne 
girmeye mahkumdur.Devletimiz kendi 
Ülkemizde dövizin  kontrolünü eline al-
mak zorundadır.Serbest piyasa ekonomi-
si adı altında,tahta kaleye bağımlıymışız 
gibi bir izlenim yaratılması tahta kalenin 
dövizin borsasını ,oluşturması kontrolün 
vatandaşın hatta ard düşünceli kişiler-
in eline geçmesi anlamına gelmektedir.
Dev-letin kendi kontrolü altında ol-
ması gerek-en döviz akışının kontrol 
dışı bırakılması, dolayısı ile kayıt dışı 
ekonomiye çanak tu-tulması anlamına 
gelmektedir.

Gözlemlerime göre,çevremdeki çok 
sayıda iş adamının dahi, bir gün nerden 
buldun diye sorulma ihtimaline karşı, 
kayıt dışı dövizin kasasında evinde veya 
başkaca ye-rlerde muhafaza ettiği ve 
küçük döviz biri-kimi yapan vatandaşın-
da aynı doğrultuda hareket ettiği bir 
gerçek olup manidardır. Vergilendirilmiş 
olan döviz gelirleri, son-rasında dövizin 
yatırım olarak cazibesini kaybetmesi 
nedeni ile düşüş göstereceği aşikardır.
Bankalarda olmayıp,değişik ye-rlerde 
muhafaza edilen dövizin yüzlerce milyar 
dolar /Euro olduğu kanısındayım. Çünkü 
biz millet olarak Devletten gizle-meyi ve 
hatta çalmayı seven bir milletiz. Maalesef 
ahlakın çöküntüye uğradığı Ülkemizde 
vatandaşımızın büyük kesimi, haksız 
hukuksuz vergisiz kazanç peşinde olup...

Devamı simgedergi.com’da...

DÖVİZİN DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI İÇİNE ALINMASI VE
VERGİLENDİRİLMESİ YÖNÜNDE YASA ÇIKARILMASI

Sebahattin TURAN
Yazar
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