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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

BAYRAM KUTLU,
TRABZON ŞAMPİYON...

Bilinir.
Ülkeler üretimle kalkınır, borçla batar.

Ne denirse densin.
Ülkemiz artık ithalatı geriletip ihracatla en-
flasyonu düşürmeye yavaş ta olsa başladı.

Burada önemli olan yabancı ülkelerin ülkem-
ize güven duyup yatırım için ikna edilmeler-
iydi ve Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla Hazine Bakanı Nebatinin Avru-
pa ülkeleri ve ABD ile yaptığı görüşmenin 
olumlu nihayetlendiği belirtildi.

Dikkat ederseniz meyve ve sebze fiyatları 
yavaş yavaş düşmeye başladı...

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz 
gibi bunun çaresinin ithalatı asgariye indirip 
ihracatı yukarıya çekmek olduğuydu.

Yalnız burada sayın Cumhurbaşkanı dikkat et-
mesine ve uyarmalarına rağmen parti içinde 
birbirlerine verip veriştirmelerin devam edip oy 
oranı düşmelerine dikkat edilmediği görülmek-
tedir.

Aha...

AKP MKYK üyesi Haluk İpek, Ordu ilindeki 
iftarda AKP’li belediye başkanı Hilmi Güler’in 
katılmamasını eleştirirken, yanındaki partiliye 
“Burada olmaması büyük dangalaklıktır” diyor.

Bu olumlu eleştiri olabilir mi? Ayrıca bu olumsu-
zlukların bir yerde oy oranlarını düşürdüğünün 
nasıl farkına varmazlar.

Günden maddesi Gezi Parkı kararı ile ilgili 
konu hukuki olup, sadece orada bulunan bir 
hâkimin daha önce partiden üye olması sorun 
olarak görülebilir.

Bu karar partili üye ve TBMM eski başkanı 
hukukçu Bülent Arınç tarafından lisan-ı müna-
sip bir dille eleştirilmesi sorun olmadı, doğru-
dur.

Çünkü...

Konu şu an nihayete ermiş değil ve daha İsti-
naf ile Yargıtay itiraz mahkemelerinin sonucu 
beklenir.

Sayın Cumhurbaşkanı gerek ekonomi ve gerek 
ülkenin itibarı açısından bir gayret içinde. An-
cak diğer partililerinin durumu meydanda!

Bu ara...

Hem Trabzonspor’umuzun şampiyonluğu.
Hem sevgili okuyucularımızın bayramı kutlu 
ve mutlu olsun. 
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Ukraynalı yetkililerin ve resmi kuruluşların açıklama-
larından derlenen bilgilere göre, Rus ordusu savaşın 63. 
gününde ülkenin doğusuna yönelik saldırılarını yoğun-
laştırdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıkla-
maya göre, Harkiv bölgesinde çok sayıda personelle 
saldırılar gerçekleştiren Ruslar, İzyum kentine bağlı 
iki yerleşim birimini ele geçirdi. Donbas’ta ise Liman 
ve Severodonetsk bölgelerinde birer köy, Rusların kon-
trolüne geçti.

Ukrayna askerleri ise Mıkolayiv bölgesinde Rus or-
dusunun saldırılarını önledi ve 3 yerleşim biriminde 
kontrolü yeniden sağladı. Herson bölgesinde de 3 köy, 
Ukrayna askerlerince kurtarıldı.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Gorskaya yerleşim biri-
minin grad füzeleriyle ateş altına alındığını, çok sayıda 
konutun yıkıldığını ve hasar gördüğünü belirtti.

Gosrskaya’daki trafo merkezinin de vurulduğunu be-
lirten Gayday, saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 siv-
ilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gayday, Lisiçansk’ta, bodrumunda 23 sivilin saklandığı 
okulun Ruslarca vurulduğunu, can kaybının bulun-
madığını, Privolye bölgesinde yapılan saldırıda ise 1 
sivilin öldüğünü kaydetti.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, Rusların Avdiyivka ken-
tine beyaz fosfor bombası attığını duyurdu.

Kirilenko, gece saatlerinde bir fabrikanın, sabah saat-
lerinde ise bir apartmanın isabet aldığını bildirdi.

Ukrayna askerlerinin direnişi sürdürdüğü Mari-
upol’deki Azovstal Metalürji Fabrikası da gece boyunca 
bombardımana maruz kaldı.

Rus ordusu Herson’daki sivil protestoya müdahale etti
Herson kent merkezinde halk, şehri ele geçiren Rusları 
ve Kiev yönetimine karşı yapılması planlanan referan-
dumu protesto etti.

Rus askerleri kent meydanına toplanan kalabalığı gaz 
bombası atarak dağıttı.

GÜNCEL

Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki saldırılar giderek artıyor
Rusya-Ukrayna savaşının yoğunlaştığı Donbas bölgesinde saldırılar arttı

ve bazı yerleşim alanları el değiştirdi.
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GÜNCEL

Putin, St. Petersburg’da Rusya Yasa Konseyi to-
plantısında konuşma yaptı.

Ukrayna’da 24 Şubat’ta başlattıkları “özel askeri 
operasyonun” tüm görevlerinin kesinlikle yer-
ine getirileceğini belirten Putin, ülkesini kon-
trol altına alma politikası izleyenlerin Rusya’yı 
varlığıyla bile tehlike olarak gördüğünü ifade 
etti. Putin, bu düşüncenin yanlış olduğunu, 
esasında bu kesimlerin tüm dünya için tehlike 
olduğunu değerlendirdi.

Putin, “(Ukrayna’da) eğer birileri devam eden 
olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetin-
deyse ve Rusya için kabul edilemez strate-
jik tehdit oluşturuyorsa, Rusya’nın misilleme 
saldırılarının yıldırım hızında olacağını bil-
melidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda 
övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz 
övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. 
Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu kon-

udaki tüm kararları aldık.” dedi.

Batılı ülkelerin Rus karşıtlığı üzerinden çıkar 
elde etmeye çalıştığını kaydeden Putin, bu ülke-
lerin Ukrayna’yı Rusya karşıtı bir ülke haline 
getirdiğini söyledi. Putin, Ukrayna’nın Rusya ile 
doğrudan bir çatışmaya itildiğini ifade etti.

Rusya’nın “bağımsız bir Ukrayna devleti yaratıl-
masına olumlu tepki vereceğini ve o zaman dost 
bir ülke olacağını” dile getiren Putin, “Hiç kim-
se tarihi Rus topraklarında ‘Rusya karşıtı’ bir 
oluşumun yaratılmasını beklemiyordu ve buna 
izin veremeyiz.” şeklinde konuştu.

Putin, Kiev’in nükleer silahlara sahip olduğu id-
diaları, Ukrayna’da Batılı biyolojik laboratuvar-
ların keşfi ve silah tedariki de dahil olmak üzere 
son olayların Moskova’nın bu eylemlere tepkis-
inin doğru ve zamanında olduğunu gösterdiğini 
sözlerine ekledi.

Putin, Ukrayna’daki savaşa dışarıdan müdahale halinde 
‘yıldırım hızında misilleme’ yapacaklarını bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşa dışardan müdahale etme niyetinde
olanların Rusya için tehdit oluşturması halinde rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla

yıldırım hızında misilleme yapacaklarını bildirdi.
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GÜNCEL

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı savaşta 
harabe olan İrpin’de kent sakinleri normal hayata dönme 
gayretlerini sürdürüyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş de-
vam ederken, başkent Kiev bölgesindeki İrpin şehri uzun 
bir sürenin ardından canlanıyor.

Kiev merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İrpin’e 
vatandaşlar dönüyor ve çatışmalarda hasar gören evler-
inde tadilat çalışması yapıyor.

Su boru hattının yeniden hizmete girdiği şehirde, cadde 
ve sokaklarda temizlik çalışmaları da sürüyor.

“Her şeyi atlatacağımızı düşünüyorum”

Arabasını tamir eden kent sakini Zahariy, düzenini yenid-
en kurmaya çalıştığını söyledi.

Evde temizlik yaptığını belirten Zahariy, “Evin hasar 
gören yerleri var. Arabamı tamir etmem gerekiyor.” dedi.

Çatışmalar esnasında yaşadığı binadakilerin hayatta kala-
bildiğini kaydeden Zahariy, evlerine Rus askerlerinin geld-
iğini ve Ukrayna ordusuyla bağlantısı olan vatandaşları 
tespit etmeye çalıştığını anlattı.

Evinden birçok eşyanın da çalındığına dikkati çeken Za-

hariy, savaşın bir an önce biteceği umudunu paylaşarak 
“Olanlar, anormal bir şey. Saldırılarda ölen insanlara yazık. 
Her şeyi atlatacağımızı düşünüyorum. Her şey eskisine 
dönecek. Ukrayna’nın ayağa kalkması için de yardımlar 
yapılacak.” ifadelerini kullandı.

“Bizi artık hiç kimse ve hiçbir şey korku-
tamaz”

Kent sakinlerinden Viktor da kendisinin, Ukrayna’nın 
Donbas bölgesinde bulunan Donetsk kenti doğumlu old-
uğunu bildirdi.

Saldırılar esnasında evinde olduğunu bildiren Viktor, “Bu 
durumda korkup da başka yerlere kaçmanın anlamı yok. 
Donbas’taki savaştan kaçtık. Savaş bizi burada yakaladı. 
Donbas 2014’ten bu yana elimizde değil.” diye konuştu.

Viktor, “Bizi artık hiç kimse ve hiçbir şey korkutamaz. 
İleride nükleer silah kullanılacak mı bilemiyorum, in-
sanlarımız bu mevzuyu bile artık dikkate almıyor. Çer-
nobil faciasının etkisini zaten yeterince gördük.” değer-
lendirmesini paylaştı.

Ülkesiyle savaşanların hedeflerinin “her şeyi yıkmak” 
olduğunu söyleyen Viktor, “Her şeyi yeniden inşa et-
memiz gerekecek. Ama bunu yapabileceğimizden em-
inim. Ukrayna kalkınacak.” ifadelerini kullandı.

Rus saldırılarıyla harabe olan İrpin’de normale
dönme çalışmaları sürüyor

Su boru hattının yeniden hizmete girdiği şehirde temizlik çalışmaları sürerken,
vatandaşlar çatışmalarda hasar gören evlerinde tadilat yapıyor.
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GÜNCEL

Rus enerji şirketi Gazprom’un, rubleyle ödeme sistemine 
uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya’ya doğal gaz sev-
kiyatını durdurmasıyla Rusya ile Avrupa arasında yaklaşık 
50 yıldır süren doğal gaz ticaretinde uzun vadeli anlaşma-
ları riske atacak yeni bir döneme girildi.

Rusya’nın geçen yıl 155 milyar metreküp doğal gaz te-
darik ettiği Avrupa’daki pazar payı yüzde 40 düzeyinde 
bulunuyor.       

Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için 
Bulgaristan ve Polonya’ya doğal gaz sevkiyatını 27 
Nisan itibarıyla tümüyle durdurduğunu açıkladı.

Gazprom’un, iki ülkenin doğal gaz sevkiyatında transit 
ülke olduklarını hatırlatması ve bu transit gazdan kul-
lanmaları halinde söz konusu miktarın transit sevki-
yatından düşüleceği uyarısında bulunması, açıklamada 
ön plana çıkan detaylar arasındaydı. Polonya ve Bulgar-
istan üzerinden geçen transit boru hatları Almanya ve 
Sırbistan gibi ülkeleri de besliyor.

Avrupa Birliği (AB), Gazprom’un sevkiyatı durdurma 
kararına yönelik sert tepki verirken, Ukrayna savaşı 
nedeniyle başlayan “Rus gazından kurtulma” sürecinin 
hızlandırılacağı vurgulandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya 
ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Rusya’yı “şantaj” 
yapmakla suçlarken, “Rusya’dan gelen son agresif ham-
le, güvenilir ortaklarla çalışmamız ve enerji bağımsı-

zlığımızı inşa etmemiz gerektiğine dair çok net bir 
hatırlatmadır.” yorumunda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya’nın şantaj 
yaptığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini belir-
terek, “Tüm yeni koşullar müşterilere önceden bildiril-
di.” ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin, Rusya’nın yaklaşık 300 milyar dolar 
değerindeki uluslararası rezervlerini bloke ettiğini 
hatırlatan Peskov, “Önemli miktarda rezervimizi bloke 
ettiler, daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse 
çaldılar. Tüm bunlar yeni bir ödeme sistemine geçişi 
gerektirdi.” dedi.

Almanya, Avusturya, İtalya ve Macaristan gibi ülkel-
erden Rusya’nın doğal gaz ticaretinde uygulamaya 
koyduğu yeni sisteme yönelik “ılımlı” ifadeler basına 
yansırken, Polonya ve Bulgaristan’ın yanı sıra Hollanda, 
Baltık ve İskandinav ülkeleri bu yeni sistemi reddedi-
yorlar.

Rus yetkililer, bazı ülkeler için bir sonraki doğal gaz 
ödeme tarihi için mayıs ortasına işaret ederek, rubleyle 
ödeme sistemine uyulmaması halinde Polonya ve Bul-
garistan’ın ardından yeni ülkelere de sevkiyatın dura-
bileceğini kaydediyor. Rus medyasında yer alan bazı 
haberlerde, söz konusu ülkelerin Baltık ülkeleri olabi-
leceği öne sürüldü.

Rusya ile Avrupa arasındaki ekonomik savaş
50 yıldır süren gaz ticaretine sıçradı

Avrupa Birliği, Rusya’nın doğal gazda rubleyle ödeme sistemine geçmesini ve Polonya ve Bul-
garistan’a sevkiyatları durdurmasını şantaj olarak değerlendiriyor.
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GÜNCEL

Rus ordusunun 24 Şubat-29 Nisan dönemindeki kayıpları-
na ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkan-
lığı, Ukrayna’ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 200 
askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Rus ordusu 23 bin asker kaybetti, 189 
uçak, 155 helikopter, 986 tank, 2 bin 418 zırhlı araç, 435 
top, 151 roketatar sistemi ve 73 hava savunma sistemi 
imha edildi.

Rus güçleri 1695 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 
yakıt aracı ve 229 insansız hava aracını da yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart’ta yapılan 
açıklamada, Ukrayna’da 1351 Rus askerinin öldüğü 
duyurulmuştu.

Ukrayna’ya savaşmaya giden bir İngiliz 
vatandaşı öldürüldü, diğeri kayıp

Rusya’ya karşı savaşmak için Ukrayna’ya gittikleri belir-
tilen bir İngiliz vatandaşının öldürüldüğü, diğerinin ise 
kayıp olduğu belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 
“Ukrayna’da bir İngiliz vatandaşının öldürüldüğünü ve 
ailesine destek verdiğimizi teyit edebiliriz.” ifadesi kul-
lanıldı.

Diğer bir İngiliz vatandaşının de Ukrayna’da kayıp old-
uğu ifade edilen açıklamada, konuya ilişkin bilgi edin-
meye çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, İngiliz vatandaşlarının niçin Ukrayna’da 
bulunduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak Sky News, öldürülen İngiliz vatandaşının adının 
Scott Sibley olduğunu ve ismi açıklanmayan diğer kişi-
yle Ukrayna’ya savaşmaya gittiğini kaydetti.

Haberde, askeri üniformalı fotoğrafı paylaşılan Sib-
ley’in eskiden İngiliz silahlı kuvvetlerinde görev aldığı 
aktarıldı.

Savaşın başında, Ukrayna hükümeti, dünyanın dört 
bir yanından gönüllüleri Rusya’ya karşı savaşmak için 
davet etmişti.

İngiltere hükümeti, vatandaşlarını Ukrayna’ya savaş-
mak için gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna 
rağmen bazı İngiliz vatandaşlarının uyarıyı dikkate al-
mayarak Ukrayna güçlerine destek verdiği görülmüştü.

Geçen hafta da İngiliz vatandaşları Shaun Pinner ve 
Aiden Aslin, Rus güçleri tarafından esir alınmıştı. Her 
iki kişinin de daha önce terör örgütü PKK/YPG safların-
da savaştığı belirtilmişti.

Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 23 bine yükseldi
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’daki asker kaybının 23 bine yük-
seldiğini, Rusların savaş boyunca 189 uçak, 155 helikopter ve 986 tank kaybettiğini açıkladı.
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Lavrov, Eritre Dışişleri Bakanı Osman Mohamed Saleh ile Mosko-
va’da yaptığı görüşme sonrasında ortak basın toplantısında gazetecil-
erin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, Herson bölgesi dahil Ukrayna’nın güneyindeki bazı 
bölgelerin Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü altına girdiğini hatır-
latarak, “Ukrayna’nın güneyindeki bu yerler dahil Rusya’nın yeni 
harita şeklinden bahsedilebilir mi?” şeklindeki sorusunu cevaplayan 
Lavrov, “özel askeri operasyonun” sivil halkın korunmasına yönelik 
yapıldığını ifade etti.

Ukrayna’da sivillerin kendi ülkesinde militarizmden ve neo-Na-
zizm’den zarar gördüğünü, Ukrayna yönetiminin Rus kültürü ve 
dilini yok etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu söyleyen Lavrov, 
“Elbette insanlar böyle bir totaliter baskı altında bulunuyor. Bu insan-
ların ruh halini öncelikle birinci sıraya koymak gerekir. Özel askeri 
operasyonu ilan ettiğimizde şundan yola çıktık: Ukrayna halkı kendi 
kaderini kendisi belirleyecek. Onlar karar vermeli, başkaları değil. 
Ukrayna uzun yıllardır dış kontrol altında, insanlar bundan yoruldu.” 
diye konuştu.

Lavrov’a göre Ukrayna’nın güneyindeki bölgeler kendi
kaderlerini kendileri belirleyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın güneyinde Rus ordusunun kontrolüne 
giren bölgelerin Rusya’ya katılıp katılmayacağıyla ilgili olarak, “Ukrayna halkı kendi

kaderini kendisi belirleyecek.” dedi.
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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
BÖLGESEL BİR SAVAŞ OLMAKTAN ÇIKMIŞ

NÜKLEER SİLAHIN KULLANILMADIĞI VE RUSYA’NIN TEK BAŞINA
VAHŞI BATI SÖMÜRGECİ

VE EMPERYALİST ÜLKELERLE YAPTIĞİ ADETA BİR DÜNYA SAVAŞIDIR.

UKRAYNA’DA tiyatrolarda zaman zaman palyaço rolünü de 
oynayan Yahudi asıllı komedyen VLADİMİR ZELENSKİ fanatik 
bir Rus karşıtıdır. Ukrayna’da 21.Nisan.2019 da devlet başkanlığı 
seçimlerinde MOSSAD ve CIA’nin iş birliği ve Tayland hackerlerin 
ZELENSKY lehine seçimlere müdahale etmesi sonucunda Ukray-
na Devlet Başkanlığına seçildi. Vladimir ZELENSKY’NİN Ukray-
na Devlet Başkanı seçilmesi; yıllarca tasarlanan MOSSAD ve bir 
CIA projesidir.

İSRAİL verimli topraklara sahip olmadığı için ülkesi ve gerek 
dünyaya  gerekli stratejik ürünler yetiştirebilmek amacıyla zengin 
topraklara sahip olma arayışı içinde olduğu dünyaca bilinen bir 
gerçekti. Bundan dolayı, Ukrayna’nın sahip olduğu ürün hasatına 
elverişli zengin toprakları; İsrail’in iştahını kabartıyordu. Birkaç 
gün önce de ZELENSKY’NİN;” BÜYÜK İSRAİL’İ KURACAĞIZ” 
diyerek verdiği demecinde; MOSSAD’la iş birliği içinde olduğunu 
ve dünyaya Siyonist düşüncesini bizzat kendisi açık seçik itiraf et-
miştir.

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO); İkinci dünya savaşın-
da 40 milyon insanını kaybeden Avrupa ülkelerini Rusya’ya karşı 
bir cephe oluşturmak amacıyla 4 Nisan 1949 yılında 12 üyesi ile 
Washington DC, ABD de kuruldu ve bugün RUSYA karşıtı bu 
örgüt, 30 ülke içeriğe ulaşmıştır. 

NATO’nun kurulmasının tek amacı bu ülkelerden herhangi birinin 
Rusya ile anlaşmazlık gerekse savaş hali doğması durumunda 30 
ülkenin hepsinin Rusya’ya saldırması; NATO’nun kuruluş felsef-
esidir. 

Amerika; Ukrayna’yı NATO’ya almak için önce Rusya’nın nab-
zını yoklayarak tepkisini ölçmüştür. Rusya’nın ulusal güvenliğin 
korunması için Ukrayna’ya asker çıkarmasının en büyük neden-
lerinden birisi de başta bu olmuştur. Ukrayna ile Rusya arasında 
409.3 kilometre gibi uzun bir sınır mevcuttur. Rusya elbette batıda 
Ukrayna’nın da dahil olduğu 30+1 NATO ülkesini; ülkenin güven-
liği için bir tehdit unsuru olarak sınıra konuşlandıramazdı.

Geçtiğimiz son yıllarda Ukrayna’da artan Neo-Nazi örgütlenme 
hareketleri; ülke içersin de dozunu arttırmış daha ötesi sınır ülkel-

ere de sıçrama eğilimini göstermişti. Ukrayna da yaşayan elit ve 
aydın Rus asıllı büyük bir zümre bu duruma Rusya’nın müdahale 
etmesi gerektiği sinyalleri Ukrayna içersin de bariz olarak yayılma-
ya başladı.

Rusya destekli NOVOROSSİYA FEDERAL DEVLETİ ile Ukrayna 
Silahlı Kuvvetleri arasındaki 6 Nisan 2014’ten beri devam eden ve 
Ukrayna’nın DONBAS Bölgesinde sürekli savaş halinde olması; 
Rusya için bardağı taşıran son damla olmuştur.

Türkiye’de ünlü bir tarihçi olan Prof. Dr. İLBER ORTAYLI; bir 
televizyondaki programında; Ukrayna adında bir ülke ve bir 
halkın olmadığını belirterek; BAŞKAN PUTİN’İN ulusa seslen-
iş konuşmasında Ukrayna Halkının Rus menşeli bir halk olduğu 
görüşünün doğruluğunu onaylamıştır.

NATO Ülkeleri ve dünyanın diğer farklı ülkelerinin Ukray-
na hakkındaki düşüncelerinin tam tersine Rusya’nın genelinde; 
Ukrayna’nın Rusya’nın bir parçası olduğu kanaati hakimdir. Bu 
sebeple; BAŞKAN PUTİN’İN Ukraynalıları, Rus Halkından farklı 
düşünemeyeceği için ulusa sesleniş programında; DONBAS’IN 
tarihsel olarak RUSYA’NIN bir parçası olduğunu vurgulayıp 
bölgedeki DONETEKS ve LUHANSK Halk Cumhuriyetlerini 
tanıma kararını dünyaya duyurmuştur.

Dolayısıyla; Tüm dünya ülkelerinin devlet başkanları kendi 
halkının istek ve görüşlerine demokrasi açısından uymak zorun-
luluğu vardır. BAŞKAN PUTİN’DE ülkesinin çoğunluk fikrine 
uyarak demokrasi teamüllerin bir gereği olarak, Ukrayna’ya asker 
çıkarması olayı; kendi Rus Halkının Ukrayna hakkındaki görüş ve 
kanaatlerini dikkate aldığı gerçeğine dayanmaktadır.

Başından beri İzlediği yanlış Kırım Politikasıyla Dünyada güvenli 
ve en büyük stratejik ortağı olan Rusya’ya karşı olumsuz politikal-
ar icra eden Başta Ülkemin Cumhurbaşkanı RECEP TAYYIP ER-
DOĞAN olmak üzere; Vahşi Batı Sömürgeci ve Emperyalist Batı 
Ülkeleri ile Amerika önce Rusya’nın haklı olduğuna dair yukarda 
saydığım 3 büyük gerçeği bilerek hareket etmeleri dünya barışı ve 
istikrarı için çok önemlidir.
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Konuyu Türkiye açısından ele aldığımızda; Türkiye her ne kadar 
tarafsız davrandığını söylüyorsa da hal hazırda görünen tablo-
da asla tarafsız davranmadığı izlenmektedir. Bir defa Türkiye; 
Rusya’nın birçok alanda çok önemli stratejik ortağı olduğunun 
hesabını yapmalıdır. Rusya; gaz, petrol ve nükleer enerjide (AK-
KUYU) gerek ülkenin savunmasında (S-400) makro seviyede Tür-
kiye’nin çok önemli bir partneridir. 

Hepsinden daha önemlisi Türkiye bir NATO üyesi olmasına 
rağmen ülkenin ulusal güvenliği için parasını ödemesine rağmen 
savunma sistemlerini Amerika’dan alamamış ama Rusya; Tür-
kiye’ye S-400 füzelerini vererek ülkenin savunma sistemleri ihti-
yacını karşılamıştır.

Türkiye; dostluğuna çok güvendiği CIA ve MOSSAD’ın kon-
trolündeki ZELENSKİY; önceki hafta Yunanistan Parlamentosun 
da Türkiye’ye karşı ihanet düzeyinde yaptığı bir konuşmada; açık 
açık Türkiye’nin aleyhinde çok ağır bir görüş bildirmiştir. Yunan 
Parlamentosunda ZELENSKY’NİN Türkiye aleyhinde yaptığı bu 
talihsiz konuşmayı Türkiye’nin değerlendirip Ukrayna ile olan 
ilişkilerini tekrardan gözden geçirmesi gerekmektedir. Türkiye; 
ZELENSKI’NİN bu tutumunu acil olarak değerlendirip Ukray-
na’ya karşı alacağı tavrını yeniden belirlemeli; aksi halde Türkiye 
Rusya’nın güvenirliğini kaybedecektir.

ZELENSKY; devlet tecrübesi olmayan uluslararası kural ve ilişkil-
eri bilmeyen bir sahne aktörlüğü çizgisinde olarak Amerika ve İs-
rail’in iplerle oynattığı bir kukladır. İsrail gibi Amerika’nın da hay-
ali olan “Büyük İsrail’in Kurulması” fikrini ZELENSKY, Ukrayna 
topraklarında kuracağını; dünya medyası önünde açıklamıştır.
PAPA FRANCİS; Ukrayna’dan gelen Ukrayna bayrağını dünya 
basını önünde  öpmesi; Ukrayna’nın bu savaşta mağduriyetinin 
olduğu imajını yaratarak bunu dünyaya yaymak için verdiği bu 
görüntüsüyle; Rusya’nın haklı nedenlerini maalesef göz ardı et-
miştir. 

Hıristiyanlığın en büyük mezhebi olan Katoliklerin Ruhani Lid-
eri PAPA RANCİS; Dünyadaki tüm dinlerin tem elinde yatan ana 
felsefenin içeriği; önce istikrar, sevgi, barış, hoşgörü ve adalet il-
keleri ön planda olmasına rağmen tek taraflı Ukrayna bayrağı ile 
görüntüsü Onun Ruhani Lider makamına ters bir çelişki doğur-
muştur. 

PAPA FRANCİS; tüm dinlerde adalet ilkesi ön planda olmasına 
rağmen Ukrayna bayrağını öperek; Rusya’nın haklılığnıı nazara 
alınmadan   Ukrayna’nın lehine tek taraflı davranıp Rusya’nın aley-
hine dünya politik arenasında haksız bir tutum sergilemiştir.

Dünyada büyük bir mezhebin ruhani lideri olarak PAPA Francis’in 
böyle davranması tüm Katolik ülkeleri; Rusya aleyhine kışkırtmak 
anlamını taşımaktadır. Bu tutumu dünya barışı için çok tehlikeli 
bir kıvılcım olmuştur. Zaten NATO üyesi Emperyalist ve Sömürge-
ci Vahşi Batı Ülkeleri; yüzde doksan oranında Katolik mezhebind-
endir.

BAŞKAN PUTİN’İN  savaş suçu işlediğini ileri sürerek; yargılanıp 
savaş suçlusu işlediğinin ilan edilmesini isteyen Sömürgeci Batı 
Ülkeleri ve gerekse BAŞKAN JOE BIDEN; sömürgeci oldukları 
ülkelerde yaptıkları insanlık dışı eylemlerini göz önünde bulun-
durmaları gerekmektedir. 

Bu ülkeler içerisinde hele ki Amerika; müteakip defalar asrımızın 

en büyük insanlık suçlarını işlemiş ve ülkenin yetkilileri de birer 
savaş suçlusu olmuşlardır. 

Hatırlanacağı üzere geçmiş de Vietnam’ı işgal eden Amerika; Okul, 
hastane ve çocuk kreşlerini de gözetmeksizin kimyasal silahlarla 
her yeri yakıp yıkarken tam 3 milyon Vietnamlıyı hunharca kat-
letmiştir. Yakın tarihte Irak’ta kimyasal silah üretildiği iddiasıyla 
okyanus ötesinden gelerek Irak’ı işgal eden Amerika;1.200.000 kişi 
sivil halkı katletmiştir.

ABD Irak’ta kimyasal silah üretilmediğini bizzat kendisin 
açıklamasına rağmen dünyadan ve Iraklılardan bir özür dileme ih-
tiyacını duymamıştır. Çünkü Amerika’nın asıl amacı Irak’ın sahip 
olduğu zengin petrol kaynaklarından faydalanmaktı. Amerika Em-
peryalizmin o çirkin yüzünü günümüzde Irak’ta da göstermiştir.
Amerika’nın 6 Ağustos 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı 
atom bombasından bugüne kadar geçen süreçte dünya coğrafyas-
ında işlediği suçlardan dolayı gelmiş geçmiş tüm Devlet Başkan-
ları birer savaş suçlusudur. Fakat Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Yüksek Adalet Divanının; Vahşi Batı Ülkeleri ve Amerika kon-
trolünde olduğu için hiçbir Amerika başkanını savaş suçlusu olar-
ak yargılamamış dolayısıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatı; ağzında 
dişleri olmayan bir aslandan öteye gidememiştir.

BAŞKAN PUTİN; sadece Ukrayna ile değil tüm NATO Ülke-
leri’nin silah gücüyle karşı karşıyadır. Bu Rusya’nın nükleer silah 
kullanmadığı adeta bir dünya savaşıdır. İkinci Dünya Savaşında 
bile bu kadar çok devlet Rusya karşısında cephe almamıştı. Ce-
reyan eden tüm bu durumları; tarafsız analistler tarafından analiz 
edildiğinde BAŞKAN PUTİN’İ Bir Dünya Lideri olarak görürüz.
Bütün Batı Ülkeleri Gerekse Türkiye Cumhurbaşkanı ERDOĞAN; 
BAŞKAN PUTİN ile MOSSAD ve CIA’ in kuklası olan Ukrayna 
Devlet Başkanı ZELENSKY’NİN bir masa etrafında müzakereye 
oturmaları için gayret göstermektedirler. 

Oysaki Rusya’nın Ukrayna’da çok büyük bir ilerlemesi ol-
madıkça Böyle ikili Bir toplantının gerçekleşmesi Rusya için çok 
büyük stratejik bir hata olmakla birlikte Dünyada güç dengeleri 
bakımından da Rusya’nın gücü tartışılır hale gelir.

Çeçenistan Devlet Başkanı RAMZAN KADİROV’UN; Rusya 
Federasyonun Ulusal Güvenliğinde gösterdiği cesaret ve özveri; 
Kremlin tarafından övgü ile taktir edilecek bir durumdur. Rusya 
Federasyonu’nda mevcut 83 federal yapının tüm başkanları arasın-
da sadece bir tek RAMZAN KADİROV; ortaya çıkarak, Rusya’nın 
Ulusal Güvenliğinde BAŞKAN PUTİN’NİN yanında yer almış ve 
14 yaşındaki oğlu ile birlikte Ukrayna’ya savaşa gitmiştir. BAŞ-
KAN PUTİN’İN Ona korgeneral rütbesi vererek ödüllendirmiş 
O bunu fazlasıyla hak etmiştir. Kanımca Onun gösterdiği cesaret 
gerek Rusya Federasyonu için duyduğu özveriyi ve bağlılık dikkate 
aldığımızda DUMA’NIN açık bir oturumunda: BAŞKAN PUTİN 
tarafından “ÜLKENİN TEK ULUSAL KAHRAMANI” olarak ilan 
edilmelidir.

Yunan Parlamentosuna geçtiğimiz günler içinde hitap eden 
ZELENSKİY; 1453 senesinde İstanbul’un Osmanlı İmparator-
luğuna geçişinden bugüne kadar Türkiye ile genetik bir düşman-
lık yaşayan Yunanistan’dan övgü ile bahsederek; Türkiye’ye karşı 
bir ihanet konuşması yapmış, bu sırada Nazi eğilimli ZELENS-
KİY’NİN konuşma içeriğinden dolayı rahatsızlık duyan bazı par-
lamento üyeleri salonu terk etmiştir. 



SİMGE DERGİ 12

KAPAK HABER

Ukrayna’na da ZELENSKİY’LE yükselen Nazi eğilimlerinden; biyolojik 
yapı itibariyle bir Rus halkı olan aydın büyük bir kesim, Rusya’nın bu duru-
ma müdahale etmesinden yana olmuştur. Yukarıda saydığımız Rusya’nın 
haklı olarak asker çıkarmasının nedenleri yanında önemli faktörlerin-
den biri de ülkede yükselen ve elit, aydın olan UKRAYNA’A Halkından 
büyük bir kesimin çok rahatsız olduğu ve ülke genelinde  yayılan Neo-Na-
zi oluşumları olmuştur. Hatta BAŞKAN PUTİN: bir konuşması sırasında 
Ukrayna Halkını ve Ukrayna Askerlerini bu ülkede yayılmakta olan Neo 
Naz örgütlenme hususunda uyarmıştır.

RUSYA FEDERASYONU devlet yönetiminde Rus halkı tarafından güven 
duyulan ve BAŞKAN PUTİN’LE uyum içinde yanında yer alan RUSYA 
eski Devlet Başkanı MEDVEDEV; devam eden bu savaşla ilgili dünya 
barışının devamı ve istikrarı konusunda çok stratejik değerde açıklama-
larda bulundu.

Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı MEDVE-
DEV; Rusya Federasyonu ile uzun bir hududu olan başta FİNLANDİYA ve 
İSVEÇ’İN NATO’YA girme teşebbüsünün dünya barışının bozulmasının 
bir an meselesi olacağını ısrarla vurguladı. Burada MEDVEDEV, elbet de 
haklıdır. FİNLANDİYA’NIN NATO’YA girmesi demek 30 NATO ülkesi 
tarafından RUSYA’NIN FİNLANDİYA sınırının kuşatma altına alınması 
anlamını taşımaktadır.

Ayrıca MEDVEDEV; ülkesine birçok alanda yaptırım uygulayan Sömürge-
ci ve Emperyalist Vahşi Batı Ülkelerine uluslararası mahkemeler açılması 
gerektiğini de ifade etmiştir. Bu görüşünde de MEDVEDEV; haklıdır. 
Çünkü bu yaptırımlardan sadece hükümet çevreleri değil, asıl etkilenen 
145 milyonluk Rus Halkıdır.

ALMANYA; RUSYA FEDERASYONUN UKRAYNA’DA bir soykırım 
yaptığını ileri sürerek; BAŞKAN PUTİN’İN bir savaş suçlusu olarak 
yargılanması ve BAŞKAN PUTİN’İN bir savaş suçlusu ilan edilmesi için 
LAHEY’DE’Kİ ULUSLARARASI YÜKSEK ADALET MAHEMESİ’NİN 
üyelerini elde edebilmek ve BAŞKAN PUTİN hakkında bir savaş suçlusu 
kararın çıkması için önemli ölçüde paralar harcamaktadır. 

Almanya’nın bunda ki birinci amacı; Rus Halkını etkilemek ve 2024 
seçimlerinde BAŞKAN PUTİN’İN tekrar seçilememesidir. Oysaki yapılan 
araştırma ve anketlere göre BAŞKAN PUTİN Rus Halkı tarafından sevil-
mekte aynı zamanda da sürmekte olan Ukrayna savaşının; ONA daha faz-
la bir desteğin sağladığını ve tekrar seçilme şansının yükseldiğini seçilme 
grafiğinin de yukarıya doğru gittiğini görüyoruz.

ALMANYA; geçtiğimiz yıl BAŞKAN PUTİNE karşıt halkı ayaklanmağa 
çağıran ALEKSEY NAVALNİY’NİN KREMLİN tarafından zehirlendiğini 
hiçbir belge ve kanıtsız ileri sürmüş ve iftiraya dayanan bu tavrı; Sibirya’ya 
kadar ülke içinde terör benzeri olayların gelişmesine neden olmuştu.
Avrupa Birliğimin güçlü bir üyesi olan Almanya diğer tüm üye ülkeleri 
etkileyerek, Rusya’ya ekonomik gerekse politik yaptırımlar getirildi. Halen 
devam eden bu yaptırımlar; Rus ekonomisine 200 milyar dolar bir yük 
getirmiştir. 

Hatta bu yaptırım rüzgarları; Amerika’ya kadar esti. Almanya’nın ülkele-
rarası süre gelen detant politikasına aykırı olan bu hamlesi; Emperyalist 
emelleri olan JOE BIDEN’IN BAŞKAN PUTİNE katil suçlaması yapması-
na yersiz ve ahlaki seviyeden uzak küstahça bir davranış sergilemesine 
zemin hazırlamıştır.

Almanya; Dünyada güçlü ekonomisi ve Avrupa Birliğindeki otoriter 
nüfuzu olan bir ülke olmakla elinde hiçbir belge ve kayda değer bir veri 
olmadan BAŞKAN PUTİN’NİN muhalifi, ALEKSEY NAVALNİ’NİN 
Kremlin tarafından zehirlendiğini; Sömürgeci Vahşi Batı Ülkeleriyle Em-
peryalist Amerika’yı inandırmıştı.

Almanya Hükümeti’nin; Rusya’ya karşı politik gerekse Sosyo- Ekonomik 
alanlarda tüm gayretiyle çok bariz dikkat çekici bir şekilde iki ülke ar-

sındaki detant politikalara tam anlamıyla ters düşen icraatlar da bulun-
duğunu görüyoruz.

Bundan 27 sene önce Yine aynı Almanya; 1995 yılındaki Rus-Çeçen 
Savaşı sırasında Rusya’ya karşı öylesine küresel skandal nitelikte bir eylem 
gerçekleştirdi ki; Birleşmiş Milletlerin ülkelerarası belirlediği politik gerek 
detant ilişkilerine aykırı ve gerekse Uluslararası Yüksek Adalet Divanında 
kesin olarak yargılanması gerekeceği bir suçun temelini attı.

Almanya’nın Rusya’ya karşı işlediği bu büyük skandal suçun içeriği; ORT 
Kanal-1 televizyonunun 2008 yılındaki Kafkas 1-2 serili belgesellerinde 
yayımlanmıştır.

Bu belgesellerin içeriğine göre ALMANYA; Rusya Federasyonu içerisinde 
özerk bir cumhuriyet olan Çeçen cumhuriyetinin bağımsızlık parasını 
bastırdı. Bunun anlamı Rusya Federasyonu’nu parçalamak gerekse devam 
eden Rus-Çeçen Savaşında Çeçen Savaşçılarına yüksek moral verebilmek 
için Almanlar tarafından hazırlanan çok stratejik sinsi bir plandı. Zaten 
bağımsızlığına kavuşmamış bir ülkenin parasını basmak çok ağır bir suç 
küresel bir skandaldır.

Belge ve kanıtlarla sabit olan Almanların Rusya’ya karşı işlediği ve tüm 
ülkelerin de kabul edebileceği bu suç; Uluslararası Yüksek Adalet Divanın-
da yargılanma kapsamına girmektedir. Rusya; suçun içeriğiyle ilgili belge 
gerekse tanık beyanlarını elde ettikten sonra Almanların bu icraatını Ul-
uslararası Mahkemelere götürebilme hakkına sahiptir.

RUSYA’NIN Ukrayna’ya askeri müdahalesi; haklı nedenlere dayanmak-
tadır. Dünyanın gündemindeki ve Rusya’nın ezici üstünlüğüyle devam 
eden Rusya-Ukrayna çatışması; tarafsız olması gereken bir Birleşmiş Mil-
letlere götürülerek oylansaydı mutlak surette Rusya’nın haklılığı oy birliği 
ile onanırdı. Ama maalesef Birleşmiş Milletler; sömürgeci Vahşi Batı 
Ülkelerle Emperyalist Amerika’nın etkisi altındadır. 

Zaten bu ülkeler olası bir savaşta Rusya’yı yok etmek için NATO 
çerçevesinde toplanmışlardır. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatından 
Rusya lehine herhangi bir kararın çıkma ihtimalinin çok zayıf olduğu 
gerçeğini göz önünde bulundurursak Avrupa Birliği gerekse Amerika; 
Teşkilat üzerinde etkili olduğu içindir ki, Birleşmiş Milletlerin Rusya 
aleyhindeki bu tutumu uzun yıllar devam edecektir. BAŞKAN PUTİN; as-
rımızın bir dünya lideridir. Çünkü Sömürgeci Vahşi Batı Ülkeleri ile Em-
peryalist Amerika gibi insan kanı üzerinde bir menfaat sağlamayı hiçbir 
zaman düşünmemiş ve bu konuda hiçbir eylem yapmamıştır. Buna örnek 
olarak da günümüzde Suriye’yi gösterebiliriz. Amerika terörle mücadele 
adı altında Suriye’deki petrol sahalarını ele geçirerek insanların kanını 
emen emperyalist emellerini o ülkede de gerçekleştirmiştir. BAŞKAN 
PUTİN ise, Suriye’de sadece terörle mücadele etmiş fakir Suriye Halkının 
geçim kaynağı olan petrollerine dokunmamıştır.

İşte bu misal bile BAŞKAN PUTİN’NİN bir dünya lideri olduğunu ortaya 
koymuştur.

Almanya, Fransa ve İngiltere’nin Rusya’nın haklı sebeplere dayanarak 
Ukrayna’ya askeri çıkarması karşısında Rusya’ya karşı aldıkları çok te-
hlikeli dünya barışını ortadan kaldıracak tutum ve davranışları; Ukray-
na’nın bir NATO üyesi olmamasına rağmen yaptıkları parasal yardım ve 
verdikleri ağır silahlar; küresel bir savaşın ayak sesleridir.

Aksi halde Rusya; bu üç ülkeyi bir parmak hareketiyle düğmeye basar-
ak Şeytan II Sarmal füzelerle; dakikalar içersin de haritadan silebilecek 
güçtedir. Fakat BAŞKAN PUTİN; bir dünya lideri olmanın bilincinde 
gerek mesuliyetinde olup küresel bir savaşın çıkmaması için bütün sabrını 
zorlamaktadır. Bir araştırmacı-Gazeteci ve Uluslararası Siyaset Bilimcisi 
olarak NATO ve Amerika’ya çağrıda bulunuyorum: Rusya’nın haklı olarak 
Ukrayna’ya askeri müdahalesinde Rusya’ya karşı aldığınız bütün bu ted-
birler; bir savaş nedenidir. Ayrıca bu tutum ve davranışlarınız küresel bir 
dünya savaşının kapısını aralamaktadır.
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RUSYA UKRAYNA SAVAŞI VE TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI 

Bugünlerde ülkemizin yoğun çabalarının 
da bir sonucu olarak barış umutlarının 
giderek arttığı Rusya-Ukrayna savaşı 
bize tarımsal ürünleri üretmenin ve ürün 
stokuna sahip olmanın toplumun geleceği 
için kadar yaşamsal konular olduğunu bir 
kez daha göstermiştir. Öyle ki, savaş at-
mosferi içinde devletler kendi toplumun 
öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için 
tarımsal ürün ihracatına önemli kotalar 
uygularlarken, ne yazıktır ki toplumun 
en azından günlük ihtiyacı için gerekli 
olan temel tarım ürünlerinin üretimine 
sahip olamayan, barış zamanında bunun 
planlamasını yapamamış ülkelerde de 
büyük sorun ve sıkıntıların yaşanmasına 
yol açmıştır. Küresel olarak tüm insanlığı 
derinden etkileyen bu gelişmeler, başta 
günlük ihtiyaçlarımızın karşılanmasında 
hava-su ve enerji kadar gerekli olan gıda 
ürünlerinin asimetrik savaşın bir unsu-
ru olduğunu gösterdiği kadar, ülkeler-
in tarım ürünlerinin üretimine, üretimi 
olumsuz etkileyen her türlü olumsuzluğa 
karşı baştan tedbirler geliştirerek, stratejik 
olarak planlamasının ne kadar önemli old-
uğunu da bir kez daha ortaya koymuştur. 
Şüphesiz Rusya-Ukrayna savaşının yanın-
da giderek küresel ısınmanın kendisini 
daha derinden hissettirdiği kuraklıkla mü-
cadele de bunların başında gelmektedir.

1990’lı yılların sonunda Başbakanlık-
ta görevli olduğumuz konulardan olan 
sınıraşan sular ile ilgili olarak ABD’de 
yaptığımız resmi görüşmelerde Colorado 
Nehir Yönetimi yetkilisi bize, “Colorado 
Nehrinin ABD sınırlarından Meksika’ya 
doğru aktığını, kaynak ülke olarak suyun 
her aşamada tüketimini kontrol ettikler-
ini ve özellikle giderek artan kuraklığın 
bir sonucu olarak, günlük buharlaşma or-
anlarını ve hatta yüzlerce kuşun bir anda 
içtikleri suyun tüketimini dahi tespit  
ederek, nehir suyunun optimal düzeyde 
kullanılmasına gayret ettiklerini ifade et-
miş, nehrin suyunun tasarruflu kullanıl-
masının sadece kaynak ülkenin değil, is-

tifade eden her ülkenin sorumluluğunda 
olduğunu vurgulamıştı. O günlerde ABD 
tarafından nehrin debisinin elektron-
ik ortamda böylesine hassas bir şekilde 
ölçülerek, çeşitli nedenlerle nehir suyunda 
meydana gelen azalmaların diğer ülke ko-
talarından kesilmesi uygulamasını hayret-
le karşılamıştık. O yıllarda Colorado nehir 
yönetimin teknolojik imkanları her kade-
mede suyun tespitini yapmaya elverişli idi. 
Onlar, daha o yıllarda suyun gelecek yıl-
lardaki tüketimini de dikkate alarak, olası 
kuraklıklara karşı önceden tedbirlerini bir 
eylem planına dönüştürmüşlerdi.

O yıllarda sınıraşan sular konusu ülkem-
izin komşuları ile ilişkilerinde belirgin bir 
rol oynayan ve bunun yanında ülkemizin 
bölücü terörle mücadelesiyle uluslararası 
güvenliğini de ilgilendiren başlıca konu-
larından biriydi. Kuraklıkla mücadele 
şüphesiz toplumun tüm fertlerinin sorunu 
olmakla beraber, ülkemizde de Tarım ve 
Orman Bakanlığı öncülüğünde uzunca 
bir süredir planlı çalışmalar yürütülmek-
tedir. Bu  amaçla öncelikle daha önce adı 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık olan Tarım 
ve Orman Bakanlığınca ilki 2008-2012 
dönemini, ikincisi de 2013-2017 döne-
mini kapsamak üzere “Türkiye, Tarımsal 
Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem 
Planı” hazırlanmıştır. Birbirlerinin devamı 
niteliğindeki bu eylem planlarında genel 
olarak, “Küresel ölçekte en büyük sorun-
lardan birisi olan kuraklık, bugün gelinen 
nokta itibariyle fiziksel ve doğal çevre, kent 
yaşamı, kalkınma ve ekonomi, teknolo-
ji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak 
üzere hayatımızın her aşamasını etkileye-
ceği bilinmektedir. Hükümetler arası iklim 
Değişim Paneli (IPCC) (Intergovernmen-
tal Panel for Climate Change) tarafından 
hazırlanan 2030 yılı senaryolarına göre 
artacak olan olası tehlikeler genelde; sı-
cak...

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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MUSTARİPTEN DE ÖTE VE GÖNÜL DİLİ
Mustariplerin bir tabakası da var ki on-
lar, dil,din, ırk, millet ayırmaksızın bütün 
insanlığın acısını, ıstırabını yüreklerinde 
duyarlar. Yalnız kendi çağdaşlarının değil, 
gelecek çağların insanlarının da ıstırabıy-
la dertlenirler. Bu kadar yüce ve evrensel 
ıstırapla mustarip olmak, evrensel din İs-
lamla başlamıştır. İslam Peygamberi, yal-
nız kendi çağının değil, geçmiş,şimdi ve 
gelecekte yaşamış, yaşıyor ve yaşayacak 
olan bütün insanlığın acılarını, ıstıraplarını 
sahabelerinin yüreğine üflemiştir. Hatta 
kıyametin dehşetini dile getirerek, saha-
belerinin yüreğine insanlığın ıstırabını 
üflemiştir. Müslüman olanlara icabet üm-
meti denmiş, Müslüman olmayanlar da 
dâvet ümmeti kabul edilerek, bütün insan-
lık, onun ümmeti kabul edilmiştir. Bütün 
insanlığı kapsayan bu evrensel ıstırap, sa-
habelerden velilere intikal etmiştir. 
 
Mustaripliğin de ötesine geçebilenler, 
yazmanın da ötesine geçmişlerdir; 0nlar, 
gönül diliyle konuşurlar. Bu dil, bütün 
varlıkları kuşatır. Bu yüce zatlar, insanlara 
kendi dilleriyle bir tebliğ yapmak isterl-
erse, bunu bir başkası vasıtasıyla yapar-
lar. Bunun en büyük örneği Hacı Bayram 
Veli’dir. Onun iki önemli müridi, Ahmed 
Bican ve Mehmed Bican’dır. Bu iki zat, 
Osmanlıyı cihan devleti yapan temele es-
erleriyle harç taşımışlardır. Bilindiği gibi, 
Ahmediye ve Muhammediye, Osmanlı 
zamanında en çok okunan iki eser ol-
muştur. Hemen her evde bulunan bu iki 
eser, milletimizin rûhen olgunlaşmasını 
sağlamıştır. Bu iki zatın, Hacı Bayram Ve-
li’nin gönül dilinden ilham aldıkları, bizzat 
onun tarafından imâ edilmiştir. Şöyle ki, 
uzun bir süre ortalıkta görünmeyen Me-
hmed Bican, koltuğunda yazmış olduğu 
Muhammediye ile Hacı Bayram Veli’nin 
huzuruna çıkar ve eserini takdim eder. 
Hacı Bayram Veli, şöyle der: “Mehmed, 
boşuna zahmet; bir gönül yaksaydın daha 
makbulümüz olurdu.” İşte bu ifadeler, 
gönül diline işarettir. Bu aşamaya gelebil-
mek için aklî ve naklî ilimleri hazmetmek 
gerektiğini de söylemeliyim.
 

Bir diğer örnek de Eşrefoğlu Rumi’dir. Bu 
zat, Hacı Bayram Veli’nin hem müridi 
hem damadıdır.  Hacı Bayram Veli, Eşre-
foğlu’nu halvete koyar. Halvetin bitimine 
doğru Eşrefoğlu, yemeden içmeden kesilir 
ve baygın halde kalır. Sürenin bitiminde 
Hacı Bayram Veli, yanına gelir ve şöyle 
seslenir: “Ya Rumî Hû!..” Eşrefoğlu birden 
silkinir ve kendine gelir. Karşısında duran 
Hacı Bayram Veli’ye der ki: “Sultanım, 
bana kıydınız!..”

Hacı Bayram Veli, Eşrefoğlu’nu uyandır-
masaydı, büyük ihtimalle o da gönül diline 
ulaşacak ve bunca eseri yazmayacaktı. Hacı 
Bayram, bunu bildiği içindir ki, onu uy-
andırmış ve yazma aşamasında kalmasını 
sağlamıştır. Bilindiği gibi Hacı Bayram 
Veli, Eşrefoğlu’nu halvetten sonra İznik’e 
uğurlamıştır. Eşrefoğlu Rumi, İznik’e yer-
leşmiş ve burada sürekli eserler yazmıştır. 
Onun Müzekkinnüfus eseri, Osmanlının 
ahlâkî ve ruhî olgunluğa hazırlanmasında 
büyük katkı sağlamış; hemen hemen her 
evde okunmuş bir kitaptır. 
 
Ahmed Bican ve Mehmed Bican’dan farklı 
olarak Eşrefoğlu Rumi’nin bir de şairliği 
vardır.  Eşrefoğlu, Tapduk Emre’nin gönül 
dilinden ilham alan Yunus Emre’den sonra 
tasavvuf edebiyatının en önemli şairi, Hacı 
Bayram Veli’nin gönül dilinden ilham alan 
Eşrefoğlu Rumî olmuştur.

 Yunus Emre ve Eşrefoğlu Rumi’nin mıs-
ralarından açılan pencerelerden, onların 
ilham kaynağı olan Tapduk Emre ve Hacı 
Bayram Velî’nin gönül dilini anlamaya 
çalışalım.

“Ben gelmedim davi için
 Benim işim sevi için.
 Dostu işi gönüllerdir
 Gönüller yapmaya geldim.”
             ….

Devamı simgedergi.com’da...

Prof. Dr.
Durali YILMAZ

Yazar
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DESENE ÖRGÜTLÜ SUÇ TERÖR SUÇUDUR (1)
     & DİNİNDEN DÖNENİ Mİ YOKSA  
DİNİNDEN DÖNÜP ÖRGÜT KURANI 
MI ÖLDÜRÜN. 

     & KUR’AN DİNİNDEN DÖNENI 
ÖLDÜRÜN DEMİYOR. ONLARIN 
AMELLERİ BOŞA GİDECEĞİNDEN 
BAHSEDİYOR. 

     & HADİSLERDE LOKAL BİR RİVAY-
ET VARDIR. HALİT BİN. EN-NÜDEY-
Hİ HAKKINDA SÖYLENMİŞTİR.

     & KABE’NİN TAHVİLİ DOLAYISI-
YLA MÜRTED OLMUŞTU. 

     & MEDİNENİN DIŞ SOKAKLARIN-
DA, UZAKLARDA ÖRGÜT KURUP 
MEDİNE SİTE DEVLETİNE SALDIRA-
CAKTI. 

     & BU ÖRGÜTLÜ SUÇ İÇİN SÖYLEN-
MİŞ LOKAL BİR RİVAYETTİR. 

     & DİNİNDEN DÖNENİ ÖLDÜRÜN 
RİVAYETİ  KİTAPLARDA ÇOKÇA 
GARİP YORUMLANMIŞTIR. 

     & İSLAM DİNİN ÖZGÜRLÜK ILKES-
INE TERS YORUMLAR YAPILMIŞTIR .

     & HATTA HAD SUÇLARINA 
KATILMIŞTIR.

     & İSLAM’DA  KASTEN ADAM 
ÖLDÜRME,  KISASIN DIŞINDA 
ÖLDÜRME YOKTUR. 

     & DESENE KAMU DÜZENİNİ BO-
ZMAK İÇİN ÖRGÜT KURUP TERÖR 
SUÇU İŞLEYENLERDE SİYASİ OLAR-
AK DA ÖLDÜRÜLÜR.

     & Bugün hadisin yorumundan hareke-
tle İslam’da dininden döneni öldürün bir 
had cezası gibi görülmektedir. 

     & Hadisin esbabı vurudu bağlamından 
çıkarılmıştır.

     & Bir şekilde İslam’ın özgürlük ilkesine 
ters bir yorumdur. 

     & Kur’an “Dinde zorlama olmadığı”,  

“dileyen iman eder, dileyen inkar eder” 
ayetleri ilkeyi belirlemiştir.

     & Bu temel ilkelerin aksine pek çok 
yorum kitapları işgal etmiştir.

     & Anayasal bir ilke olan bu prensipler,  
maalesef ihmal edilmiştir. 

     & Bu durum, İslam’a  ve Müslümanlara 
karşı algıyı da etkilemiştir.

      & İnsan varlığının temel öğesi, 
bilinçaltında yatan özgürlük dürtüsüdür.

     & Özgürlük ancak sorumluluk temeli 
üzerinde yaşayabilir. 

     & Özgürlük, kullara değil bir olan 
Allah’a itaat etmektir. Bu bağlamda her 
birey, inanç özgürlüğüne sahiptir. 

     & Keza dilediği dini seçme ve yaşama 
hakkı bulunmaktadır. 

     & Nitekim Şârii, “dileyen iman eder, 
dileyen inkâr eder”,   “Dinde zorlama yok-
tur”    buyurmuştur. 

     & Keza Allah (cc), “Sen, onlara zor 
kullanacak değilsin” buyurmuştur.  

     & Öte yandan Peygamberin görevi, 
tebliğ ve tebyindir.   

     & Bu ayetler, insanın inanç ve düşünce 
bazında özgür olduğunu ortaya koymak-
tadır.

     & İnanç ve düşünce özgürlüğü konu-
sunda halka baskı yapmak, münafık 
bireyler yetiştirir.  

      & Öte yandan hiç kimseye, 
Müslümanların aleyhine bir eylemde 
bulunmamak kaydıyla inancından dolayı 
dünyevi bir yaptırım da uygulanamaz.

Devamı simgedergi.com’da...

Prof. Dr.
Hadi SAĞLAM

Yazar



SİMGE DERGİ 16

GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevreciliğin destanını
bu ülkede biz yazdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık.
Bizler 5 milyon civarında fidan, ağaç dikerek bunu yaptık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda 
STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında, 
katılımcıların Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

Erdoğan sözlerine, “Rabbimden bu mübarek gün ve 
gecelerin hürmetine milletimizi, Müslümanları ve tüm 
insanlığı rahmetiyle, mağfiretiyle, affıyla, bereketiyle, 
merhametiyle, ihsanıyla, kuşatmasını diliyorum. Siz 
kadim gönül dostlarımla tekrar bir araya gelmekten 
dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bu 
iftar sofrasında buluşturan Rabbime hamdediyorum. 
Sözlerimin hemen başında, geçtiğimiz hafta teröris-
tler tarafından saldırıya uğrayan gençlik kuruluşu-
muzun nezdinde tüm sivil toplum kuruluşlarımıza 
‘geçmiş olsun’ dileklerimi ifade etmek istiyorum. Ne 
terör örgütlerinin kalleş eylemleri ne de siyasetteki 
uzantılarının hedef göstermeleri bizleri gençlerimiz 
başta olmak üzere milletimize hizmet etmekten alıkoy-
mayacaktır.” ifadeleriyle başladı.

Milli İrade Platformunda güç birliği yapan sivil toplum 
kuruluşlarının korkuyu korkutan bir cesaretle çalışma-
larına devam edeceğini dile getiren Erdoğan, Türki-
ye’nin yakın tarihinin hikayesini beraber yazdıklarını, 
geleceğinin inşasını yine beraber tamamlayacaklarını 

söyledi. Erdoğan, “Kasımpaşa’da başladığımız yolcu-
luğumuzun Beyoğlu’na, oradan dalga dalga İstanbul’a, 
ardından Türkiye’ye ve nihayet dünyaya yayılan seren-
camında sizler hep yanımızda oldunuz. Vefanız, dost-
luğunuz, fedakarlığınız, gayretiniz, azminiz için her 
birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.” diyerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu uzun ve meşakkatli yolculuk sırasında kimi nefe-
si yetmediği için kimi istikametini kaybettiği için kimi 
nefsine yenik düştüğü için ayrı düştüklerimiz oldu. On-
lara da teşekkür ediyorum. Büyüklerimiz bize hep hayrı 
öğütlerken yapılan hizmetleri takdir etme ve hataların 
üzerini örtme tavsiyelerinde de bulundu. Biz de millete 
ve ümmete zarar verecek ihanet seviyesine gelmedikçe 
kimsenin yanlışının peşinden gitmedik. Herke-
si hizmetleri ile hatırlamayı tercih ettik. Ömrümüzü 
adadığımız dava şahıs değil, beşer değil, nefis değil, hak 
ve hakikat davasıdır. Hakka ve hakikate yönelen herk-
ese bu davanın kapıları daima açıktır, açık kalacaktır. 
Hiç şüphesiz Rabbimiz her şeyin en doğrusunu bilir, en 
doğrusunu, en hayırlısını takdir eder. Bizlere de Mev-
la’nın hakkımızdaki takdirine ram olmak, ittiba etmek 
düşer.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin son 20 yılının 
Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki en büyük 
demokrasi ve kalkınma hamlelerinin yaşandığı dönem 
olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

“Büyük bir siyasi ve ekonomik bunalımın ardından ge-
len 3 Kasım 2002 seçimleri ile adeta bir Anadolu ihti-
lali başlattık. Ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin 
kapılarını açan 3 Kasım seçimleri ile birlikte Türkiye, 
milletimizin tamamı için daha fazla demokrasi, daha 
fazla hukuk, daha fazla adalet, daha fazla ekonomik 
kalkınma manasına gelen kutlu bir yola girmiştir. Eski 
Türkiye güzellemesi yapanlar ya dönemi bilmeyenler-
dir ya o dönemde yaşananların müsebbipleridir ya da 
o karanlık dönemden nemalanan vesayet artıklarıdır. 
Bugün 2002 öncesinin Türkiye’si ile 2022’nin Türki-
ye’sini karşılaştıran ahlak, vicdan ve izan sahibi her-
kes ülkemizin nereden nereye geldiğini görecektir. 
Geçtiğimiz 20 yıl boyunca ekonomide her yıl ülkemizi 
ortalama yüzde 5 büyüterek, ihracatta rekorlar kırarak, 
tarihi bir başarıya imza attık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda STK 
temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında yaptığı 
konuşmada, eğitimde hem altyapı eksikliklerini giderip 
kaliteyi yükselttiklerini hem de 28 Şubat zihniyetinin 
yaptığı tahribatın izlerini ortadan kaldırdıklarını söyl-
edi.

Sağlıkta Türkiye’yi, cenazelerin borcundan dolayı has-
tanelerde rehin alındığı bir ayıptan kurtarmakla kal-
madıklarını, vatandaşlarına birinci sınıf sağlık hizmeti 
sunan medeni bir yer haline getirdiklerini aktaran Er-
doğan, savunma sanayinde yüzde 20 ile başladıkları 
süreci, yüzde 80 oranında dışa bağımlılıktan kurtara-
rak, tamamen yerli savunma sanayisine kavuşturduk-
larını dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye’yi kendi silahını, topunu, tankını, he-
likopterini, gemilerini, insansız hava araçlarını üreten, 
her yıl milyarlarca dolar savunma ihracatı yapan güçlü 
bir ülke haline dönüştürdüklerini, güvenlikte terör 
örgütlerinin başlarını, Türkiye sınırları içinde ve dışın-
da en dokunulmaz hissettikleri yerde ezme kapasitesine 
ulaştıklarını söyledi.

Osman Kavala ile ilgili yargı kararına da değinen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Hukukta, adalete güveni yenid-
en tesis ederek, adalet hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve 
erişilebilir olmasını sağladık. Öyle ki herkes dünyada 
‘Biz hukuk devletiyiz’ derken, onlara ‘Biz guguk devleti 

değiliz, biz de hukuk devletiyiz.’ İşte en son malum bir 
zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Peki 
kimdi bu adam. Bu adam, Türkiye’nin Soros’uydu ve bu 
adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü ve 
yargımız onunla ilgili nihai kararını verdi ve bu karar-
da belli çevreleri ki malum çevrelerdir, ciddi manada 
rahatsız etti. Kusura bakmasınlar, bu ülkede hukuk var, 
bu ülkede yargı var ve bu yargı da kendi inandıklarını, 
bildiklerini, hakkın egemen olması için bu kararı ver-
diler, vereceklerdir.” şeklinde konuştu.

“Şimdi birçok yerden arayanlar var, yurt dışına git-
tiğimiz zamanlar da bize bazı telkinlerde bulunanlar 
oldu” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Biz de onlara dedik ki kusura bakmayın, bizim ülkem-
iz bir hukuk devletidir. Siz Avrupa’nın değişik ülke-
lerinde hukuk devleti olduğunuzu iddia ederek, terör 
örgütünün sokaklarınızda, caddelerinizde boy göster-
mesine evet diyorsunuz. PKK kendi paçavralarıyla cad-
delerinizde boy gösteriyor, herhangi bir şey söylemiyor-
sunuz, onlara ses çıkarmıyorsunuz. Türkiye’de ise atılan 
adımlar sizleri rahatsız ediyor. En son AİHM ne dedi, 
AİHM dedi ki ‘İlk derece mahkeme veya üst derece 
kararını vermediği sürece biz bu noktada adım atama-
yız’ dedi.

Buyurun, şimdi karar da verildi. Şimdi bu karar verildik-
ten sonra artık atılan adıma tabi olacaksınız. Olsanız da 
olmasanız da yargının bu kararı uygulamaya girecek-
tir. Hak ve özgürlüklerde yasakların hüküm sürdüğü 
bir Türkiye’den, terörü övmediği, şiddeti savunmadığı 
sürece herkesin fikrini serbestçe ifade edebildiği özgüven 
sahibi bir Türkiye’ye ulaştık. Kızlarımızın başörtüleri-
yle okula giremediği veya başörtülü olan kızlarımızın 
üniversite kapılarında süründürüldüğü, polislerin 
maalesef kızlarımızın başörtülerini başlarından çekip 
aldığı dönemden şimdi artık tüm güvenlik güçlerimizin 
onları teminat altına aldığı döneme geldik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokraside tek parti faşiz-
mini ve darbecilerin milli iradeye vurduğu gizli-açık 
tüm prangaları parçalayıp attıklarını belirterek, ulaşım-
da Türkiye’nin dört bir yanını yollar, tüneller, havali-
manları, köprüler ve hızlı tren hatlarıyla donattıklarını 
ifade etti.

Enerjide, çoğunluğu yerli ve yenilenebilir bir üretim 
kapasitesine erişildiğine işaret eden Erdoğan, sporda 
Türkiye’yi en ücra köşelerine kadar modern tesislerle 
donattıklarını söyledi.
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RUS-UKRAYNA SAVAŞININ VERDİĞİ SİNYALLER İSLAM-HIRISTIYAN DÜNYASINDA
            MUHTEMEL BİR HAÇLI SEFERİN BELİRTİSİMİDİR
Günümüzden tarihin arka sayfalarına gittiğimizde 
İslam-Hıristiyan dünyası arasında 1096-1270 yıllar 
arsında 8 önemli Haçlı Seferi düzenlenmiştir. Bu 
savaşların nedenleri arasında başta din faktörü ol-
mak üzere ekonomik, siyasi ve gerek sosyal sebepler 
de sayabiliriz
1-Haçlı Seferlerinin ekonomik sebepleri: Avrupa’da 
feodalite rejiminin ortaya çıkmasından sonra halkın 
fakirleşmesiyle; Avrupa Hıristiyanların yeni arayışlar 
içinde olmasıyla Türk ve İslam Ülkelerinin elinde bu-
lunan ipek yolu, baharat ve diğer ticaret yollarının ele 
geçirme isteği;
2-Tarihte 175 sene süren Haçlı Seferlerinin sosy-
al sebepleri; Hıristiyan şövalyelerin şan ve şöhret 
peşinde koşmaları; 
3-Haçlı Seferlerinin siyasal sebepleri; Türklerin An-
adolu’da ilerlemesi ve Bizansların Avrupa Ülkelerini 
Türklere karşı yardıma çağırması;
4-Bu Haçlı Savaşların dini sebepleri ise; Müslüman-
ların ellerinde bulunduğu İskenderiye, Kudüs ve 
Antakya’nın Hıristiyanlar tarafından alınmak isten-
mesi, Avrupa’da Papa ve din adamların Hıristiyan-
ları Müslümanlara karşı doldurması ve Hıristiyan-
lığı yayma düşünceleri gibi saydığımız bu faktörler; 
uzun yıllar Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında 
çatışmalara neden olmuştur.
Haçlı Seferleri; Avrupa’da yaşayan Hıristiyanların 
Türk ve İslam Ülkeleri üzerine düzenledikleri uzun 
yıllar süren savaşlardır. Bu seferlere katılan kişiler-
in üzerinde “haç İşareti” bulunmasından dolayı da 
bu savaşlara Haçlı Seferler denilmiştir. Hıristiyan 
Haçlı Orduları; bu seferlerden ilk 4 tanesini Anadolu 
üzerinden sonraki 4 seferi de deniz yolu üzerinden 
gerçekleştirmiştir. Özetleyecek olursak Haçlı Seferl-
eri; Hıristiyanların İslam Ülkelerine karşı giriştikleri 
bir din savaşıdır. Sonuç olarak Türkler, Haçlılara karşı 
verdikleri mücadele ile İslam dünyasının sevgisini 
kazandılar.
Günümüzde 65 gündür devam eden Rus-Ukrayna 
savaşında Avrupa ülkelerine giden Ukraynalı Hıris-
tiyan mülteciler; gittikleri ülkelerde bir misafir gibi 
karşılanıp itibar gördüler.
Halbuki; ülkelerindeki iç savaşlar sebebiyle; Batı 
Ülkelerine sığınan Suriye, Afganistan ve Liby-
alı Müslüman mülteciler; gittikleri ülkelerde hor 
görülüp toplum dışına itildiler. Hatta Hollanda da 
bazı sokaklardan geçmeleri bile onlara yasaklandı. 
Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesindeki yazılı 
ve normlara uyulmamış bulundukları ülke halkı ile 
mülteciler arasındaki yaşam farkı büyük tezatlar 
oluşturmuştur. Sığınmacı Müslümanlara karşı çok 
katı kuralları olan Hollanda; Ukraynalı Hıristiyanları 
evlerinde misafir etmeye başladılar. İnsan hakları ve 
kurallara bağlı Avrupalıların yabancı Müslümanlara 
karşı bu farklı davranışlarının tek sebebi; Dünyada 
yaygın İslami terör olup ve geçmişte 14-15 asır önce 
başlayan “Haçlı Seferler” adı altında Hıristiyanların 
İslam’a karşı bakış açısının; bugün çok tehlikeli yeni 
bir versiyonla gelişmesidir.
Avrupa Ülkelerinde çok ilkel şartlarda yaşayan bu 

Müslüman mülteci topluluklar; İngiltere ve Dani-
marka gibi ülkeler tarafından Afrika’daki ki Ruanda 
Hükümeti ile anlaşma sağlandığından Afrika’ya gön-
derilecekler. Bunda ki, amaçları; Ukrayna’dan gelecek 
Hıristiyan mültecilere yer açabilmek ve onları hoş 
tutabilmek içindir.
Son otuz yıldır Batılı Ülkelerin İslam a, Hz. PEYG-
AMBERİMİZ’E ve KUR’AN’A yaptıkları hakaret ve 
aşağılayıcı hareketlerden dolayı İslam Dünyası Batı 
Ülkelerine karşı; çok gergin ve affedilmez bir tutum 
içinde sabırla bekledikleri görülmektedir. 
Başta ABD olmak üzere Batı Ülkeleri; Bir İslam 
kökenli terör örgütü olan El-Kaidenin; Dünyayı sar-
san 2001, 11 Eylül tarihindeki o korkunç eylemind-
en sonra, İslam’ı terör odaklı bir din olarak yorum-
lamışlardır. 
El-Kaidenin bu eylemi maalesef Hıristiyan Dünyas-
ında insanlar üzerinde İslam’a karşı bir psikolojik 
manipülasyon yaratmıştır.
Ancak söz konusu terör dalgasına ilişkin uluslararası 
ortamda bir alarm durumunun oluşmasına neden 
olan gelişme ise; hiç şüphesiz ki 11 Eylül Terörü dür 
“İslami“, ”İslamcı” veya “Cihatçı” terör kavramları 
bu saldırı sonrasında İslam ile terörizm arasındaki 
bağlantının somut bir göstergesi olarak lanse edilm-
eye çalışılmıştır. Terörizmin İslam’daki meşrulaştırıcı 
unsuru olarak görülen Cihat; bu çerçevede ön plana 
çıkartılarak bu amaçla kullanılmaya başlanmıştır.
Cihat; 6-7.yüzyılarda Hz. Peygamberimiz öncesi ve 
sonrasında İslam dinini ortadan kaldırmak ve onun 
genişlemesine karşı olan putperest ve diğer anti-İs-
lamcılarla yapılan Allah yolundaki bir din savaşıdır. 
Bugün İslam Ülkelerinin Hıristiyanlarla yaptığı 
savaşlar bir cihat veya diğer adıyla din savaşı değildir. 
Dolayısıyla 6-7.yüzyıllarda İslamiyet’i korumak ve 
Allah için yapılan savaşlar CİHAD tır ve bu savaşta 
ölenler de şehittir. Şehitlik İslam’da en yüce mertebe-
dir. Kur’an da şehitlerin cennete gidecekleri açıkça 
belirtilmiştir.
Günümüzde dünya coğrafyasında etkin olan; EL-
KAİDE, DEAŞ, İŞİD ve EL-NUSRA gibi daha 15-20 
terör örgütü bunlar maalesef İslami örgütlerdir. Batı 
bu örgütlerden rahatsız olup İslam’ı yanlış yorum-
lamaktadırlar. 
Bu İslami örgütlerin fertleri; Cihat yaptıklarını 
söyleyerek şehit olduklarında cennete gideceklerine 
inanan radikal İslamcılardır. 
Günümüzdeki bu savaşların bir cihat olmadığını ci-
hadın 6-7.Asırlarda yapılan bir din savaşı olduğunu 
İslam Alimleri; Bu yanlış anlayışa bir açıklık get-
irmek zorundadırlar. Ancak o zaman İslami terör 
örgütlerinde bir çözülme yaşanabilir. Dolayısıyla 
İslam; Batılılarca korkulan ve dışlanan hepsinden 
önce terör odaklı bir din olmamalıdır. Aksi halde 
Müslümanlığın dışlandığı bir ortam devam ettikçe 
geçmişteki Haçlı Seferlerini bir örnek olarak verirsek 
Hıristiyan ve Müslümanlar arasında dünyayı saran 
iki din arasında yeni bir çatışmanın olabileceği ihti-
mali her zaman mevcuttur. 

Prof. Dr.
Berkan YAŞAR

Yazar

KADIN
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KADIN
Kadın narin bir çiçek
Kalbe sükün verecek
Yetiştirdiği nesil
Huzuru getirecek.

Erkeğin parçasıdır
Varlıkların hasıdır.
Onun tatlı sözleri
Bir huzur deryasıdır.

O yuvayı kurandır
Onsuz evler virandır.
Ona kıymet vermeyen
Cahil, kaba insandır.

Kadın başların tacı
Derdin onda ilacı.
Hanımsız erkek için
Hayat çekilmez sancı.

Prof. Dr.
Ragıp GÜZEL

Yazar
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Yaklaşık 700 bin öğrencinin bulunduğu kentte Kovid-19 
tedbirleri kapsamında okulda derslere maskeli girmek 
zorunda kalan çocuklar, yaklaşık 3 yıl sonra maskesiz 
sınıfa girmenin mutluluğunu yaşadı.

Karabağlar ilçesinde 930 öğrencinin bulunduğu Agah 
Efendi İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin de yenid-
en maskesiz okula girdikleri için heyecanlı oldukları 
gözlendi.

Sabah zilinin çalmasının ardından sınıflara alınan 
öğrenciler, uzun süre sonra maskesiz olarak ders yaptı.

1. sınıf öğrencisi İlkin Tuncay, bu yıl okula başladığını 
ve şimdiye kadar salgın nedeniyle sürekli maskeli okula 
geldiğini belirterek, “Maskeyle derse girmek zor oluy-
ordu, bunun için çok sevinçliyim.” dedi.

Gece Reyhan Yazar ise okul, öğretmen ve arkadaşlarını 
çok sevdiğini dile getirerek, “Maske nedeniyle özellikle 
oyun oynarken pek rahat olmuyordu şimdi artık maske 
takmadan derslere gireceğimiz için çok mutluyum. 
Umarım bir daha maske takmak zorunda kalmayız.” 
diye konuştu.

Kırklareli’nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul-
da derslere maskeli girmek zorunda kalan çocuklar, 

uzun zamandan sonra maskesiz sınıfa girmenin mut-
luluğunu yaşadı.

Atatürk İlkokulunda eğitim gören öğrenciler yeniden 
maskesiz okula girdikleri için heyecanlı oldukları gö-
zlendi.

Sabah zilinin çalmasının ardından sınıflara alınan 
öğrenciler, uzun süre sonra maskesiz olarak ders yaptı.

3. Sınıf öğrencisi Erva Cemre, bugün okula maskesiz 
geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Maskeden çok sıkıldığını ifade eden Cemre, “Ark-
adaşlarımızla sürekli bir birimizi ‘maskeni tak’ diye uy-
arıyorduk. Bu sabah babam bana haber verdi ve ben de 
havalara uçtum resmen. Çok sevindim.” dedi.

Alican Engin ise sıcak havada maske taktığında terle-
diğini ve maskesini takmak istemediğini belirtti.

Maskesiz kendini daha rahat hissettiğini belirten En-
gin, mutlu olduğu kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ’da da maskesiz derse giren öğrencil-
er rahat nefes alabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade etti.

Öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı
Kapalı mekanlarda ve okullarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından,

öğrenciler uzun süre sonra maskesiz derse girdi.
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Geçen ayki yazımızda  bir miktar bilim 
tarihinde geriye doğru yolculuk yapmış 
ve arkasından geleceğe dönük bazı sıra 
dışı beklentilere atıfta bulunmuştuk. 
Bugünkü yazımızda ise geleceğe dönük 
bazı teknolojik varsayımları sizlerle 
paylaşacağız. 

Bildiğiniz gibi teknolojik ürünlerin 
tamamının, barkod ya da karekod adını 
verdiğimiz bir işaretleme ile takip edil-
mesi mümkündür. Böylece herhangi 
bir ürünün ilk üretildiği aşamaya kadar 
geriye gidip takip etmek söz konusu-
dur. Son zamanlarda ise farklı biyote-
knolojik yaklaşımlarla moleküler kare 
kodlar ya da moleküler barkodlar kul-
lanılmaya başlanmıştır. Bu sizce ne an-
lam taşımaktadır? Örneğin yeni doğan 
bireylere (gerek insan gerekse hayvan, 
hatta bitki türleri olabilir) moleküler 
barkodlar yerleştirmek mümkün olur 
mu? Zamanla bu ve benzeri uygulama-
ların yaygın bir şekilde kullanılacağına 
kesin gözüyle bakılmaktadır. 

Şöyle hayal edelim, yeni doğam bir be-
beğe mekanik veya moleküler bir çip 
takılsa ve bebeğin tüm yaşamı boyunca 
tüm fizyolojik faaliyetleri (kalp atışları, 
kandaki şeker ve hormon düzeyi, tan-
siyon, solunum, nefes alışveriş sıklığı, 
vs.) gerçek zamanlı olarak 24 saat 
izlense ve tüm bu veriler elektronik 
ortamda depolansa, nasıl olur? Sonra 
bu veriler de bir yapay zeka marifeti-
yle sürekli takip ve analiz edilse, bize ne 
yarar sağlar acaba?

Her şeyden önce olası bir hastalık ve 
metabolik bozukluk konusunda çok 
önceden bilgi sahibi olmak, sistem 
tarafından uyarılmak mümkün olabilir. 
Yani bir nevi biyolojik sensörler olarak 
hayatımıza yoğun olarak girebilirler.

Bu ve benzeri uygulamaların sonucun-
da, sağlık problemleri minimize edilir, 
ortalama ömür uzar, yaşam kalitesi ar-
tar, devletlerin ilaç ve tedavi maliyetleri 
minimize olur. Ne dersiniz, fena mı 
olur?

Bu teknolojilerin ne kadar önemli old-
uğunun farkına zaman geçtikçe daha 
çok varacağız. Çünkü gelinen nokta iti-
bariyle görmekteyiz ki, özellikle son iki 
yılda yaşadığımız Covid-19 pandemis-
ini dikkate aldığımızda, önceliklerim-
izin sıralamasının değiştiği ve gittikçe 
hızla artan bir düzeyde değişmeye de-
vam edeceğini öngörebiliriz. Örneğin 
gıda arzının ve güvenliğinin çok da 
hayati bir mesele olduğunun, toplum 
sağlığının korunmasının ve bunun 
yaygınlaştırılarak bütün herkesin eşit 
düzeyde istifade etmesini sağlaya-
cak mekanizmaların geliştirilmesinin 
kaçınılmaz olduğu gerçeği ile bizi karşı 
karşıya bırakacaktır. Bu bakımdan 
bütün teknolojilerin ortak amacı, insan 
sağlığını ve mutluluğunu artırmak ve 
bunu toplumsal kesimler arasında eşit 
bir düzeyde yaygınlaştırmaktır temel 
mesele.

En kalbi selam ve saygılarımı iletir, 
ramazan bayramınızı içtenlikle kut-
larım. 

Teknoloji Tarihinde Kısa Bir Yolculuk-2

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar
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Türk hava sahasını 3 günde toplam 30 defa ihlal eden 
Yunan uçaklarına, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının 
derhal karşılık verdiği ortaya çıktı. Yunanistan’ın Ege’de 
gerilimi artıran taraf olduğu radar kayıtlarıyla da or-
taya konulurken, söz konusu belgelerin ilgili makam-
larla paylaşıldığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunani-
stan, Ege’de hukuk dışı, provokatif, saldırgan eylem ve 
söylemlerine devam ediyor.

Türkiye’nin sorunların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla 
çözülmesine yönelik çağrılarına kulak tıkayan Yunan-
istan’ın, Ege’de gerilimi artırmayı, tansiyonu yükselt-
meyi sürdürdüğü belirtiliyor.

Bu kapsamda Yunanistan Hava Kuvvetlerine at uçak-
lar ilk olarak 26 Nisan’da Türk hava sahasını 6 defa 
ihlal etti. Bununla kalmayan Yunan uçakları Türki-
ye kıyılarına yakın provokatif uçuşlarına 27 Nisan’da 
da devam etti. 27 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen 
ihlallerde Yunanistan Hava Kuvvetleri unsurları Di-
dim, Datça ve Dalaman dahil Türk hava sahasında 22 
ihlal gerçekleştirdi.

Dün de ihlallerine devam eden Yunan unsurlarına Hava 
Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından 
misliyle karşılık verildi. Radar kayıtlarıyla sabit olan 
Yunanistan’ın son 3 günlük yoğun ihlallerinin, ilgili 
makamlarla da paylaşıldığı öğrenildi.

Türkiye’nin Yunanistan ile olan ilişkilerinde daima ul-
uslararası hukuk ve iyi komşuluk kapsamında sorun-
ların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesinden 
yana olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, Yunan-
istan’ın Türkiye’nin uzattığı dostluk elini tutmak yerine 
her fırsatta yaptığı provokasyonları sürdürdüğüne dik-
kati çekti.

Her 3 günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar ser-
gileyen tarafın Yunanistan olduğuna işaret eden

Yunanistan’ın provokasyonuna
Türk jetleri müdahale etti

Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının, Didim, Datça ve Dalaman dahil Türk hava sahasında
22 ihlal gerçekleştiren Yunan uçaklarına misliyle karşılık verdiği ortaya çıktı.

kaynaklar, “Yunanistan’ın, provokasyon ve dezenfor-
masyon maksatlı faaliyetlerine devam ettiği ettiği açıkça 
görülmektedir” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin son dönemde Ukrayna bağlamındaki 
gelişmeler başta olmak üzere uluslararası alanda çok 
daha etkin hale gelmesinin Yunanistan tarafında büyük 
rahatsızlık oluşturduğunu aktaran kaynaklar, “Türki-
ye’nin her başarısını kendi başarısızlığı olarak gören 
Yunanistan kurgulanmış bir provokasyonu hayata 
geçirmeye çalışmaktadır.” tespitinde bulundu.

Ege’de gerilimi artırmaya çalışan tarafın Yunanistan 
olduğunu bir kez daha dile getiren kaynaklar, şu değer-
lendirmeyi yaptı:

“Türkiye’yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan’ın 
iddialarını radar kayıtları yalanlamaktadır. Her 3 günde 
de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen taraf 
Yunanistan’dır. Bununla birlikte hava sahamızın güven-
liği ile hak, alaka ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk 
çerçevesinde, hiçbir oldubittiye müsaade etmeden, 
azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğimizden 
kimsenin şüphesi olmamalıdır.”
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Dar anlamda sanayi; üretim faktörlerin-
den emek ve sermayeyi kullanarak, ham-
madde ve yarı mamül maddeleri işleyerek 
mamül madde haline getiren tüm üretim 
faaliyetleridir. Dar anlamda sanayileşme 
ile imalatçılık eş anlamdadır.  Geniş an-
lamda sanayi (sanayileşme-kalkınma) ise; 
yeni üretim tekniklerinin üretime uygu-
lanması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, 
üretimin azalan maliyetlerle gerçekleştiril-
mesi ile ülkenin ekonomik, sosyal ve 
toplumsal alanlarda uğradığı değişiklikleri 
de kapsamaktadır. 

Sanayi devrimi, 18. yy’da (1765) İngiltere’de 
ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimi deyimini 
ilk kullanan ise İngiliz iktisatçı Arnold 
Toynbee’dir. Süreç İngiliz James Watt’ın 
“buhar makinası”nı sanayide kullanmasıy-
la başlamıştır. Kömür ve buhar kuvvetine 
dayanan makinalaşma, işbölümünde ih-
tisaslaşmaya yol açmış ve böylece ortaya 
çıkan büyük sanayi devrimi, dünya ekon-
omisindeki yerini almıştır. Günümüzde 4. 
Sanayi devrimi dönemindeyiz. 
Sanayi devrimi neden Türkiye, Fransa ya 
da Çin gibi başka bir ülkede değil de İngil-
tere’de başlamıştır? Bu soru değişik tezler 
ile cevaplanabilmektedir. Genellikle iki 
tez ön plana çıkmaktadır Birincisi; bir ada 
ülkesi olan Britanya’nın gelişmiş bir deniz 
ticaretine sahip olması, ona uluslararası ti-
caret açısından avantaj sağlamış ve coğrafi 
ayrılığı da Kıta Avrupası’nda yaşanan çal-
kantılı savaşlardan uzak tutmuştur. İkincisi 
ise kömür benzeri doğal kaynaklarının ze-
nginliği, yüksek nüfusu ve Afrikalı köleler 
gibi üretimde kullanılan kesimlerin servet 
üretmelerine bağlı olarak devrim adada 
başlamıştır. 

Türkiye, sanayide tüketim ve ara malı 
üretme açısından iyi durumdadır. Ancak 
sanayileşmeyi asıl gösteren ise yatırım 
malı üretebilmektir ki, bunlarda çoğun-
lukla yüksek teknoloji üretimi veya katma 
değeri yüksek teknolojik üretimi ifade et-
mektedir.

Bu çerçevede, Türkiye sanayisinin prob-
lemlerinden birisi, Sermaye yetersizliğidir. 
Önemli sanayi ya belli çokuluslu uluslara-
rası şirketlerin kontrolündedir ya da tasar-
ruf yetersizdir. Türkiye’deki tasarruf oranı 
%14-20 arasında değişmektedir. Oysa bu 
oranın hiç olmazsa %30’un üzerine çıkarıl-
ması gerekir. Çünkü tasarruf yetersizliği 
yatırım yetersizliği anlamına gelmektedir 
ki, bu da düşük gelir-düşük tasarruf-düşük 
yatırım-düşük gelir kısır çemberini 
oluşturmaktadır. Tasarruf oranı Çin’de 
%55, Singapur’da %52, Norveç’te %38, İs-
viçre ve Japonya’da %31 ve Macaristan’da 
yaklaşık %41’dir. Bu nedenle Türkiye’nin 
sanayi sektörüne yatırım yapabilmesi için 
tasarruf oranını artırması gerekmektedir.
Sanayi sektörünün bir diğer sorunu alt-
yapı yetersizliğidir. Ulaşım açısından den-
iz yolu ağının yaygınlaştırılamadığı, demir 
yolu ağının da yetersiz kaldığı görülmek-
tedir. Örneğin; Türkiye’de kilometre kareye 
yaklaşık 12 metre demiryolu ağı düşerken, 
bu rakam ABD ve İspanya’da 24, Danimar-
ka, Japonya, İtalya ve Fransa’da 55, İngil-
tere, Hollanda ve İşviçre’de 75, Çekya ve 
Almanya’da ise 100 metrenin üzerindedir.
Sanayi sektöründe yaşanan diğer sorun-
ları ise şu şekilde sıralamak mümkündür; 
iş verimi düşüklüğü, istikrarlı ve uygun 
faiz politikası uygulanamaması, bürokra-
si, AR-GE yetersizliği, tasarım ve marka 
yaratmadaki yetersizlikler, yatırım or-
tamındaki belirsizlikler,  makro ekonomik 
istikrarı sağlamadaki güçlükler, terör (son 
yıllarda bitmiş durumdadır),  sermayenin 
ve temel sınai girdilerin yüksek maliyeti 
ve dışa bağımlılık (Örneğin, ihraç edilen 
ürünlerin ihracatında  %62 oranında dışa 
bağımlılık mevcuttur). 
Türkiye’nin tüm bu sorunları ivedilikle 
çözüp sanayileşmesini dördüncü sanayi 
devriminin gerektirdiği düzeye çıkarması 
gerekmektedir. Aksi taktirde, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun birinci sanayi devri-
mini kendi yapısına adapte edememesinin 
yaşadığı sorunları Türkiye’de dördüncü 
sanayi devrimi sürecinde yaşayacaktır.

SEKTÖREL ANALİZ II: SANAYİ SEKTÖRÜ

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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NİZAMÎ-Yİ GENCEVÎ VE MAHZENÜ’L-ESRÂR’I

Edebiyatımızda “Hamse” türünün ku-
rucusu kabul edilen büyük bilge İlyâs b. 
Yûsuf b. Zekî Müeyyed Nizamî-yi Gence-
vî, 535-540 (1141-1145) yılları arasında 
Gence’de doğdu, iyi bir eği-tim gördü, dil 
ve edebiyat yanında astronomi, felsefe, 
coğrafya, tıp ve matematik okudu, musiki-
ye ilgi duydu, Farsça ve Arap-ça’dan başka 
Pehlevîce, Süryanice, İbranice, Ermenice 
ve Gürcüce gibi dilleri de öğrendi. 

Nizamî bir saray şairi değildi. Hüküm-
darlar, emirler ve ile-ri gelenlerin yakın 
çevresinde bulunmak yerine mütevazi bir 
ha-yat yaşamayı tercih etti, böylece hem 
halk ve yöneticilerden hem de şairlerden 
derin saygı ve ilgi gördü.  

Şair eserlerinde sadece Nizami mahlasını 
kullanmıştır. 

Nizami, sözün değerini düşüren alçak 
kişileri, zenginlik ve şöhret uğruna herk-
ese methiye yazanları hiç sevmedi ve on-
ları hep nefretle andı. 

Nizami, karakteri itibariyle her zaman, 
her yerde hüner ve güzellik aramış, tavus 
kuşunun renklerine bakmış, kimsede kus-
ur aramamış, herkesi olduğu gibi kabul et-
miştir. 

Dâhi şair, eşsiz şiirlerinde, hikâyeler-
inde olduğu gibi, orta-çağ toplumlarının 
çirkinliklerini göstermekle beraber, aydın-
lık ve takdire yaraşır yönlerini de görmüş 
ve eserlerinde yansıtmıştır.

Nizamî’nin günümüze kadar gelen tek 
eseri Hamse’sidir. “Penc Genc” adıyla da 
bilinen ve yaklaşık 35.000 beyitlik eserin 
otuz beş-kırk yılda tamamlandığı kabul 
edilir. 

Nizami’nin ilk büyük hacimli eseri “Sırlar 
Hazinesi” manzu-mesidir. Yakın ve Orta 
Şark edebiyatında didaktik manzume tü-
rünün en kıymetli numunesi olan bu eser 
dâhi şairin yaratıcılı-ğında epik şiir sa-
hasında ilk kalem tecrübesi idi.

Sırlar Hazinesi, gerçekte, Nizami’nin 
yaratıcılık manifestosu-dur. “Sırlar Hazin-
esi” hayatın ayrı ayrı alanlarını kapsayan, 

toplu-mun çeşitli tabakalarının rengârenk 
resimlerini yansıtan, düşün-celer, idealler 
ve kanaatler ifade eden bir eserdir. 

Bilge şair Sırlar Hazinesi’nde didaktik 
türden başarıyla ya-rarlanıp, okuyucu 
ile lirik monologlarla sohbet ediyor, onu 
dü-şündüren, rahatsız eden problemlere 
dokunuyor, bütün hallerde orta asırların 
katı karanlığı içerisinden ışığa, gerçeğe ve 
iyiliğe sesleniyor.

“Sırlar Hazinesi” zengin içerikli, yüksek 
sanatkârlıkla yazıl-mış bir eserdir. Azer-
baycan edebiyatının kıymetli bir abidesi 
olan bu eserin önemi, insanlığın aydınlık 
sabahına açılmasında, sıradan insanlara 
muhabbetle dolu olmasındadır.

Sırlar Hazinesi şöyle başlıyor:

Ey bütün varlıklara bu dünyada can veren
Güçsüz toprağa bile kanat veren, kan ver-
en!

Bayrağının altında oturmuş bütün cihan
Sen kendinden yarandın, biz senin cel-
alından

Varlığında görünmez ne suret, ne de terkip
Kimseye benzemezsin, de kim sana ben-
zeyip?

Dönmez, değişmez varlık bulunursa o, 
sensin
Ölmemiş, ölmeyecek kudret varsa, o, sen-
sin

Sen - yaşayan ve sonsuz, bizse - geldi-gideri
Hükmündedir kâinat, yerin, göğün mih-
veri

Kim vermiş feleklere bunca kudret, ikti-
dar?
Bu kazana sen gibi can tuzu atan mı var?
Daha eserin girişinde şiir ve sanat konu-
larına dikkatleri yö-nelten şair sözün 
yaratılışı, insan hayatındaki rolü, değeri 
hak-kında derin sohbetler açar. 

Devamı simgedergi.com’da...

Prof. Dr.
Nimet YILDIRIM

Yazar
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KARINCANIN HAKKI
Hak ihlalleri ve hukuka saygısızlık, pek çoğumuzun dile 
getirdiği ve şikayetçi olduğumuz konuların başında ge-
lir. Kişilik haklarının ihlal edilmesi dini inançta hem kul 
hakkına girmek hem de ilahi emirlere karşı gelmek de-
mektir. Bu işin hem dünyevi ham de uhrevi sorumluluğu 
bulunmaktadır. İnsanın özellikle de Müslümanın en çok 
dikkat etmesi gereken husus da budur. İnsan yeryüzünde 
Allah’ın halifesidir ve saygıya değerdir. Ayrıca insan 
Kur’ân’ın ifadesi ile ahsen-i takvim üzere yaratılmıştır. 
Diğer mahlukata verilmeyen pek çok değer insana ver-
ilmiştir. 

İnsanların da en şereflisi ve kıymetçe en yükseği olan Hz. 
Muhammed (s.a.v.) insana gerçek değerini vermiş ve in-
sana gerekli saygı ve hürmetin gösterilmesini istemiştir. 
Bu hürmet sadece Müslüman olanlar için değil, diğer 
din saliklerine de gösterilmişti. Şu olay bunun en açık 
örneklerinden sadece birisidir: Taşınmakta olan bir ce-
nazeyi Hz. Peygamber (a.s.v.) görür görmez ayağa kalkar 
ve onu gören yanındaki sahabeler de ayağa kalkarlar. Ce-
naze geçince orada bulunan sahabeler bu cenazenin bir 
Yahudi cenazesi olduğunu Hz. Peygamber’e söylerler. Hz. 
Peygamber ise şöyle buyurur: “Olsun o da bir insan değil 
miydi?” (Buhârî, Cenâiz, 49; Nesâî, Cenâiz, 45-47)

Hangi dinden olursa olsun insana gerçek değeri veren 
İslam, mesele hak ve hukuk olunca onun müslim ya da 
gayr-i müslim oluşuna asla bakmamıştır. Hak haktır ve 
hakkın hatırı âlîdir, küçüğüne büyüğüne asla bakılmaz. 
Kişi kendisi için ne düşünüyor, neye sahip olmayı arzu 
ediyor ve hangi zararlı şeylerden kaçınıyor ise aynı şey-
leri hassaten bir diğer Müslüman kardeşi için de isteye-
bilmelidir. Hz. Peygamber müminin ahlakından bah-
sederken onun “kendisi için istediğini bir başkası için 
de isteyen kimse” olduğunu söyler. Hangi insan sürekli 
zarara uğramak, maddi ve manevi hakarete maruz kal-
mak, hele hele fiziki şiddete uğramak ister? Madem ki 
bunları kişi istemez, iyi, güzel ve yararlı şeyleri kendisi 
için arzu eder öyle ise, başka kardeşleri için de aynı şey-
leri isteyebilmelidir.

Mümin başkalarının elinden ve dilinden emin olduğu 
kimsedir. Mademki müminin tanımında başkalarına 
zarar vermemek vardır, öyleyse ister küçük ister büyük 
nasıl olursa olsun başkalarına zarar vermekten uzak 
durması icap eder. Bu hal Mümin olmanın şartlarından 
hatta olmazsa olmazlarından biridir. Hal böyle olunca bir 
mümin bir diğer Mümin kardeşini haksız yere niye incit-
sin, niçin onu darp etsip yaralısın, kanını döksün? Evet 
böyle bir şey asla kabul edilemez. Zira Yüce Yaratıcımız 
Kur’ân’da “haksız yere bir insanı öldürmenin bütün in-
sanları öldürmek gibi olduğundan” söz eder. Madem du-
rum böyledir, o zaman bir mümin kesinlikle bir başkası-
na asla zarar vermeyecektir ve vermemelidir. Hadiste 
de Allah’ın sair insanlara merhamet etmeyene rahmette 
bulunmayacağı ifade edilmektedir.

Evet bırakalım insanları bir tarafa bir mümin, içinde 
hayatımızı sürdürdüğümüz tabiata da asla zarar verme-
melidir. Tabiatın içinde mevcut bulunan hayvanlara, bit-
kilere, böceklere, kuşlara yani tüm canlılara da zarar ve 
ziyandan kaçınmalıdır. Bu husus hem insani hem de İsla-
mi bir görev ve sorumluluktur. Resûlullah’ın buyurduğu-
na göre Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele 
eder. İnsan sema ehlinin kendisine rahmet etmesini arzu 

ediyor ise yeryüzündekilere karşı merhametli olmalıdır.  
Ortada bir yanlış gidiş var ise bunun sorumlusu İslam 
değil, inançlarının gereklerini yerine getirmeyen, sorum-
luluklardan kaçınan ve Kur’ân ve Sünnet’e kulak vererek 
icabınca amel etmeyen Müslümanlardır. Bilgi çok ama 
çok önemlidir, ancak bilginin tatbik safhasına dökülmesi 
çok daha önemlidir.

İlacın hastalığına kesin iyi geleceğine ilişkin bilgisi ve 
inancı kuvvetli olan birinin, ilacı kullanmadığı sürece 
iyileşemeyeceği gibi, Müslümanların da hayatlarına 
tekrar çeki düzen vererek kısır çekişmelerden şiddetle 
kaçınmaları ve karşılıklı hak ve hukuklarına saygı göster-
meleri elzemdir.

Konu ile ilgili pek çok âyet, hadis ve ecdadın uygulama-
larından güzel ve çarpıcı örnekler bulmak mümkündür. 
Bunlardan bir ikisini nakletmekle yetineceğiz. İstan-
bul’da yaşanan ve Alman gezgin Hans Dernschwam’ın 
1542’de tanık olduğu olay gerçekten ilginçtir.

Zamanın idarecilerinden biri olan Koca Mehmed Paşa, 
bir lokantanın önüne bağlamış sırtı odun yüklü bir at 
görür. Atın sahibinin nerede olduğunu soran Mehmed 
Paşa’ya lokantada yemek yediğini söylenir. Paşa duruma 
o kadar çok sinirlenir ki odunları atın sırtından indirt-
ip sahibinin sırtına bağlatır. Atın önüne ot konulmasını 
emreden Paşa, ceza olarak atın otları yiyip bitirene kadar 
sahibine sırtındaki odunlarla beklemesini emreder.

Bir diğer örnek de Kanuni Sultan Süleyman gibi bir cihan 
padişahının canlılara gösterdiği hassasiyet ile alakalıdır. 
Şöyle ki: Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı Sarayı’nın 
bahçesindeki meyve ağaçlarına zarar veren karıncaların 
itlaf edilmesinin dinen caiz olup olmadığını şu beyti ile 
Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’ye sorar:
“Dırahta ger ziyan etse karınca 
Günâhı var mıdır ânı kırınca?”
Günümüz Türkçesi ile soru şöyledir: Eğer karınca ağaca 
zarar veriyor, onu kurutuyorsa, karıncayı yok etmenin 
bir günahı var mıdır? 

Ebussuud Efendi, Kanuni’nin şeyhülislâmıdır ve ona hoş 
görünmek maksadıyla, “karıncanın ölmesinden ne olur 
padişahım” diye cevap verebilirdi. Ancak o soruyu bildiği 
gerçeği hiç çekinmeden ve son derece sanatlı bir ifade ile 
şöyle cevaplandırır:
Yarın Hakk’ın dîvânına varınca
Süleyman’dan hakkın alır karınca

Her bir canlının hakkına ve hukukuna değer veren İslam 
yazılı ve sözlü tüm hali ile ortada iken, eğer bitkilerin, 
hayvanların hakkı bir tarafa genelde insanlara, özelde ise 
kendi din kardeşlerine karşı kaba saba bir davranış serg-
ileniyor, en küçük bir fikir ayrılığı ile ötekileştirip şiddet 
uygulanıyor ise kabahat, suç kimdedir? Evet karıncanın 
bile hukukuna riayet eden İslam anlayışının terk edilerek 
ayrılığa, gayrılığa, şiddete ve düşmanlığa vardırılan bu 
anlaşmazlıkların İslam ülkelerinde yaygınlaşması izah 
edilebilir bir durum değildir. Eğer bu hal devam ede-
cek olursa, huzuru, sükunu, emniyeti, refahı da tam an-
lamıyla unutmak icap eder. Temenni ederim bu durumla 
alakalı herkes üzerine düşeni yaparsa, kötü gidiş bir an 
önce düzelir ve düzeltilir.

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar
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Marmara Denizi’nde müsilaj bulgusuna rastlanmadı

Marmara Denizi’nde incelemelerde bulunan akademi-
syenler, suda müsilaj olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya 
rastlamadı.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ve beraber-
indeki akademisyenler, Marmara Denizi’nde çalışmalarını 
sürdüren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait Alemdar-2 
deniz bilimleri araştırma gemisinde, Marmara’daki genel 
durumla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 
koordinesinde iki enstitü olarak çalışmalarda bulunduk-
larını anlatan Gazioğlu, “Son bu müsilajla ilgili duyumlardan 
ve ihbarlardan sonra dün itibarıyla İstanbul Boğazı’ndan 
başlayarak güneye intikal ettik. İstanbul Boğazı’nda al-
dığımız örnekleri analiz ettik. Daha sonra güneyde Adalar 
çevresinde bilinen rutin istasyonlarımızı, ölçümlerimizi al-
dıktan sonra Tuzla’ya intikal ettik.” dedi.

Sabah saatlerinde İzmit Körfezi’ne gittiklerini ve buradan da 
rutin istasyonlardan örnekleri aldıklarını aktaran Gazioğlu, 
“Bize sunulan, bize söylenen veya işaret edilen tüm koordi-
natlara ve alanlara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ama kayda 
değer bir bulguya ulaşamadık. Bazı istasyonlarda su sütunu 
boyunca kamera görüntüleri de aldık. Fakat açıkçası burada 
da müsilaja ilişkin bir bulguya rastlayamadık.” diye konuştu.

Farklı şeylere rastladıklarını, bunların müsilajla ilişkilendi-
rilemeyeceğini, çalışmalara devam edeceklerini anlatan 

Gazioğlu şöyle devam etti: “Adalar’ın orada bazı oluşum-
ların olduğuna yönelik bazı ihbarlar var. Onları da ziyaret-
lerimizi gerçekleştireceğiz, varsa örneklerimizi alacağız. 
Bundan sonra seyrimiz bu şekilde devam edecek. Kamu-
oyuyla paylaşılan bazı hususlar var. Bunların polen olabi-
leceği yönünde bazı bulgular söz konusu. Bizim İstanbul 
Üniversitesinde bir polen laboratuvarımız var, burada al-
dığımız örnekleri oraya ulaştırmayı düşünüyoruz en kısa 
sürede. Açıkçası bunun sonuçları da önümüzdeki hafta bel-
li olur. Hani bu konuda da evet buymuş diyecek noktada 
değiliz.”

Polenin hiçbir risk teşkil etmediğini söyleyen Gazioğlu, su-
daki oksijen oranına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Her şeyden önce biraz fazla önce kabullerimizi yapmamız 
lazım. Marmara Denizi çok iyi bir noktada değil. Evet ok-
sijenle ilgili hala sıkıntı söz konusu. Bunun zaten bir yılda 
alınan bunca tedbire rağmen çözülmesini beklemek biraz 
hayal ürünü. Çok tedbir var, çok uygulama var, çok karar 
var. Ancak bu kararların bir senede hayata geçmesi ve bu-
ranın yeniden rehabilite olması çok mümkün gözükmüyor. 
Uzun yıllara dayalı bir tedavi olacak. Ancak oksijen değerl-
erimiz, bulduklarımız çok iyi sonuçlar değil.”

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünden Doç. Dr. Mustafa 
Yücel de iki üniversiteden uzmanların bir yıldır dönüşümlü 
olarak Marmara’yı ziyaret ettiğini, İstanbul Boğazı’nı çok sık 
takip ettiklerini, son yıllarda en iyi şekilde çalışılmış bir veri 
setine sahip olduklarını söyledi.

İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, “Bize sunulan, bize 
söylenen veya işaret edilen tüm koordinatlara ve alanlara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik

ama kayda değer bir bulguya ulaşamadık.” dedi.
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BİYOKÜTLE ENERJİ KAYNAKLARIMIZI DEĞERLENDİREBİLİYOR MUYUZ? 
Sevgili okurlarımız, ülkemizin daha fazla kalkınması 
için üretimden gelen gücünün maksimum düzey-
de kullanılması gerekir. Ancak üretimde en büyük 
maliyetler enerji girdilerinden kaynaklanmaktadır. 
Türkiye’nin ithalatının yaklaşık dörtte bire yakın 
kısmını enerji ithalatı oluşturmaktadır. Ülkemiz pet-
rol ve doğalgaz kaynakları bakımından çok büyük 
bir oranda dışa bağımlıdır. Enerji alanında kendi 
kendine yetebilmesinin bağımsızlıkla eşdeğer old-
uğu yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ile çok daha net 
bir şekilde anlaşılır hale geldi. Bu çerçevede değer-
lendirdiğimizde alternatif enerji kaynakları potan-
siyelimizin çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi 
kaçınılmazdır.
Türkiye son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları 
alanında çok önemli yatırımlara imza atmaktadır. 
Bilhassa güneş ve rüzgar enerjisi alanında yapılan 
yatırımlar dikkati çekmektedir. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin ele-
ktrik kurulu gücü 2022 Mart sonu itibarıyla 100 bin 
334 MW’a, rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise 10 bin 861 
MW’a ulaşmıştır. Rüzgâr enerjisinin elektrik kurulu 
gücündeki payı da yüzde 10,8 olmuştur. Diğer taraf-
tan Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü ise 8 bin 
29 MW’a ulaşmıştır.
Ülkemizin henüz tam olarak değerlendiremediği bir 
diğer enerji kaynağı ise biyokütle enerjisidir.  5346 
sayılı Kanun’a göre biyokütle; İthal edilmemek kay-
dıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, 
tarımsal hasat atıkları dâhil olmak üzere tarım ve or-
man ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin 
işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde 
edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma 
çamurları olarak tanımlanmaktadır. Biyokütle; ıIsın-
mak, yakıt üretme (biyodizel) ve elektrik üretimi 
için kullanılabilir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bi-
yokütle enerji potansiyelin belirlenmesi amacıy-
la hazırlanan Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası 
(BEPA) verilerine göre atıklarımızın toplam ekono-
mik enerji eşdeğeri 3,9 MTEP/yıl civarındadır 
(MTEP = Milyon Ton Eşdeğer Petrol eşdeğeri).  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 
Biyokütle kaynaklı elektrik enerjisi üretimi 2004 
yılında 28 MW ilen 2020 yılı sonunda 1485 MW’a 
ulaşmıştır. Bir başka ifade ile biyokütle enerjisine 
dayalı kurulu güç Aralık 2020 sonu itibariyle toplam 
elektrik üretimi içerisindeki payı % 1,80’e ulaşmıştır. 
Şüphesiz ki bu potansiyel çok daha fazladır.  
Biyokütle kaynakları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 
• Bitkisel biyokütle kaynakları (yağlı tohum-
lar, şeker nişasta bitkileri, keten ve kenevir gibi elyaf 
bitkileri, protein bitkileri, bitkisel ve tarımsal artıklar 
(da, sap, saman, kök, kabuk vb), 
• Orman ve orman ürünlerinden elde edilen 
odun ve orman atıkları, 
• Hayvansal biyokütle kaynakları (Sığır, ko-
yun, at gibi hayvanların dışkıları, mezbaha atıkları 
vb.),  
• Organik çöpler, şehir ve endüstriyel 
atıklardan elde edilen biyokütle kaynakları.

Biyokütle kaynaklarının bünyesinde yer alan kar-
bon bileşiklerinin parçalanmasında vazifeli bak-
teriler (metan bakterileri gibi) kullanılarak bi-
yokimyasal süreçler sonucunda önce biyogaz elde 
edilmekte ve bu gaz saflaştırıldıktan sonra metan 
gazı yakan motorlarda yakılarak elektrik enerjisine 
dönüştürülmektedir. Metan gazı ve diğer zararlı 
bileşenler ayrıştırılmış çamur ise gübre olarak kul-
lanılabilmektedir. Ülkemizde bu tür tesisler mevcut-
tur ve bunların bir kısmı Büyükşehir belediyeleri 
bünyesinde yer almaktadır. Mesela İstanbul, Ankara, 
Konya gibi birçok Büyükşehir Belediyesinin bünye-
sinde evsel atık sulardan ve katı atıklardan elektrik 
üretimi yapılmaktadır. Örneğin Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Atıksu Arıtma 
Tesisi’nden çıkan çamurdan yılda 9,5 milyon kWh 
(kilovat/saat) elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiril-
mektedir.
Fakat özellikle bitkisel ve hayvansal biyokütle kay-
naklarımız henüz yeterince değerlendirilmeme-
ktedir. Ancak son yıllarda bitkisel ve hayvansal 
biyokütle kaynaklarını  (hayvan dışkısı, anız sapı 
vb. ) kullanarak elektrik enerjisi üreten önemli te-
sislerin sayısında önemli artışlar görülmektedir. 
Mesela Konya’nın Çumra ilçesinde özel sektöre ait 
bu türden faaliyet gösteren lisanslandırılmış yeni 
tesisler mevcuttur.  Söz konusu bu tesislerde yöre-
deki hayvan çiftliklerindeki hayvan dışkıları, mısır 
ve anız sapları gibi atıklar enerji kaynağı olarak kul-
lanılmakta ve elde edilen biyogazdan elektrik enerji-
si üretilmektedir. Metan gazı ve zararlı bileşenlerden 
arındırılmış atıklar ise sıvı ya da katı gübre halinde 
değerlendirilmektedir. 
Sonuç olarak, biyokütle kaynaklarımızın değerlendi-
rilmesi sonucu elektrik enerjisi üretmenin yanı sıra, 
doğal gübre elde edilmektedir. Ayrıca sera gazı em-
isyonları azalmakta, sucul ve karasal ekosistemlerin 
kirlenmesi önlenmekte, su havzaları korunmakta ve 
en önemlisi de anız yakılması gibi yanlış uygulama-
ların önüne geçilmektedir.
Bu vesileyle idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı 
en kalbî duygularımla tebrik eder, ülkemize, mille-
timize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cen-
ab-ı Allah’tan niyaz ederim. Selam ve muhabbetler-
imle.

Kaynaklar
https://dergipark.org.tr/en/download/art i-
cle-file/1314663 (Erişim tarihi: 30.04.2022).
https://webdosya.csb.gov.tr/db/edirne/haberler/3-b-
yokutle-enerj-s--n-hat-20200601154926.pdf (Erişim 
tarihi: 30.04.2022).
https://enerji.gov.tr/eigm-yenilenebilir-ener-
ji-kaynaklar-biyokutle#:~:text=Elektrik%20
%C3%BCretiminde%20de%20yayg%C4%B1n%20
bir,pay%C4%B1%20a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B-
1 d a k i % 2 0 g r a f i k l e r d e % 2 0 y e r % 2 0 a l m a k -
tad%C4%B1r. (Erişim tarihi: 30.04.2022).
https : / / temizener j i .org/2022/04/14/ turk i -
yenin-gunes-enerjisi-78-ildeki-santrallerden-geli-
yor/ (Erişim tarihi: 30.04.2022).

Prof. Dr.
Ali ALAŞ

Yazar
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Öncü göstergeler büyümenin 2022’nin ilk çeyreğinde 
yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Çarklar dönüyor, işler iyi.” dedi.

Bakan Nebati: Öncü göstergeler ilk çeyrekte 
büyümenin yüzde 6-7 olacağına işaret ediyor

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) nisan ayı olağan me-
clis toplantısına katılan Bakan Nebati, burada yaptığı 
konuşmada, 1952 yılında kurulan ve 22 bine yakın 
üyesiyle ülkenin en büyük sanayi odası olan İSO’nun, 
uluslararası arenada gerçekleştirdikleri sayısız başarıda 
pay sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da aynı iradeyle üretmeye ve birlikte yarınlara yön ver-
meye devam edeceklerini dile getiren Nebati, “Bunu 
yaparken de önümüze hangi engel çıkarsa çıksın onu 
hep beraber omuzlayacak; birlikten doğan kuvvetimizle 
mevcut tüm sorunları birer fırsata çevirmeyi beraberce 
başaracağız.” diye konuştu.

Nebati, birçok bakımdan çalkantılı ve zorlu bir dönem-
den geçen dünya ekonomisinde yaşanan gelişmel-
ere değinerek, tedarik zincirindeki aksaklıklardan, 
Rusya-Ukrayna savaşından, artan enerji, gıda ve emtia 
fiyatlarından, dünyanın çeşitli bölgelerinde dönem dö-
nem ortaya çıkan yeni varyantların veya virüs türlerin-
in arzda yol açtığı sıkıntılardan bahsetti.

Bu olumsuzluklar karşısından kaynaklarını etkin ve 
çözüm odaklı bir yaklaşımla kullandıklarını, sanay-
icilerin ve vatandaşların maruz kaldıkları maliyetleri 
önemli ölçüde sübvanse ettiklerini anlatan Nebati, san-
ayicilerin ve hane halkının kullandığı doğal gaz fiyat-
larındaki sübvansiyonlara değindi.

Nebati, döviz kurunda belirgin bir istikrar sağladıklarını, 
yastık altı altınları Altın Tasarruf Ekosistemini de ku-
rarak sisteme dahil etmeye başladıklarını, mevcut 

ekonomik ortamda yurt içi ve yurt dışı tüm paydaşlarla 
koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüklerini an-
latarak, “Bu kapsamda, yeni ürün ve hizmetlerimizle 
vatandaşlarımız için değer oluşturmaya devam ede-
ceğiz.” ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, yakın zamanda yatırım, ihracat ve 
işletme harcamalarına yönelik KGF paketini kullanıma 
sunduklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

“İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun 
vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Yaşanan 
yüksek enflasyona rağmen kullandırdığımız oranlar 
çok makul. TL’ye güven duymayı hedefleyen bir an-
layışın ürünü. Bu çerçevede, 100 milyar lirası ihra-
catçılara, 50 milyar lirası ise turizmcilere olmak üzere 
toplamda 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli 
kredi imkanı sağlanacaktır. Söz konusu krediler, ihra-
catı artırıcı, ithalatı azaltıcı alanlara yönelik yapılan 
yatırımlara aktarılacak. Bunlar arasından da yerli mak-
ine ve teçhizat yatırımları önceliklendirilecek. En az 3, 
en çok 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak bu kredilerin 
maliyeti yüzde 9’a kadar inebiliyor. KOBİ’ler için 250 
milyon lira ve KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira 
limit öngörülmüş durumda. Bu kredilerin anapara geri 
ödemesiz dönemi, kredi kullanım tarihinden itibaren 2 
yıla kadar uygulanacaktır.”

Nebati, bakanlık tarafından vergi alanında hayata geçir-
ilen reformlardan bahsederek, ihracatçılar, sanayi şir-
ketleri, yatırımcılar ve enerji sektörüne yönelik vergi 
indirimleri ile ilgili bilgiler verdi.

EKONOMİ
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ELEKTRONİK İHALE UYGULAMASININ YAYGINLAŞMASININ ÖNEMİ
Bilindiği üzere EKAP (Elektronik 
Kamu Alımları Platformu) Kamu İhale 
Kurumu ve daha birçok kamu kurum 
ve kuruluşu tarafından elektronik or-
tamda yayınlanan ilanlı ve ilansız ihale 
duyurularına ve şartnamelerine erişimi 
sağlayan ihale takip sistemidir. 

Daha önce ihale yapılması sürecinde 
mevzuat değişiklikleri, itiraz süreci ve 
yasaklılık vb. gibi sorgular Kamu İhale 
Kurumunun sitesi üzerinden yapıla-
bilmekte iken, Elektronik Kamu Alım-
ları Platformu Uygulama Tebliğinin 
17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Re-
smi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmesiyle birlikte, Kamu İhale Kuru-
munun sitesi ihale işlemlerini takip 
eden şahıs ve kurumların kullandığı 
ortak bir platform haline gelmiştir. 

Böylece EKAP uygulamasıyla birlikte 
ihale işlemleri daha kapsayıcı ve ihale 
süreci açısından da daha işlevsel hale 
gelmiştir. 

Elektronik ihale sistemi ile kamu ihale-
lerindeki “yolsuzluk” algısının önüne 
geçilmesi amaçlanmış, bu sistemle, 
“kamu alımları sürecinde şeffaflığın, 
eşitliğin, katılımın, rekabetin artırıl-
ması ve güvenilirlik, kamuoyu deneti-
mi, kaynakların verimli kullanımı ve 
ihtiyaçların uygun şartlarla karşılan-
masının sağlanması” hedeflenmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu uyarınca harcama 
birimi olarak belirlenen tüm idareler-
in EKAP’a kayıt olması gerekmekte-
dir. 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan 
idareler ise eğer 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu kapsamında ihale yapıyorlarsa 
yine EKAP’a kayıt olmaları gerekmek-
tedir. Sisteme kayıt olmak için herhangi 
bir ücret istenmemektedir. 

Son dönemde yayınlanan politika bel-

gelerinde e-ihalenin yaygınlaştırılması-
na yönelik eylemlere yer verildiğini 
görmekteyiz. Kamu İhale Kurumun-
ca yapılan bilgilendirmede; özel-
likle COVID-19 salgınının başladığı 
2020 yılının Mart ayından itibaren 
e- ihale kullanımında belirgin bir artış 
yaşandığı, 2021 yılında e-ihale kul-
lanım oranının %46’ya ulaştığı, uygula-
ma ile birlikte ihalelere teklif verenler-
in sayısında %93 artış olduğu ve ihale 
başına ortalama %5 tasarruf sağlandığı 
belirtilmiştir.

Ancak aynı Kurumca yapılan bilg-
ilendirmeden; e-ihale uygulamasının 
belediye ve bağlı şirketlerde düşük 
kaldığını, e-ihale sisteminin kamu 
idarelerinde her geçen gün biraz daha 
yaygınlık kazanmasına rağmen ma-
halli idarelerde arzulanan seviyede 
olmadığını, öyle ki 2021 yılında tüm 
belediyeler tarafından yapılan ihalel-
erde e-ihalenin toplam ihaleleri içer-
isindeki payının %38, belediyeye bağlı 
şirketlerde ise %18 olduğunu öğrenme-
kteyiz. 

Sonuç olarak; ihale süreçlerinde 
bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem 
maliyetlerinin düşürülmesi, zaman 
ve kaynak tasarrufunun sağlanması, 
ihalelerde istenilen şeffaflık ve objektif-
lik ortamının daha fazla oluşturulması, 
kamu kaynaklarının kullanımında ver-
imlilik ve etkinlik sağlanması açısından 
e-ihalenin yaygınlaştırılması önem arz 
etmektedir.

Bu nedenle belediyeler ile BİT’lerin 
yapacakları ihalelerde e-ihale uygu-
lamasını yaygınlaştırmaları, hem dijital 
teknolojinin sağladığı avantajlar hem 
de pandemi nedeniyle yaşanmakta 
olan olumsuz şartlar dikkate alındığın-
da, hiç kuşkusuz kurumsal faaliyetler-
ine de  değer katacaktır.

Sezgin ERÖZBAĞ
Ekonomist,
İç Denetçi

Yazar
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BEKİR ÖZER
Yazar

Hak.
Hukuk.
Özgürlük.
Demokrasi.
Bağımsızlık... 

Bunların tümü demokratik 
ülkelerde adaletin varlığı ve 
zenginliği temsil eder.

Bu yüzden adliyelerin giriş 
kapısında gözleri kapalı bir 
elinde terazi, diğer elinde kılıç, 
‘Adalet Tanrıçası Artemis’ heykeli 
bulunur.

Gözleri neden kapalıdır diye 
aklınıza gelebilir.
Çünkü.
Adil yargılama için gözleri 
kapalıdır...

Yargıç karar verirken karşında kim 
olursa olsun onun kimliğinden, 
bulunduğu konumdan, gücünden, 
parasından, siyasi makam ve 
mevkiinden etkilenmesin diye adil 
karar vermesidir bu...

Ama bakıyoruz...

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Haşim Kılıç, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ve Başbakan Sayın 
Tayip Erdoğan döneminde 
AYM’nin yeni bina açılışında, 
Evrensel hukukun sembollerinden 
Adalet Tanrıçası ‘Themis’in 
gözleri kapalı’ heykeli yerine 
gözleri açık  ‘Anadolu bacısı’ 
heykeli konduğu görülmektedir.

Anadolu bacısı hepimizin başının 
tacı, anası, bacısıdır...

Ama...

Evrensel hukuku temsilen Anadolu 
bacısının ne karar vermesi ne 
hukuku temsil etmesi demokratik 
hiçbir ülkede bulunmamaktadır.

Hatta, Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanlığı döneminde 
AYM’ye bir hâkim üye ataması 
yapılır, atanan o hâkim, “benim 
daha önce CHP üyeliğim vardı, 
bunu kabul etmem mümkün 
değil” diye atamayı reddeder.

Tersinin olması halinde herhangi 
bir kararda ceza verilmesiyle ilgili 
atanan üye herhangi bir partiden 
gelmiş ise, bu ister CHP, ister MHP, 
ister İYİ parti, ister AKP olsun 
Adaletimize zarar verir.

2013 yılı gezi parkı eylemlerine 
katılanlara da terörist denmesin.

Çünkü, o tarihte sayın Devlet 
Bahçeli’nin talimatıyla MHP 
milletvekili ve genel başkan 
yardımcılarının Taksim’de eyleme 
katıldığı görüntüleri haberde yer 
almaktadır.

Adaletimiz zarar görmesin.

Bu hem hukukun üstünlüğü 
indeksindeki yerimizi daha gerilere 
iter.
Hem ülkeye zarar verir.
Hem iktidarı yıpratır...

Tanrıça...

Adaleti.
Gözü kapalı Adalet Tanrıçası temsil 
eder...

TANRIÇA, ADALET TANRIÇASI…
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TANRIÇA, ADALET TANRIÇASI…
 Bu hayatta kalma mekanizmasının kronik 
aktivasyonu sağlığı bozar.

Stresli bir durum - ister yaklaşan bir iş 
bitiş tarihi gibi çevresel bir şey, isterse bir 
işi kaybetme konusunda sürekli endişe 
gibi psikolojik bir şey olsun - iyi organize 
edilmiş fizyolojik değişiklikler üreten bir 
dizi stres hormonunu tetikleyebilir. Stres-
li bir olay, kalbin çarpmasına ve nefes al-
manın hızlanmasına neden olabilir. Kaslar 
gerilir ve boncuk boncuk ter görülür.

Strese verilen bu tepkiler kombinasyonu 
aynı zamanda “savaş ya da kaç” tepki-
si olarak da bilinir, çünkü bu bir hayatta 
kalma mekanizması olarak evrildi ve in-
sanların ve diğer memelilerin yaşamı te-
hdit eden durumlara hızla tepki vermesini 
sağladı. Dikkatlice düzenlenmiş ancak 
neredeyse anlık hormonal değişiklikler 
ve fizyolojik tepkiler dizisi, birinin teh-
dide karşı savaşmasına veya güvenli bir 
yere kaçmasına yardımcı olur. Ne yazık ki, 
vücut trafik sıkışıklığı, iş baskısı ve ailevi 
zorluklar gibi yaşamı tehdit etmeyen stres 
faktörlerine de aşırı tepki verebilir.

Yıllar geçtikçe, araştırmacılar sadece bu 
reaksiyonların nasıl ve neden meydana 
geldiğini öğrenmekle kalmadı, aynı za-
manda kronik stresin fiziksel ve psikolojik 
sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerine 
dair fikir edindiler. Zamanla, stres tep-
kisinin tekrarlanan aktivasyonu vücuda 
zarar verir. Araştırmalar, kronik stresin 
yüksek tansiyona katkıda bulunduğunu, 
atardamarları tıkayan birikintilerin oluşu-
munu teşvik ettiğini ve anksiyete, depre-
syon ve bağımlılığa katkıda bulunabilecek 
beyin değişikliklerine neden olduğunu 
gösteriyor. Daha fazla ön araştırma, kro-
nik stresin hem doğrudan mekanizmalar 
(insanların daha fazla yemesine neden 
olur) hem de dolaylı olarak (uyku ve eg-

zersizi azaltarak) obeziteye katkıda bulun-
abileceğini düşündürmektedir.

Alarmı çalmak
Stres tepkisi beyinde başlar (resme bakın). 
Birisi yaklaşmakta olan bir araba veya 
başka bir tehlikeyle karşılaştığında, gö-
zler veya kulaklar (veya her ikisi) bilgiyi, 
beynin duygusal işlemeye katkıda bulu-
nan bir bölgesi olan amigdalaya gönderir. 
Amigdala görüntüleri ve sesleri yorum-
lar. Tehlikeyi algıladığında, hipotalamusa 
anında bir tehlike sinyali gönderir.

Birisi stresli bir olay yaşadığında, beynin 
duygusal işlemeye katkıda bulunan bir 
alanı olan amigdala, hipotalamusa bir teh-
like sinyali gönderir. Beynin bu bölgesi bir 
komuta merkezi gibi çalışır, vücudun geri 
kalanıyla sinir sistemi aracılığıyla iletişim 
kurar, böylece kişinin savaşacak veya 
kaçacak enerjiye sahip olması sağlanır.

Hipotalamus biraz komuta merkezi 
gibidir. Beynin bu bölgesi, solunum, kan 
basıncı, kalp atışı gibi istemsiz vücut fonk-
siyonlarını ve akciğerlerdeki temel kan 
damarlarının ve küçük hava yollarının 
genişlemesi veya daralması gibi istemsiz 
vücut fonksiyonlarını kontrol eden oto-
nom sinir sistemi aracılığıyla vücudun 
geri kalanıyla iletişim kurar. bronşiyoller. 
Otonom sinir sisteminin sempatik sinir 
sistemi ve parasempatik sinir sistemi ol-
mak üzere iki bileşeni vardır. Sempatik 
sinir sistemi, arabadaki gaz pedalı gibi 
çalışır. Vücuda, algılanan tehlikelere yanıt 
verebilmesi için bir enerji patlaması sağla-
yarak savaş ya da kaç tepkisini tetikler. 
Parasempatik sinir sistemi bir fren göre-
vi görür. Tehlike geçtikten sonra vücudu 
sakinleştiren “dinlen ve sindir” tepkisini 
destekler.

Devamı simgedergi.com’da...

Amigdala,  Hipotalamus ve  Stres tepkisini Anlamak

İhsan SOYTEMİZ
Uzman Biyolog
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Sağlık Bakanlığınca yayımlanan yönetmelik kapsamında, açılacak nükleer tıp ve radyoloji 
merkezleri, okul, kreş, mesken ve benzeri yerlere bitişik olamayacak.

Nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul ve
konutlara bitişik olamayacak

“Radyoloji Hiz-
metleri Yönetmeliği” 
ile “İyonlaştırıcı 
Radyasyon ve 
Radyonüklit Kul-
lanılarak Sunulan 
Sağlık Hizmetleri 
Hakkında Yönetme-
lik”, bugünkü Resmi 
Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe 
girdi.

“Radyoloji Hiz-
metleri Yönetmeliği” 
ile sağlık hizmet 
sunumu kapsamın-
da tetkik, teşhis ve 
tedavi amaçlı uy-
gulanan radyoloji 
hizmetlerinin plan-
lanması, sınıflan-
dırılması ile bu hiz-
metlerin sunulduğu 
sağlık kurum ve 
kuruluşlarının faal-
iyetleri, standartları 
ve denetlenmesine 
ilişkin usul ve es-
aslar düzenlendi.

Bu kapsamda, 
radyoloji merke-
zleri açılmadan 
önce Sağlık Bakan-
lığından ön izin 
alınması şart olacak. 
Ön izin belgesi, 
alındığı tarihten 
itibaren bir yıl 
içinde ruhsat veya 
faaliyet izin belgesi 
alınmaması halinde 
iptal edilecek.

Radyoloji merkezlerinde, adına ruhsat veya faaliyet izin belgesi düzenlenen merkez 
sorumlusu tam zamanlı olarak görev yapacak. Kesintisiz sağlık hizmeti sunulan özel 
sağlık kuruluşları bünyesindeki radyoloji merkezinde merkez sorumlusu olarak çalışan 
hekim, başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışamayacak.

Denetimli alanlarda iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personel, kişisel dozi-
metre taşımak zorunda olacak. Girişimsel radyoloji ve floroskopik uygulamalarda çalışan-
lar kişisel dozimetresine ek olarak el bileği veya yüzük dozimetresi taşıyacak. İyonlaştırıcı 
radyasyon kaynakları ile çalışanlar için etkin doz ardışık beş yıl toplamında 100 mSv’i 
geçemeyecek. Etkin doz yıllık 20 mSv’i, aylık 2 mSv’i aşamayacak.

Mevcut radyoloji merkezleri, üniteleri ve gözetimli radyoloji birimleri, yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içinde bu hükümlerine uyum sağlayarak ruhsatını, 
faaliyet izin belgesini veya izin belgesini yenilemek zorunda olacak.

Nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul, kreş, mesken gibi yerlere bitişik olamayacak
“İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkın-
da Yönetmelik” kapsamında da iyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanılarak tetkik, 
teşhis ve tedavi amaçlı uygulanan radyoloji ve nükleer tıp ile ağız, diş ve çene radyolojisi 
hizmetlerinin sunulduğu binaların vasıfları, buralardaki hasta ve çalışanların güvenliğine 
ilişkin usul ve esaslar ile personele verilecek sağlık izni belirlendi.

Buna göre, radyasyondan korunmaya ilişkin radyasyon uygulamalarının yürütüleceği 
alanlar, ilgili mevzuata uygun yapı kullanım izni alınmış binalarda açılacak.

Mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip nükleer tıp uzmanları tarafından 
açılacak nükleer tıp merkezleri ve radyoloji uzmanları tarafından açılacak radyoloji 
merkezleri okul, kreş, mesken ve benzeri yerlere bitişik olamayacak.

Radyasyondan korunmaya ilişkin radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanların me-
kansal tasarımı, teknik hususlar ve uygunluk ölçütleri NDK mevzuatı kapsamında düzen-
lenecek.
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RUS EMPARYALİZMİ, BATININ GÜVENİLMEZLİĞİ
Şubat 2022 ortalarında dünya basının-
da Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı 
dillendirilmeye başlanmıştı. Bu bilg-
ilerin Rusya tarafından yalan olduğu 
belirtilmişti.  24 Şubat 2022 de tüm 
dünyada Rusya’nın Ukrayna’ya savaş 
açtığı duyuruldu. Yaklaşık 1 ayı aşkın 
süredir savaş devam ediyor. 1991 de 
Ukrayna Sovyetlerin dağılmasından 
sonra bağımsızlığını kazandı. Rusya 
bir süre kendini topladıktan sonra 
Ukrayna’ya bağlı Kırım bölgesini 2014 
de işgal etti. Batı ülkeleri ve dünya bu 
davranışa yeterli bir tepki vermedi. 
Rusya bundan sonra etrafındaki ülke-
leri yavaş yavaş tehdit etmeye başladı. 
Belarus da Rusya’yı destekleyen yöne-
tim işbaşına getirtildi. Bu arada başta 
Amerika olmak üzeri Avrupa devletler-
inin desteğiyle Ermenistan, Gürcistan, 
Ukrayna gibi ülkelerde turuncu devri-
mi denen Soros destekli gösteriler ve 
yönetim değişiklik istekleri ön plana 
çıkmıştı. 

Ukrayna da batı destekli yönetim 
işbaşına gelirken batı ülkeleri Ukray-
na’nın NATO ya ve Avrupa birliğine 
alınması sözleri verilmeye başlandı.  
Bundan rahatsız olan Rusya eski Sovy-
etler birliğinden ayrılan birçok ülkeyi 
kendi arka bahçesi olarak görmekte 
olup bu gelişmeler karşısında Şubat 
ayının sonlarında Ukrayna’ya savaş 
açarak bazı şehirlerini işgal etmeye 
başladı. Rusların bu saldırgan tutumu 
karşısında batı dünyası ilk önce demeç 
ve sözel kınamalarla olayı geçiştirmeye 
çalıştı.  Ukraynalılar batıdan istedikleri 
desteği göremeyince kendi ülkelerini 
savunmaya başladılar. Binlerce çoluk 
çocuk, kadın, yaşlı insanlar öldürüldü. 
Ne NATO dan ne de diğer Avrupa 
birliğinden askeri müdahale desteği 

gelmedi. İşin boyutu arttıkça batı ülke-
leri; Rusya ya karşı bazı yaptırımları 
işletmeye koydular. Savaş ve sefalet ha-
len devam ediyor.

Olaylara kuşbakışı baktığımızda ve 
Türkiye’yi göz önüne getirdiğimizde 
yakın tarihte ülkemizin etrafında dö-
nen olayları düşündüğümüzde; önce 
Balkanlarda binlerce insanın katle-
dilmesi sonra Arap baharı adıyla kar-
gaşalar ve sonrası Suriye ve Irak da olan 
olaylar, Ermenistan-Azerbaycan savaşı 
direkt Türk milletini etkilemektedir. 
Tüm bu olaylar Amerika ve Avrupa 
Birliği ülkelerinin işbirliği neticesinde 
olduğu ve başrolde bu ülkelerin rol 
aldığı görülmektedir. Etrafımızdaki 
bu kaos ortamı başta Türkiye Cum-
huriyeti devleti olmak üzere tüm Türk 
dünyasını etkilemektedir. Türk dünyası 
bu olaylardan ders çıkarıp birbirlerine 
destek olmalı ve ilişkilerini kuvvetle-
ndirmelidirler. Türk Cumhuriyeti dev-
leti ne yapıp yapıp içeride vatandaşlar 
arasında birliği kuvvetlendirmeli, bir 
an evvel betonlaşma yatırımlarından 
vazgeçip, özellikle tarım üretimlerine 
hız vermelidir. Önce kendine ve gere-
kirse dışarıya ihraç edebilecek tarım 
üretimi başta olmak üzere yatırımlar 
yapmalıdır. 

Bu savaşın hemen bitmesi ve barışın 
sağlanması temennimizdir. Rusya 
saldırganlığından vazgeçmeli ve işgal 
ettiği Ukrayna topraklarından bir an 
evvel çıkmalıdır. Ülkemiz; Amerika ve 
Avrupa ülkelerinin her dediğini değil, 
menfaatlerinin gereğini yapmalı, Rusya 
ya da düşman kesilmemelidir.

Prof. Dr.
Necati ALKIŞ

Yazar
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İngiltere’den yayılan gizemli hepatit virüsü,
küresel salgın şüphesi uyandırıyor

Dünya Sağlık 
Örgütünün (DSÖ) 
açıklamasına göre, 
ilk olarak 5 Nisan’da 
İskoçya’da 10 yaş 
altı 10 çocukta 
tespit edilen hepatit 
virüsü, 8 Nisan’da 
İngiltere genelinde 
yayılarak 64 çocuğa 
daha bulaştı.

Hepatit vakaları 
daha sonra bazı 
Avrupa ülkeleri 
başta olmak üzere 
İsrail ve ABD’ye de 
yayıldı. 21 Nisan 
itibarıyla DSÖ’ye 
İngiltere’den 114, 
İspanya’dan 13, İs-
rail’den 12, ABD’den 
9, Danimarka’dan 6, 
İrlanda’dan 2, Hol-
landa ve İtalya’dan 
4’er, Norveç ile 
Fransa’dan 2’şer ve 
Belçika’dan 1 hepatit 
vakası rapor edildi.

Şimdiye kadar 169 
vaka, 1 can kaybı!

DSÖ, şimdiye kadar 
nedeni belirsiz 
hepatit virüsünün 
en az 169 çocuğa 
bulaştığını ve bir 
kişinin yaşamını 
yitirdiğini açıkladı.

Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş 
aralığındaki çocuklarda görüldüğü, virüsün 
şiddetli etkileri nedeniyle karaciğeri iflas 
eden 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı 
kaydedildi.

Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, 
ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek 
ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.

Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, 
C, D ve E’ye ise vakaların hiçbirinde rast-
lanmadı.

Kovid-19 ve adenovirüs ile bağlantı ihtima-
li
Vakaların görüldüğü ülkelerde bilim insan-
ları, gizemli hepatit virüsünün Kovid-19 ve 
üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs 
ile bağlantısı ihtimali üzerinde duruyor.

DSÖ’nün verilerine göre şimdiye kadar-
ki vakaların 74’ünde adenovirüs, 20’sinde 
Kovid-19, 19 vakada ise hem adenovirüs 
hem Kovid-19’a rastlandı.

Hepatit virüsünün Kovid-19 ve adenovirüs 
bağlantısı ihtimalinin netlik kazanması için 
DSÖ, vakalardan alınan örnekleri laboratu-
varda inceliyor.

Şimdiye kadar vakalarda bu iki virüse dair 
doğrudan bir bağlantı tespit edilemedi.

Hastalığın DSÖ tarafından “gizemli” veya 
“nedeni belirsiz” olarak tanımlanması, akıl-
lara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir 
“küresel salgın” ihtimalini gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce 
“gizemli bir akciğer rahatsızlığı” olarak 
tanımlanıyordu.

İngiltere’de 5 Nisan’da görülmeye başlayan ve daha sonra Avrupa, Orta Doğu ve Amerika’da 11 ülkeye 
yayılan gizemli hepatit virüsü, oluşum nedeninin saptanamamasından ötürü Kovid-19’dan sonra yeni bir 

küresel salgın iddialarına konu oluyor.
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    XIX. yüzyılda diplomatik ve politik bir 
terim olarak ifade edilmeye başlanan Şark 
Meselesinin tarihi kökeni oldukça eskidir. 
Zaman ve zeminin şartlarına bağlı olarak 
çeşitli görünümde ve yerde ortaya çıkan 
ve de değişik şekillerde tarif edilen Şark 
Meselesinin temelinde ve özünde Hıris-
tiyan-Müslüman yani, Haç-Hilal veya 
Avrupa-Türk münasebetleri ve mücadel-
esi yatmaktadır
. Tarihin her devrinde dünya hâkimiyetine 
oynayan, dünya siyasetine yön vermeye 
çalışan büyük güçler olmuştur. Bu çerçe-
veden bakıldığında XV. yüzyıldan beri 
büyük millet ve büyük güç olma şansına 
ve kabiliyetine sahip birkaç devlet veya 
millet sayılabilir. Bunlar, Anglo-Sakson 
dünyası içinde Anglikan İngiltere,  Latin 
dünyasında Katolik Fransa, Slav dünyas-
ında Ortodoks Rusya, Germen dünyasın-
da Protestan Almanya, İslâm dünyasında 
ise Osmanlı Devleti yani Türklerdir.  
     Bu beş büyük devletin dördü de (İn-
giltere, Fransa, Rusya ve Almanya) tama-
men hem Hıristiyan dininin hem de ayrı 
ayrı Hıristiyanlığın belli başlı ve farklı 
mezheplerinin temsilcisi durumundadır-
lar. Sadece Osmanlı Devleti bütünü ile İs-
lâm dininin ve İslâm âleminin temsilcisi 
rolündedir. İşte Hıristiyan âleminin bu 
dört temsilcisi İngiltere, Fransa, Rusya, 
Almanya ile İslâm âleminin temsilci 
Türkler yani Osmanlı Devleti arasındaki 
münasebetlerin tümü “Şark Meselesi” ka-
vramıyla ifade edilebilir.
   Osmanlı Devletinin geçmişte hâkim 
olduğu bölgeler bu gün uluslararası il-
işkiler ve tarih literatüründe “Ortadoğu” 
olarak adlandırılmaktadır. Ortadoğu tar-
ihi boyunca kanın akmadığı yegane dö-
nem Türklerin bölgede hakim oldukları 
dönemdir.
Günümüzde de “Şark Meselesi” yeni pro-
jeler ile birlikte daha büyük boyutlar içer-

isinde Türkiye’de ve Ortadoğu’da varlığını 
sürdürmektedir, yalnız bir farkla ki İn-
giltere yerini ve rolünü Amerika Birleşik 
Devletlerine bırakmıştır. Ortadoğu’da bu 
dönemde ortaya çıkan önemli diğer bir 
güç ise İsrail Devletidir. 
   Ortadoğu’da etkinliği her geçen gün 
artan Amerika bugün Yahudi sermay-
esi tarafından yönetilirken, İsrail ise Ya-
hudiliğin merkez ülkesidir.  Amerika’nın 
bugün liderliğini yaptığı Büyük Ortadoğu 
Projesinin gizli hedefinin ise Yahudil-
erce kendilerine Allah tarafından vaat 
edildiğine inandıkları Ortadoğu’da büyük 
Yahudi Devleti’nin kurulması olduğu artık 
gün yüzüne çıkmıştır.   
  Vaat edilmiş topraklar yani Arz-ı Mevud’ 
un hudutları  Tevrat’ ta  Nil ile Fırat ne-
hirleri arasındaki coğrafya olarak göster-
ilmiştir.  ( Tevrat  Tekvin  Bâb 15 )
 Bugün Ortadoğu’ da mevcut hassas 
dengeler, bu bölgede etkili olmaya çalışan 
yukarıda işaret edilen güçler tarafından 
bilerek ve isteyerek müdahale sebepleri 
yaratılabilecek şekilde ayarlanmaktadır. 
  Yapay devletler, yeteneksiz idareciler, si-
yasî istikrarsızlıklar, petrol, etnik yapılar 
ve terör bu dönemde bu güçler tarafından 
etkin olarak kullanılmaktadır.  Teknolo-
ji, dijital ekonomi, modern silahlar ile 
Ortadoğu köleleştirilmektedir. Bizlere  ‘’ 
Küresel Dünya Düzeni’’  olarak   sunduk-
ları aslında insanlığın öldürüldüğü ve kızıl 
kana boyandığı yeni dünya düzenidir. 
   Ortadoğu’ da asıl hedef ise Müslümanlar 
ve Müslümanların yüzyıllarca liderliğini 
yapmış olan Türklerdir.  Ortadoğu’da ve öz 
vatanımız Türkiye’ de  yaşananları   artık 
‘’Şark Meselesi’’ ve  ‘’Büyük Ortadoğu Pro-
jesi’’ kapsamında değerlendirmek zamanı 
gelmiş hatta geçmektedir. 

ORTADOĞU’DA DERİN HEDEFLER

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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Transhüman’ın Yerel Dijital Katılıma Uyum Tasarımı;
Teknolojik Enfeksiyonlar

Teknoloji hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor. İnsanlar bedenlerini istedikleri süre 
kadar dondurup belli bir zaman sonra kendilerine vaad edilen yaşama geri dönecekleri 
günler adına şimdiden sıvı nitrojen dolu tanklarda donmuş vaziyette uyumaya razı 
oluyorlar. 

Bireysel temada yoğun teknolojik araçlara maruz kalan ve teknolojiden nasıl faydalan-
acağını kestiremeyen insanlar ahlâk, kültür, tüketim, her şeyde hız arzusu, bilgi kirliliği, 
gerçek ve sahte olanı ayırt edememe gibi olguların içinde güç geçtikçe netleşeceğine 
bulanıklaşıyorlar. Böylece gerçek ve sanal ayrımında insanların teknolojik zehirlenme 
(Aksu & Işıklı, 2019; 57) ile karşı karşıya kalması hususundaki tartışmalar hâkim ze-
hirlenme paradigmasına katkı sunan argümanlar olarak değerlendiriliyor. 

Yönetimsel temada, sosyal hayat ve kurumların sosyal dönüşümü teknolojiye uyum-
lu seyirde ilerleme gayesi içinde devlet kurumları hizmetlerini dijitalleştirmekte (Ku-
rubacak,2021) yerel yönetimler ise dijital oyunlarla yerel katılım bilinci oluşturmaya 
çalışmaktadır. Kurubacak’a göre ilerleyen zamanlarda kurumların hizmet sunumu 
değişecek ve bilgilerin birinden diğerine aktarılması için gerekli olan araçlara, teknolo-
jiye, tekno-insan gücüne sahip olan kurumlara evrileceği bahsi dikkatimi çekmiştir… 
Mesela A belediyesindeki Transhüman 1 kişisinin mevcut yerel teknolojik sorunlarını 
nasıl çözdüğü bilgisi, B belediyesindeki Transhüman 2 kişisinin beynine işlenebilecek…
Kurumlar bir aktarım mekanizması görevini disipline etmek durumunda kalacaklardır. 

Yönetim teması içindeki belediyelerde akıllı şehirleşme ve artan dijital araçlarla birlikte 
kent yönetiminde bugün ütopikliği yarının gerçekliği içinde pratik yönetim temaları-
na sahip olacaklardır. Belediyeler, ilerleyen günlerde hizmet sunumunda personelleri 
arasındaki sınırların keskin olarak çizileceği ve transhümanların sorunlarını hızlı-
ca çözeceği birimler halini alacaktır. Belediye personelleri arasındaki bu sınır mesle-
ki bağlamda teknolojiye uyum sağlayanların yapacağı işler ve uyum sağlamayanların 
yapacağı işler kapsamında düşünülebilir… Vel hasıl bu birimlerin bir kolunu da dijital 
katılımcı pratikler oluşturacaktır. Hizmet sunumunda hız’la yarışacak belediyeler söz 
konusu çağda hızın en bilindik aracı olarak dijital katılım ara yüzlerini geliştirecekler. 
Böylece belediyeler transhümanlara uyumu gözeterek hizmet sunumlarını evrimleştire-
cekler…

Kentlerde transhümanların çoğaldığı çağda refaha hâiz olanlar mevcut teknolojiyi kul-
lanarak pratik bilgileri hızlı bir şekilde sunup, olası teknolojik alt yapı sorunlarına yöne-
lik sağlıklı ve uygulanabilir planları olanlardır. Kaldı ki dijital uygulamaları sürdürüle-
bilir kılan şey de esasen teknolojik enfeksiyonlara karşı tasarlanmış olan yasal hukuksal 
güçlü tabana sahip önlemlerdir. 

Kaynakça
Aksu, Z.U. & Işıklı, Ş. (2019). Teknolojik Zehirlenme, Semptomları ve Teknolojik Düzen, 
ISOPHOS Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi, 2(2), 56-87. 
Kurubacak, G. 2021. Transhümanizm ve Değişen Eğitim, https://www.youtube.com/
watch?v=0TK1vlyEN_M 

Gözde ATALAY
Yazar
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Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip 
Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri başkanları ve iki ülkeden değişik 
heyetler, zaman zaman bir araya gelerek iki 
ülke arasındaki ticari, güvenlik ve politik 
konuları müzakere ediyorlar. 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD 
Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıllarda 
ABD’de bir araya gelerek iki ülke arasındaki 
ilişkileri müzakere ettiler. 

ABD–Çin ilişkilerinin son 77 yıldaki geldiği 
noktayı iyi bilmek, bu iki ülke arasında yapılan 
ilişki ve zirveleri anlamamızı kolaylaştıracak-
tır. İşte, yeni başlayanlar için ABD-Çin Halk 
Cumhuriyeti ilişkilerinin kısa bir kronolojisi:

1945 Çin Devrimi
Çin’in özellikle kırsal kesimlerinde büyük 
destek bulan Mao Zedung liderliğindeki Çin 
Komünist Partisi, Chiang Kai-shek’in yönet-
tiği milliyetçi Çin hükümetini devirdi ve 1 
Ekim 1949 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti 
ilan edildi.

Chiang Kai-shek, binlerce askeriyle Taiwan’a 
çekildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında işgal-
ci Japonlara karşı Çin’in milliyetçi güçlerini 
destekleyen ABD, Chiang’ın Taiwan’ın Taipei 
şehri merkezli hükümetini, Çin’in resmî tem-
silcisi olduğunu kabul ederek desteklemeye 
devam etti. Böylece ABD ile Çin arasında, Çin 
Devleti’ni BM’nin devlet olarak tanıdığı 1972 
yılına kadar onlarca yıl sürecek ilişki kopuk-
luğu da başlamış oluyordu.

1950 Çin- Kore Savaşı
Sovyet desteğindeki Kuzey Kore güçleri, 25 
Haziran 1950 tarihinde Güney Kore’yi iş-
gal etti. Birleşmiş Milletler ve ABD, Güney 
Kore’ye destek için seferberlik başlattı. Çin 
Halk Cumhuriyeti, komünist Kuzey Kore’yi 
destekledi. ABD, BM ve Güney Kore güçleri, 
Çin sınırına yaklaştığında Çin silahla karşılık 
verdi. Üç yıl süren Kore Savaşı’nda dört mily-
on kişi öldü. BM, Çin ve Kuzey Kore arasında 
1953 yılında resmî ateşkes ilan edildi. Henüz 
bir resmî anlaşma imzalanmadığı ve sadece 
bir ateşkes söz konusu olduğu için 2017 itibarı 
ile Güney ve Kuzey Kore hâlâ resmen savaşta 
sayılıyor.

1954 Birinci Taiwan Körfezi Krizi
ABD Başkanı Dwight Eisenhower, Taiwan’a 

dönük Amerikan donanma blokajını 1953 
yılında kaldırdı. Bu da Chiang’ın körfezdeki 
Quemoy ve Matsu adalarına 1954 Ağustos 
ayında binlerce asker çıkarmasına yol açtı. 
ÇHC Özgürlük Ordusu güçleri, bu adaları 
yoğun bombardımana tabi tuttu. 1955 baha-
rında ABD, milliyetçi Çin ile karşılıklı güven-
lik anlaşması imzaladı ve Çin’e nükleer bom-
ba atma tehdidinde bulundu. Aynı yıl, Nisan 
ayında, Çin pazarlığa oturmayı kabul etti ve 
milliyetçi Çin’in Dachen adasından çekilm-
esini kendisi açısından yeterli bir zafer kabul 
etti. Körfezdeki kriz, 1956 ve 1996 yıllarında 
yeniden patladı.

1959 Tibet İsyanı
Çin Halk Cumhuriyeti’nin (1949 yılında kuru-
lup 1972 yılına kadar BM’nin tanımadığı Çin 
Komünist Devleti) Tibet’i egemenliğine al-
masından 9 yıl sonra Tibet’in Lhasa şehrinde 
özgürlük isyanı başladı. ÇHC güçlerinin kanlı 
bastırdığı isyanda binlerce Tibetli kişi öldü. 
Dalai Lama zorlukla Hindistan’a kaçmayı 
başardı. ABD ve BM’nin Tibet’teki insan hak-
ları ihlalleri ile ilgili baskı ve eleştirisi o tar-
ihten beri sürüyor. CIA, 1950’lerde başlayan 
silahlı Tibet direnişine destek verdi.

1964 Çin’in İlk Atom Bombası Denemesi
Çin, 1964 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği 
atom bombası denemesiyle nükleer kulübe 
katıldı. Atom bombası denemesi, ABD ile Çin 
arasındaki gerginliğin Vietnam yüzünden 
yeniden zirveye çıktığı bir dönemde geldi. 
Çin’in en büyük nükleer merkezi ve den-
eme alanı Doğu Türkistan’ın Taklamakan 
Çölü’ndeki Lop-Nor Gölü civarında bu-
lunmaktadır. Ayrıca Çin’in “Nükleer Füze 
Üssü” nün de bu bölgede olduğunu Quick 
dergisi 1988 yılında açıklamıştır. 16 Ekim 
1964’ten 1997’ye kadar hiçbir koruyucu ted-
bir alınmadan 11’i yeraltında olmak üzere 
46 nükleer deneme yapılmıştır. Bu deneme-
lerin sonuncusu 1997 yılının Haziran ayında 
gerçekleştirilmiştir. 

1969 Çin–Sovyet Çatışması
Çin ve Sovyetler Birliği arasında, güvenlik, 
ideoloji ve kalkınma modelleri konularında-
ki farklılıkları nedeniyle yaşanan tansiyon, 
Sovyetlerin 1960 yılında Çin’deki temsilciler-
ini geri çağırmasına...

Devamı simgedergi.com’da... 

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL GÜÇLERE BAĞIMLI KALMAMASI İÇİN
ÇEŞİTLİ ALANLARDA ÜRETİME BAŞLAMASI GEREKİR

Erkin SABİT

Doğu Türkistan
Cumhuriyeti Sürgün 
Hükümeti Başbakanı,

Ankara Meclisi
Genel Başkan Yardımcısı,

Turan Devletleri Teşkilatı 
Genel Başkan Vekili,

Kızılelma Teşkilatı Genel 
Başkan Vekili,

Uygur Medeniyet Genel 
Başkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretim vesilesiyle Türkiye-Suudi 
Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti vesilesiyle Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla 
gözden geçireceklerini belirterek, “Suudi Arabistan ile sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma 
sanayi ve finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyor ve görüyorum.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın 
toplantısı düzenledi.

Ramazanın, oruç ayı olmanın yanı sıra aynı zamanda dayanışma, dostluk, kardeşlik bağlarını tazeleme, güçlendirme 
ayı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye olarak bu anlayışla, bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması, so-
runların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi, çatışmaların sonlandırılması için samimiyetle çaba harcıyoruz.” dedi.

Ziyaretinin, tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma 
yönündeki ortak iradenin tezahürü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“40 bin civarında vatandaşımız Suudi Arabistan’da yaşamakta, kurdukları iş yerleriyle Suudi ekonomisine katkıda 
bulunmaktadır. Hadimü’l Haremeynin daveti üzerine böyle bir ziyareti gerçekleştiriyoruz ve aramızdaki her türlü 
siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, bütün bu ilişkilerin artırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gay-
ret içinde olacağız. Tabii Suudi Arabistan, Türkiye açısından ticaret, yatırımlar ve müteahhitlerimizin uzun yıllar 
başarıyla yürüttükleri büyük ölçekli projeler anlamında da özel bir konuma sahiptir. Müteahhitlerimizin son 20 
senede Suudi Arabistan’da üstlenmiş oldukları projelerin toplamı 24 milyar dolara ulaşıyor. Ekonomilerimizin bir-
birini tamamlayıcı yapısı, Suudi yatırımcılarını Türkiye’nin dinamik yatırım ortamına çeken unsurların başında 
yer alıyor. Bu yıl haccın ve umrenin tekrar başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Ülkemiz bu 
yıl için 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacaktır, umre için böyle bir rakam söz konusu değil. Diyanet İşleri 
Başkanlığımız gerekli çalışmaları Suudi makamlarıyla yakın iş birliği içinde sürdürmektedir. “

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’a hareketi öncesinde
Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.



SİMGE DERGİ 39

POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti vesilesiyle Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçire-
ceklerini dile getirerek, “Suudi Arabistan ile sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi ve 
finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyor ve görüyorum. Özellikle 
yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. İnşallah bu 
hususları görüşecek, enine boyuna değerlendireceğiz. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizde ol-
acak. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine, kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem 
verdiğimizi her vesileyle ifade ediyoruz. Tehditlerin gitgide karmaşıklaştığı bu dönemde diyalog ve iş birliği, tüm 
bölgemizin güvenlik ve istikrarı bakımından zaruridir. “ diye konuştu.

Bu çerçevede Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA ve füze saldırılarını bir kez daha kınadığını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun, özellikle de bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı iş birliğine ver-
diğimiz önemin her fırsatta altını çiziyorum. Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı temelinde ilişkilerimizi daha 
da güçlendirmemize vesile olmasını temenni ediyorum. Gerek Hadimü’l Haremeyn ile gerekse Veliaht Prens ile 
yapacağımız görüşmelerde etraflıca bu konuları ele alacağız. İlişkilerimizi, müşterek gayretlerimizle her alanda 
geçmişte olduğunun da ötesine taşıyacağımıza inanıyorum. Rabb’imizin rahmet, mağfiret ve şefkatinin gönülleri 
kuşattığı mübarek ramazan ayındaki bu seyahatimiz, dost ve kardeş Suudi Arabistan ile yeni bir dönemin kapılarını 
aralayacaktır. Ziyaretimizin, ülkelerimiz, Körfez bölgesi ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Bir gazetecinin Rusya-Ukrayna müzakere sürecine ilişkin “Bölgede barış yakın mı?” sorusu üzerine Erdoğan, 
bölgede barışın yakın olması temennisinde olduklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Türkiye’ye geldiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Bizimle görüşmeyi yaptıktan sonra Moskova’ya geçti ve Sayın Putin’le yaptığı görüşme, Lavrov’la yaptığı görüşme-
lerin de olumlu geçtiği istikametinde. Sayın Guterres görüşmeden sonra beni tekrar aradı ve görüşmelerin olumlu 
olduğu istikametinde bana bilgiler verdi. Dün de Sayın Putin’le yaptığımız görüşmede Putin de aynı kanaatleri 
ifade etti. Ve bu tür, Birleşmiş Milletler’in devreye girmesinin gelecek açısından olumlu olduğu kanaatini o da 
serdetti. Hepsinden öte zaten Sayın Putin’in arama gerekçesi malum Rusların Amerika’daki bir vatandaşlarının 
orada esir alınması ve Amerika’nın da Moskova’da bir vatandaşlarının aynı şekilde esir alınması. Ve her ikisinin 
takasıyla alakalı biz devreye girdik. Milli İstihbarat Teşkilatımızın devreye girmesi neticesinde Ankara’da bu takas 
gerçekleşti.

Bunun için Sayın Putin bize aynı zamanda bir teşekkürde bulundu. Ve ‘Sizlerin bu konularda attığınız adımlara 
inanıyoruz, güveniyoruz ve bu son adımda bizim için gerçekten çok çok olumlu bir gelişme oldu ve bundan dolayı 
teşekkür için aradım.’ dedi. ‘Bundan sonra da yine sıkı temas halinde olalım ve bu süreci olumlu şekilde neticelen-
direlim’ dedi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkemenin Osman Kavala’ya hapis cezası vermesine ilişkin CHP Grup Başkanvekili 
Özgür Özel’in sözleri ile kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınacağı tartışmalarına yönelik 
değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

“Bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından 
manevi tazminat noktasında başındaki ağa babası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse, tabii aynı du-
rum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar. Sadece bu değil. Bunlarla beraber aynı şekilde 
hareket eden, ağzı bozuk tipler kimlerse bunların hepsine avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde 
dokunulmazlığı olmayanlar var, olanlar var. Tabii olmayanlar için cezai davalar açılabilir ki avukatlarımız bunların 
çalışmasını yapıyorlar.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Panama değerli bir ortak

Çavuşoğlu, resmi 
ziyaret kapsamında 
bulunduğu Pan-
ama’da Dışişleri 
Bakanı Erika 
Mouynes ile bir 
araya geldi, baş başa 
ve heyetler arası 
görüşmelerin ar-
dından düzenlenen 
ortak basın to-
plantısında konuştu.

Panama’da bu-
lunmaktan ötürü 
memnuniyetini dile 
getiren Çavuşoğ-
lu, “Sayın Erika 
Mouynes’e beni 
buraya davet ettiği 
için çok teşekkür 
ediyorum. Latin 
Amerika turunda 
Panama’yı ziyaret 
etmekten ötürü mut-
luluk duyuyorum.” 
dedi.

Çavuşoğlu, son 
zamanlarda iki ülke 
arasında sıklaşan 
temaslara işaret 
ederek, “Panama ve 
Türkiye, ticaret ve 
lojistik için önemli 
bölgesel merkezler-
dir. Özellikle parla-
menterler düzeyinde 
yapılan ziyaretler 
ve karşılıklı dışişleri 
bakanların ziyaret-
leri ayrıca Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Er-
doğan’ın, Panama 
Cumhurbaşkanı Lau-
rentino Cortizo’ya 
davetini ilettik.” diye 
konuştu.

İlerleyen süreçlerde iki ülke arasındaki ziyaretleri arttıracak girişimlerde bulunacaklarını 
aktaran Çavuşoğlu, “Sayın Mouynes’i Antalya Diplomasi Forumunda ağırlamaktan mut-
luluk duyacağız. Bugün kendisiyle somut konuları arkadaşlarımızla birlikte ele aldık. Si-
yasi diyaloğumuzu, ekonomik ilişkilerimizi yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldık.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Panama’yı değerli bir ortak olarak görüyoruz”
Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da gelişmesi gerektiğini vur-
gulayarak, “İkili ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 50 artarak 323 milyon dolara ulaştı. 
Diplomatik, ticari ve ekonomik kapasitesiyle bölgesinde önemli bir rol oynayan Panama’yı 
değerli bir ortak olarak görüyoruz.” ifadesini kullandı.

İki ülke ticaretinde kendi lehlerine yönelik ciddi bir açık olduğuna dikkati çeken Çavuşoğ-
lu, bunun dengelenmesi için bakanların bu konuları çalıştığını söyledi.

Çavuşoğlu, inşaat, enerji, taşımacılık ve eğitim konularını istişare ettiklerini belirterek, 
“Özellikle, turizm, enerji ve lojistik konularında büyük bir potansiyel bulunuyor. İmza-
layacağımız ticaret, turizm ve ekonomik iş birliği anlaşması, ülkelerimiz arasında karma 
ekonomik komisyonunun ve iş konseyinin kurulmasını sağlayacak.” dedi.

“Son zamanlarda firmalarımızın Panama’ya ilgisi artıyor”
En son Panama’da düzenlenen fuara 18 Türk firmasının katıldığının altını çizen Çavuşoğ-
lu, “Türk firmalarının Panama’da yatırım yapması için teşvik ediyoruz. Özellikle ulaşım, 
lojistik, finans ve ticarette Panama’nın sunduğu stratejik fırsatlardan yararlanmalarını isti-
yoruz. Görüyoruz ki, son zamanlarda firmalarımızın Panama’ya ilgisi artıyor.” diye konuş-
tu.

Çavuşoğlu, bugün imzalanacak “Turizm İş birliği Anlaşmasıyla” iki ülkenin daha da 
yakınlaşacağını belirterek, “Türkiye ve Panama iki turizm ülkesidir. Türk Hava Yollarının 
(THY) Panama ile İstanbul arasında devamlı doğrudan uçuş yapması konusunda da mu-
tabık kaldık.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomatik, ticari ve ekonomik kapasitesiyle bölgesinde
önemli bir rol oynayan Panama’yı değerli bir ortak olarak gördüklerini söyledi.
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YURT DIŞINDA ÜNİVERSİTE OKUYAN VATANDAŞLARIMIZIN DURUMLARI

Ülkemiz de özellikle son zamanlarda 
eğitim eşitsizliği daha da büyüyerek 
devam etmektedir. Eğitim eşitsizliği 
Anayasa’nı eşitlik ülkesine göre her 
vatandaşın aynı şartlar, aynı koşullar 
içerisinde eğitimden faydalanması 
gerekir. Ancak ülkemizde eğitim eşitsi-
zliği her yıl daha da büyüyerek koca-
man bir eğitim mağdurları topluluğu 
yaratmıştır. Parası olan istediği okulda 
istediği devlette ya da şehirde okuy-
abilmiş parası olmayan maalesef eğit-
im eşitsizliği nedeniyle istediği okula 
ya da hiçbir okula gidememiştir. Sağlık 
hakkında olduğu gibi eğitim hakkında 
da temel eşitlik ilkesi her vatandaşın 
vazgeçilmez hakkıdır.  
   
Ülkemizde özellikle eşitsizliğin çok 
büyük olduğu yüksek öğretim kuru-
munun kısaca YÖK koordine etmek-
tedir. 2547 sayılı yasa ile bu düzenlen-
miş uygulama haline getirilmiştir. Ta 
ilkokuldan itibaren eğitim eşitsizliği 
birtakım haksızlıkları da beraberinde 
getirmiştir. Okulların coğrafi durumu 
orda ki eğitim öğretim kadrosu araç 
gereç gibi unsurlar eşit eğitim alma 
hakkını engellemiştir. Bu olanaklara 
sahip olan bireyler istedikleri (hedefl-
edikleri) okullara giderek ideallerine 
kavuşmuştur.  Eğitim hakkından ye-
terince faydalanamayanlar bir üniver-
site bitirme umuduyla yurt dışında 
ki bazı okullarda imkanları dahilinde 
şanslarını denemeye çalışmışlardır. 
Ne yazık ki YÖK bu konuda yeter-
ince açıklayıcı yurt dışında okumaya 
çalışan vatandaşları desteklememekte 
hatta birbirinden çelişkili kararlarla 
daha da büyük mağduriyetler yarat-
mıştır. Ülkemize Suriye’den ve başka 
yerlerden gelen insanlar rahatça iste-
dikleri fakültelerde okumaya başlamış 
ama ülkemiz vatandaşları gittikleri 
yurtdışı okullarında diplomalarının 
tanınmaması gibi bir durumla karşı 
karşıya kalmışlardır. Böyle binlerce, 

on binlerce daha fazla öğrenciler 
mağdur edilmişlerdir ve edilmekte-
dirler. Örnek; Kosova Üniversiteler-
inde eğitim gören sınavlara canlı canlı 
giren öğrenciler YÖK’ün kararı ile en 
az 145 gün kalmak zorunda bunun 
ne anlama geldiğini bunula YÖK’ün 
neyi çözdüğünü ada çözeceğini an-
layabilmiş değilim. Dünyada ki 500 
önemli üniversite arasında ne yazık ki 
üzülerek belirtmeliyim ki bizim birkaç 
tane üniversitemiz var o da son sıralar-
da. YÖK bu konuda ne düşünüyor 
nasıl bir çalışma yapıyor doğrusu mer-
ak ediyorum. 
  
Bu sıralar yurtdışına göç eden eğitimli 
insanlarımızın da gidiş sebeplerini de 
değerlendirecek ve düşünecek olursak 
hiç de iç açıcı tablonun eğitimimizde 
olamadığını görürüz. 
   
Ben özellikle burada naçizane 
Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim 
Bakanımıza ve Yüksek Öğretim Ku-
rumu Başkanımıza sesleniyorum yurt 
dışında okuyan üniversite öğrencileri 
ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bir 
sürü emek ve masraf yapmaktadırlar. 
Bin bir türlü zorlukla oralarda okulları 
bitiriyorlar. Ancak ülkelerine koşarak 
geldiklerinde bütün hevesleri ne yazık 
ki kursaklarında kalıyor. İdealleri de 
hevesleri de orada sönüyor. Çünkü 
çoğunun diploması tanınmıyor. Kapı 
kapı dolaşıyorlar mahkeme mahkeme 
dolaşıyorlar bir çözüm bulamıyorlar 
çözümsüzlük geleceklerini mahvedi-
yor. 

  Bütün bu nedenlerle yurtdışından alı-
na diplomaların tanınması, tanınması 
içinde YÖK ve Milli Eğitim Bakan-
lığımızın bu okullarla irtibata geçerek 
belli standartların oluşmasının sağl-
anması gerekir. Yetkililerin bu konuya 
acilen el atması en elzem durumdur. 

Yaşar ERDOĞDU
Mali Uzman

Yazar
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Tekirdağ’da Osmanlı mimarisini yansıtan tarihi 
camiler göz kamaştırıyor

Tekirdağ’da yüzyıl-
lar önce inşa edilen 
camiler, kenti 
ziyaret eden yerli 
ve yabancı turist-
lere tarihte gezinti 
yaptırıyor.

Kent, doğal güzel-
liklerinin yanı 
sıra Rüstempaşa, 
Ayaspaşa, Mirli-
va Hüseyin Paşa, 
Güzelköy, Çelebi 
Sultan Mehmet ve 
Kurtdere camileriyle 
ön plana çıkıyor.

Kanuni Sultan 
Süleyman’ın dam-
adı Rüstem Paşa 
tarafından denize 
hakim bir tepede 
1547-1553 yılların-
da Mimar Sinan’a 
yaptırılan Rüstem 
Paşa Camisi, tek 
şerefeli minaresi, 5 
sütunlu şadırvanı, 
geometrik motiflerle 
bezenmiş kapı ve 
pencereleriyle dik-
kati çekiyor.

Saray ilçesinde Sadrazam Ayas 
Mehmet Paşa tarafından 1539’da 
yaptırılan Ayaspaşa Camisi ise 
Osmanlı’yı yansıtan mimarisi, 
tarihi ve taş kaide üzerinde 
yükselen minaresiyle ön plana 
çıkıyor.

523 yıllık Mirliva Hüseyin Paşa 
Camisi ve 14. yüzyıl yapısı 
Güzelköy Camisi de ziyaretçiler-
ini geçmişe götürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ah-
met Hacıoğlu, Tekirdağ’ın tarihi 
camileriyle de göz kamaştırdığını 
söyledi.

Birçok eserde Osmanlı mimaris-
inin hakim olduğunu anlatan 
Hacıoğlu, şu bilgileri verdi:

“Ramazan ayının ruhuna uygun 
yapılan faaliyetlerden biri de

tarihi cami ziyaretleri. Tekirdağ 1357 yılında Sü-
leymanpaşa tarafından fethedildikten sonra ilimiz-
in hemen her noktasında Osmanlı’nın damgasını, 
mührünü vurduğu camilerimiz mevcut. Şarköy’deki 
Güzelköy Camisi son dönemde restorasyonu 
tamamlanan ve hizmete açılan harika bir cami. Son-
ra Malkara’daki Gazi Ömer Bey Camisi, Hayrabolu 
ilçemizde Çelebi Sultan Mehmet Camisi, Saray il-
çemizdeki Ayaspaşa Camisi ve Marmaraereğlisi il-
çesindeki Cedit Ali Paşa Camisi ilgi gören önemli 
camilerimizdendir.”

Kent doğal güzelliklerinin yanı sıra Osmanlı mimarisini yansıtan Rüstempaşa, Ayaspaşa, Mirliva 
Hüseyin Paşa, Güzelköy, Çelebi Sultan Mehmet ve Kurtdere camileriyle de ön plana çıkıyor.
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TV Yayında, TKGM Genel Müdürü Tarafından Uyardı:
Tapusu Olup E-Devlet Tapu SMS Kaydı Yaptırmayanlar Pişman Olabilir!

Gayrimenkül (Ev,Arsa,Tarla ,,,) sahip-
lilere  kritik uyarı geldi. Habersiz tapu 
devri ve konut satışı ile uyuyan tapu 
dolandırıcıları evinizi, arsanızı elin-
izden alabilir. Tapusu olanlar dikkat, 
hemen yapın!
 
Tapu dolandırıcılığı olayları patladı! 
Yükselen arsa ve konut fiyatları nedeni 
ile dolandırıcıların iştahı kabarırken 
özellikle de uyuyan tapu dolandırıcıları 
dikkat çekti. Uzun süredir aynı kişiye ait 
olan ve üzerinde işlem yapılmayan ta-
puları belirleyen dolandırıcılar dublör 
kullanarak sahte kimlik ve evraklarla 
tapuda satış yapıyorlar. Tapu memur-
larının dikkatli ve titiz çalışmaları ile 
bu girişimler engellense da vatandaşın 
kendisini güvence altına almak için 
mutlaka yapması gereken bir kritik 
işlem bulunuyor. Şeklinde anlatım yap-
mıştır.
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 
tarafından açıklayıcı olarak  yap-
mış olduğu açıklamasında yaşanan 
dolandırıcılık girişimlerinin son 
dönemde arttığını belirterek 
vatandaşları e-Devlet Tapu SMS kaydı 
yapmaya çağırdı. Bu işlem sayesinde 
sahibi olduğu taşınmazın üzerinde 
işlem yapılmaya çalışılması durumun-
da vatandaşa otomatik olarak mesaj 
gidiyor ve böylelikle sahte satış girişim-
leri engelleniyor. 

Günümüz de: Yetkililerce dolandırıcılık 
girişimlerinin arttığını belirterek her-
kesi önlem almaya davet etti. E-Dev-
let Tapu SMS Kaydı sistemi sayesinde 
vatandaşın tapusunu koruma altına 
aldığını belirten Yetkili kişi bu işlemin 
yapılması halinde kayıtlı cep telefonu-
na bilgilendirme mesajı gönderildiğini, 
“Cep telefonlarına ‘Adınızda kayıtlı 
taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde 
... sıra no ile işlem yapılmaktadır’ şek-

linde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem 
kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi 
hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata 
geçerek duruma müdahale edebiliyor” 
diyerek bu işlemin tapu güvenirliğini 
arttırdığını söyledi. 
 
TAPUDA SAHTE DUBLÖR OPERA-
SYONU! 
 
Yükselen arsa ve konut fiyatları ned-
eni ile dolandırıcıların sahte dublör 
kullanarak tapuda sahte kimlik ve 
vekaletname üzerinden satış yapmaya 
çalıştıkları belirtilirken özellikle de yurt 
dışında yaşayan kişilerin ve uzun süre-
dir aynı konuta ya da arsaya sahip olan 
kişilerin dolandırıcılar tarafından he-
def alındığı belirtiliyor. Dolandırıcılar 
bu yönteme “uyuyan tapu operasyonu” 
adı veriyor. 

E-DEVLET TAPU SMS KAYDI NERE-
DEN, NASIL YAPILIR?
 
Tapusunu güvence altına almak istey-
en kişilerin e-devlet üzerinden tama-
men ücretsiz bir şekilde SMS sistem-
ine kayıt olması yeterli oluyor. Bunun 
için kişinin e-Devlet sistemine girdik-
ten sonra arama bölümüne Tapu SMS 
Kaydı yazması ve çıkan seçeneklerde 
Tapu Telefon Bilgileri beyan seçeneğine 
tıklamaları yeterli oluyor. 

Gelen yeni ekranda alan kodu ve telefon 
numarası bilgilerini yazıp üzerinde yer 
alan onaylıyorum kutucuğunu seçerek 
telefonu kaydet butonuna basmanız ye-
terli olacaktır. 

Soracaklarınız olması halinde, E- pos-
ta: zaferdemir40@gmail.com dan yazı 
ile sorabilirsiniz.

Müh. Zafer DEMİR
Tapu Kadastro

E. Baş Müfettişi 
Yazar
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GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNÜ KARARTTILAR
Türk futbolunu yönetmek için 
“atananlar” her sezon huzursuzluk 
ortamını arttırarak devam ediyor. 
Aslında zorunlu olan ama zaman-
laması çok kötü seçilmiş bir hakem 
kadrosu kararı var. Her hafta yönet-
tiği maçlarda bunu nasıl yaparsınız 
diye tepki verenler, o kişiler görevden 
alınınca duyar kasmaya başladılar, 
şaşkınlıkla takip ettim. Hatta çocuğu 
okula gidip arkadaşlarının yüzüne 
nasıl bakacak diye sözüm ona 
acındırdılar. Ben de hatırlatma yapa-
yım; monitör başında bile herkes-
in gördüğü doğruyu yanlış yönetip, 
binlerce ana babanın çocuğunu 
ağlatınca hiçbir şey olmamış gibi 
devam ediyorlardı, o zaman kim-
se böyle konuşmuyordu? Onların 
çocuğu değerli de camialara kendini 
ait hisseden çocuklar önemsiz mi? 
Asıl onlar önemli. Onlar hakkani-
yetli yönetim bekliyorlar ama elinde 
düdük olan hakem kıyafeti giymiş 
hakem demeye bin şahit şahıslar, bir 
dünya hak yediler, tahkim onları geri 
döndürdü. MHK sistemi çöktü! Dua 
etsinler şanpiyonluk yarışı da düşme 
kalma sırası da kafa kafaya gitmiyor 
yoksa bu lig bitmezdi! 

Bir yayıncı kuruluş belirsizliği var 
ki önlerinde maddi şartlara göre tek 
seçenek var iken kafalarında ne tilki 
dönüyor da hala bekliyorlar merak-
la beklemedeyim. Efendiler, elinizde 
bir mal var ise onu en yüksek teklifi 
verene satarsınız doğru mu? Gel ge-
lelim bizim çok liyakatli(!) TFF yet-
kilileri, mevcut yayıncı kuruluşun 
diğer taliplerden ÜÇ KAT daha 
yüksek ücret vermesine rağmen, 
haftalardır ses seda çıkmıyor. Tüm 
kulüpler bu anlaşmanın sonlan-

masını bekliyor, kasasına ne kadar 
ücret gelecek hesabını yapıp planını 
ona göre şekillendirecek. Keyifleri 
gelirse yaz vaktinden önce duyacağız 
ne olacağını. 

Biz millet olarak da alışmışız, başkal-
arından görüp beğenip yaptıklarını 
benimsemeyi. Siz de kabul ederseniz 
sosyal medya reel hayatın önüne 
geçmiş vaziyette. Takip ettiğimiz 
büyük liglerin hepsi, resmi sosyal 
medya hesaplarına sahip ve mar-
ka değerlerini yükseltmek için çok 
güzel içerikler üretiyor, hatta özet 
görüntüleri bile paylaşıyor. Bizim-
kiler ise internetin ilk bulunduğu za-
mandan esintiler sunan sayfa ile hiz-
met vermeye çalışıyor. Diğer liglerin 
sosyal medyası VAR konuşmalarını 
yayınlıyor sosyal medyada. Aradaki 
fark Kaf dağı kadar...

Son olarak başkanlık koltuğu. Beni 
en çok dehşete götüren unsur. Tek 
adaylı seçimde Fenerbahçe fana-
tikliğini sergilemekten geri durma-
yan, pandemi zamanı sokağa çık-
ma yasağı ortasında Galatasaray 
derbisinde Kadıköy tribünlerini 
dolduran, Fatih Terim girmezse 
hakem hataları düzelmez diye Ga-
latasaray başkanına hodri meydan 
diyen bir şahıs, hangi fikir bilgi ile 
o koltuğa oturur? Bir de kamuoyu 
yoklaması yapıyorlar. Bugüne kadar 
gördüğünüz bütün rezaletleri unut-
mak istiyorsanız, buyursun devam 
etsin. Şunlar bunlar oldu böylesini 
görmedik demek istiyorsanız, de-
vam etsin. Dürüst bir yapı isteyenlere 
çağrım; gerekirse kavga çıkarın yine 
bu yapıyı desteklemeyin! Sonra 
şikayet etmeye hakkınız olmaz...

Murat ALTUN
Yazar
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Göbeklitepe, Avrupa Megalitik Kültür Rotası ile
daha fazla yabancı ziyaretçi çekecek

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, Avrupa ülkelerinde benzer 
kategorideki anıtları bir araya getiren Avrupa Megalitik Kültür Rotası’na dahil edilmesiyle

daha fazla yabancı ziyaretçi çekecek.

Şanlıurfa’da Valilik, Belediye, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ve turizm sektörünün işbirliğiyle kurulan 
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ’nin müdürü Mehmet 
Uncu, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 
rota için 2 yıl önce başvuruda bulunduklarını söyledi.

“Megalit”in büyük taş anlamına geldiğini, “megalitik” 
kelimesinin de büyük taşlardan yapılan tarihi yapıları 
tanımladığını aktaran Uncu, devasa tarihi mekanların 
öneminden ve özelliklerinden yola çıkılarak oluşturu-
lan rotaların hem mekanların daha iyi tanıtılmasına 
hem de korunmasına yönelik bir işbirliği çalışması old-
uğunu belirtti.

Rotaya Türkiye’den sadece Göbeklitepe’nin girdiğini 
vurgulayan Uncu, şöyle konuştu:

“Göbeklitepe, 2012 yılında kurulan Avrupa Megalitik 
Kültür Rotası’na dahil edildi. Bu rota, bizim için daha 
nitelikli ve fazla yabancı ziyaretçi anlamına geliyor. Bu 
rota, İngiltere’deki tarihi anıt Stonehenge gibi dünyada 
çok fazla ziyaretçi çeken megalitik yapıları içinde bu-
lunduruyor. Bu rota içeresinde 10 ülke var, bunların 
arasında Almanya, İspanya, İngiltere, Danimarka ve İt-
alya gibi ülkeler bulunuyor. Göbeklitepe de bu rotaya 
Türkiye’den giren ilk alan oldu. Göbeklitepe, bu alan-
ların gözbebeği durumunda çünkü Göbeklitepe 12 bin 
yıllık geçmişiyle en eski alan olarak bu rotaya girdi.”

Rotanın genel kurul toplantısında artık Türkiye’nin 
de söz sahibi olacağını dile getiren Uncu, toplantı-
da Göbeklitepe’nin önemine ve etkisine ilişkin detaylı 
sunumlar yapacaklarını kaydetti.

Göbeklitepe’nin insanlık tarihinin en önemli mihenk 
taşlarından birisi olduğunu her platformda dile getird-
iklerini anlatan Uncu, şöyle devam etti:

“Bizim de katılımızla 28 Nisan’da Avrupa Megalitik 
Kültür Rotası’nın genel kurulu Almanya’da gerçekleştir-
ilecek. Avrupa’da her yıl nisan ayının son haftasında 
megalitik etkinlikleri yapılıyor. Biz bu kurulda, 10 ülk-
eden 25 temsilcinin katılımıyla beraber gelecek yıllarda 
ortak yapılacak etkinlikleri planlayacağız. Bu etkinlikler 
hem rotaları güçlendirecek hem de tarihi alanlardaki 
alt yapıyı güçlendirip, Avrupa Birliği fonlarına başvuru 
projeleri olacak.”

Şanlıurfalı turizmci Rahime Yaşar da Göbeklitepe’nin 
önemli bir rotada yer almasının sevindirici olduğunu 
söyledi.

Bu rota sayesinde Göbeklitepe’nin daha çok yabancı tu-
rist ağırlayacağını vurgulayan Yaşar, “Böyle etkinliklere, 
rotalara Göbeklitepe’nin dahil olması bölge ve kent için 
önemli bir avantaj. Yabancı misafirlerin ülkemize bırak-
acağı dövizle birlikte ekonomik girdisi çok daha fazla 
olacaktır.” dedi.
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HATTİLER
M.Ö. 2500-2000/1700 yıllarında Anadolu’da yaşamış bir uygarlık. Anadolu Yarımadası’nın bilinen en 
eski adı Hatti Ülkesi’dir. Anadolu en az 1500 yıl boyunca Hatti Ülkesi olarak tanındı. Bu ad o denli 
yerleşmişti ki Anadolu’da Hattilerden sonra yaşayan Hititler yaşadıkları ülkeden söz ederlerken, Hatti 
Ülkesi deyimini kullandılar. Bu ve bazı arkeolojik bulgular nedeniyle uzun yıllar boyunca Hititler ve 
Hattilerin aynı ırk ya da akraba ırklar oldukları varsayıldı. Hattilerin dilleri Anadolu’nun yerli halkının 
dilidir. Hattiler zamanla Hititler arasında erimişlerdir. Çok tanrılı dine inanmışlardır. Yani politeist bir 
dindir. Ana tanrıça Annus’tur. Hatti kültürü ile ilgili bilgiler Konya-Karahöyük, Kayseri-Kültepe,
Acemhöyük ve Horoztepe kazılarında bulunmuştur. Hattilerde de her şehrin bir tanrısı vardır. Hitit 
metinlerinde Arinna güneş tanrısının Hatti ülkesini yönettiğinden bahsedilir. Hattiler anaerkil bir aile 
yapısına sahiptir. Hattiler savaşçı bir topluluktur.

Hattice (Kayıp Bir Dil): Antik Çağ Anadolu’sunda Hattiler tarafından konuşulan Hattice, Hint Avrupa 
dil ailesine mensup olmayan bir dildir. Hattiler ve Hatti dili hakkında ulaşılabilen bilgiler sınırlıdır ve 
bu dilin konuşulduğu yaklaşık bir zaman dilimi de belirlenememektedir. Bugün konuşulan bazı Kafkas 
dilleriyle arasında bağlantı kurulmaya çalışılsa da, bu dillerle olan ilişkisi belirsizdir. Çeşitli varsayımlara 
göre Hattice aşağıdaki dil ailelerine mensuptur:

a) Kuzeybatı Kafkas dili (Abkhaz-Adige dil ailesi)
b) Kuzeydoğu Kafkas dili (Dağıstan dil ailesi)
c) Güney Kafkas dili (geleneksel Kartvelian dil ailesi)

Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında oldukça yaygın olan ve yakın zamanda yeniden ortaya çıkan daha 
düşük varsayımlara göre, Hattice, sözde Déne-Sino-Kafkasya dil ailesi veya Ege-Anadolu alt katman 
dilleri arasında sayılmaktadır. Hattice eklemeli dillerdendir.

Hattice yazılı belgelerinin bulunduğu belli başlı arkeolojik yerleşmeler arasında Ankara’nın 150 
kilometre doğusunda yer alan Hattusa, bugünkü adıyla Boğazköy ile Çorum’un 50 kilometre güney-
doğusunda yer alan Sapinuwa, bugünkü adıyla Ortaköy yer alır.

Hatti Dini: Hitit dininde bulunan büyük tanrıların çoğu aslında Hattilerin tanrılarıydı. Bununla birlikte 
“Gökten Düşen Ay Tanrısı” adlı mit, hem Hatti dininde hem de Hitit dininde bulunmaktaydı. Dahası bu 
mythos sayesinde Hatti dili hakkında ufak da olsa bilgiler edinmemiz sağlandı. Çünkü bu mythos her iki 
dilde de yazıldığından, bu tarafa okuyabildiğimiz Hitit metni üzerinden Hatticeyi çözümleyebiliyoruz. 
Alacahöyük kazılarında ortaya 13 adet mezar çıkartılmıştır. Bu mezarların krallara veya saray erbabına 
ait olduğu düşünülmektedir. Bu mezarlarda oldukça özgün bir ölü gömme kültü görülmektedir. Mezar 
odası yerin yaklaşık 70 cm altında, geniş ve uzun dikdörtgen bir plan göstermektedir. Cesetler hocker 
pozisyonunda gömülürdü. (Yani cenin pozisyonu) Ölüler giysileri ile birlikte gömülürlerdi. Bunun yanı 
sıra ölünün yanına, öbür dünyada kullanması amacıyla yaşamında kullandığı çeşitli aletler ile oldukça 
değerli armağanlar bırakılmıştır. Tanrıları temsil eden figürinler ise mezarın ortasında istisnasız olarak 
bulunuyordu. 

Hatti Sanatı: Özgün Hatti Sanatı. Eserlerini, Altın, Gümüş, Elektron ve Bronzdan imal etmişlerdir. 
Vazo biçimleri, heykelcik tipleri, bezeme çeşitleri belirgin üslup birliği oluşturur. Bunlarda ve idoller, 
mühürler, ağırşaklar, vazocuklar da oluklu, yivli bezemeler, fırıldak motifi kullanılmıştır. Diademlerde ve 
kurslarda görülen kafes yada ızgara biçimindeki bezeme bir Hatti özelliği olup, Kültepe Seramiklerinde 
de görülür. Hayvan heykelciklerinde, diademlerde, kabarık nokta dizelere ya da ortaları noktalı
bezemelere de rastlanır. Alişar, Alacahöyük, Horoztepe, Ahlatlıbel, Etiyokuşu, Mahmatlar kazılarının 
Orta Tunç Çağı tabakaları, Hatti Uygarlına aittir.

Diadem Nedir: Antik dönemde kralların sahip oldukları otoriteyi göstermek için başlarına taktıkları 
(bağladıkları), bir düğümle sona eren ve omuzlara inen iki şeritten oluşan beyaz kurdele. Bir statü 
simgesi olarak kullanılmıştır. Yönetim katındaki idareci kişiler bu diademlerle statülerini belirler. Ayrıca 
altından yapılıp, değerli taşlarla üzeri bezenenleri de vardır. Terimin anlamı zaman içerisinde genişlemiş 
ve genellikle başa takılan çember şeklindeki tacı ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Diadem, 
aynı zamanda kadınlar tarafından yarım taç şeklinde başın ön kısmına takılan bir ziynet eşyasının da 
adıdır. (Tiara olarak da adlandırılır.)

Kültü: Bir toplumda liderin yüceltilmesi, Kahraman veya Tanrı benzeri bir figür olarak tanımlanmasıdır. 
Liderin mükemmel insan olarak görülmesi, hata yapmaz kabul edilmesi, başarılarının ulaşılmaz
olmasını ifade eder.
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Mustafa Akkad’ın hayatı ve “Çağrı” filmini
çekerken yaşadıkları belgesel olacak

Yapımcı Malek Akkad, “Çağrı gerçekten sinema tarihidir. Yapımcı olarak çalıştığım için o filmi
çekmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden ‘hayır’ demeyen bir adamın

bütün hikayelerini anlatmak istiyorum.” dedi.

Suriye asıllı ABD’li yönetmen Mustafa Akkad’ın 
oğlu yapımcı Malek Akkad, “Babam, bütün öm-
rünü aşk, barış ve anlayış için harcadı ve bu mu-
hteşem bir şey. Eğer insanların sadece yüzde 10’u 
onun yaptığını yapsaydı, bence bir sorunumuz 
kalmazdı. Yani yaptığı şey çok önemliydi ve ondan 
dersler almaya çalışıyorum.” dedi.

Babasının mirası olarak gördüğü filmlerin 4K kali-
tesinde restore edilmesine öncülük eden 53 yaşındaki 
yapımcı, Mustafa Akkad’ın imza attığı filmleri çekerk-
en yaşadığı zorlukları, yarım kalan hayal ve projelerini 
anlattı.

Küçük yaşlarından itibaren film yapım sektöründe 
çalışan ve sinema eğitimi alan Akkad, kariyerine reklam, 
müzik videoları ve düşük bütçeli filmlerle başladığını 
belirterek, “Bunlardan sonra babam, usta yönetmen 
Mustafa Akkad ile çalışmaya başladım ve onun yanında 
çalışmak bir film okulu gibiydi. Bana gerçekten çok şey 
öğretti.” diye konuştu.

Babasından sadece sinemayla ilgili değil, hayat mü-
cadelesiyle ilgili de çok şey öğrendiğini dile getiren Ak-
kad, bunun hiçbir film okulunda elde edilemeyecek bir 
deneyim olduğunu ifade etti.

“Onun filmlerini canlı tutmayı bir sorumluluk, bir onur 
olarak görüyorum”
Akkad, sinema çalışmalarında son olarak “Halloween 
Ends” ve öncesinde pek çok Hollywood filminin yapım-
cılığını üstlendiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Aynı zamanda, babamın filmleriyle de ilgileniyorum. 
Çünkü bu filmler çok önemli. Onun filmlerini canlı 
tutmayı bir sorumluluk, bir onur olarak görüyorum. 
Babamın filmlerini herkes sevdiği için çok da fazla bir 
şey yapmama gerek kalmıyor. Sadece onların daha iyi 
görünmelerini sağlamaya çalışıyorum. İstanbul’a gelme 
sebebim de aslında restore edilen ‘Çağrı’ filminin ne ka-
dar güzel göründüğünü göstermek. 1970’li yıllarda ilk 
çıktığı zamandan bile daha iyi olduğunu düşünüyorum. 
Harika görünüyor ve umarım insanlar büyük ekranda 
keyifle izlerler. Çünkü bu tür filmlerin büyük ekranda 
izlenmesi gerekir.”
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Standart Model
Standart Model, evrende bilinen dört temel kuv-
vetten (elektromanyetik, zayıf ve güçlü etkileşimler 
ile kütleçekimi hariç) üçünü tanımlayan ve bilin-
en tüm temel parçacıkları sınıflandıran teoridir. 
1930’lardan bu yana binlerce fizikçinin teorileri ve 
keşifleri, maddenin temel yapısına ilişkin dikkate 
değer bir kavrayışla sonuçlanmıştır. Evrendeki her 
şeyin, dört temel kuvvet tarafından yönetilen, temel 
parçacıklar adı verilen birkaç temel yapı taşından 
oluştuğu bulunmuştur. Bu parçacıkların ve üç ku-
vvetin(elektromanyetik, zayıf ve güçlü etkileşim-
ler) birbiriyle nasıl ilişkili olduğuna dair en iyi 
anlayışımız parçacık fiziğinin Standart Modelinde 
özetlenmiştir. 1970’lerin başında geliştirildi, nere-
deyse tüm deneysel sonuçları başarıyla açıkladı ve 
çok çeşitli fenomenleri kesin olarak tahmin etti. 
Zaman içinde ve birçok deney yoluyla Standart 
Model, iyi test edilmiş bir fizik teorisi haline geldi.

Madde Parçaçıkları
Çevremizdeki tüm madde, maddenin yapı 
taşları olan temel parçacıklardan yapılmıştır. 
Bu parçacıklar, kuarklar ve leptonlar olarak ad-
landırılan iki temel tipte ortaya çıkar. Her grup, 
çiftler veya “nesil” olarak ilişkili altı parçacıktan 
oluşur. En hafif ve en kararlı parçacıklar birin-
ci nesli oluştururken, daha ağır ve daha az kara-
rlı parçacıklar ikinci ve üçüncü nesillere aittir. 
Evrendeki tüm kararlı maddeler, birinci nesle ait 
parçacıklardan oluşur; daha ağır parçacıklar hızla 
daha kararlı olanlara bozunur. Altı kuark üç kuşak-
ta eşlenir - ilk nesli “yukarı kuark” ve “aşağı kuark” 
oluşturur, ardından “tılsım kuark” ve “garip kuark”, 
ardından “üst kuark” ve “alt (veya güzellik) kuark” 
gelir. ) kuark”. Kuarklar ayrıca üç farklı “renkte” ge-
lirler ve sadece renksiz nesneler oluşturacak şekilde 
karışırlar. Altı lepton da benzer şekilde üç nesilde 
düzenlenmiştir ; “elektron” ve “elektron nötrino”, 
“müon” ve “müon nötrino” ve “tau” ve “tau nötri-
no”. Elektron, müon ve tau’nun hepsinin bir elektrik 
yükü ve büyük bir kütlesi varken, nötrinolar elek-
triksel olarak nötrdür ve çok az kütleye sahiptir. 

Kuvvetler ve Taşıyıcı Parçacıklar 
Evrende iş başında olan dört temel kuvvet vardır: 
güçlü kuvvet, zayıf kuvvet, elektromanyetik kuvvet 
ve yerçekimi kuvveti. Farklı aralıklarda çalışırlar 
ve farklı güçlere sahiptirler. Yerçekimi en zayıfıdır, 
ancak sonsuz bir menzile sahiptir. Elektromanyetik 
kuvvet de sonsuz menzile sahiptir, ancak yerçeki-
minden birçok kat daha güçlüdür. Zayıf ve güçlü 
kuvvetler yalnızca çok kısa bir aralıkta etkilidir ve 
yalnızca atom altı parçacıklar düzeyinde hakim-
dir. Adına rağmen, zayıf kuvvet yerçekiminden 
çok daha güçlüdür, ancak aslında diğer üçünün 
en zayıfıdır. Güçlü kuvvet, adından da anlaşılacağı 
gibi, dört temel etkileşimin en güçlüsüdür. Temel 
kuvvetlerin üçü, “bozonlar” adı verilen daha geniş 
bir gruba ait olan kuvvet taşıyıcı parçacıkların 
değiş tokuşundan kaynaklanır. Madde parçacıkları, 

birbirleriyle bozon alışverişi yaparak farklı mik-
tarlarda enerji aktarır. Her temel kuvvetin kendi 
karşılık gelen bozonu vardır ; güçlü kuvvet “gluon” 
tarafından taşınır, elektromanyetik kuvvet “foton” 
tarafından taşınır ve “W ve Z bozonları” zayıf ku-
vvetten sorumludur. Henüz bulunmamış olması-
na rağmen, “graviton”, buna karşılık gelen kuvvet 
taşıyan yerçekimi parçacığı olmalıdır. Standart 
Model, elektromanyetik, güçlü ve zayıf kuvvetleri 
ve bunların tüm taşıyıcı parçacıklarını içerir ve bu 
kuvvetlerin tüm madde parçacıklarına nasıl etki et-
tiğini çok iyi açıklar. 

Bununla birlikte, günlük hayatımızdaki en tanıdık 
güç olan yerçekimi, Standart Modelin bir parçası 
değildir. Mikro dünyayı tanımlamak için kullanılan 
kuantum teorisi ve makro dünyayı tanımlamak için 
kullanılan genel görelilik teorisini tek bir çerçev-
eye sığdırmak zordur. Hiç kimse, Standart Model 
bağlamında ikisini matematiksel olarak uyumlu 
hale getirmeyi başaramadı. Ama neyse ki parçacık 
fiziği için, konu parçacıkların küçücük ölçeğine 
geldiğinde, yerçekiminin etkisi ihmal edilebilecek 
kadar zayıftır. Sadece madde yığın halindeyken, 
örneğin insan vücudu veya gezegenler ölçeğinde, 
yerçekiminin etkisi hakimdir. Dolayısıyla Standart 
Model, temel güçlerden birini isteksizce dışlaması-
na rağmen hala iyi çalışıyor.

Standart Model şu anda atom altı dünyanın en iyi 
tanımı olsa da, resmin tamamını açıklamıyor. Teori, 
yerçekimini göz ardı ederek dört temel kuvvetten 
sadece üçünü içeriyor. “Karanlık madde nedir?”, 
“Büyük patlamadan sonra antimaddeye ne oldu?”, 
“Neden bu kadar farklı kütleye sahip üç kuşak 
kuark ve lepton var?” gibi yanıtlayamadığı önemli 
sorular da var.

Son olarak, Standart Modelin temel bir bileşeni olan 
Higgs bozonu adı verilen bir parçacıktır. 4 Temmuz 
2012’de, CERN’in Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda-
ki (LHC) ATLAS ve CMS deneyleri, her birinin 126 
GeV civarında kütle bölgesinde yeni bir parçacık 
gözlemlediklerini açıkladı. 13 Mart 2013’te, aranan 
Higgs bozonu olduğu doğrulandı.

8 Ekim 2013’te fizikte Nobel ödülü, “atom altı 
parçacıkların kütlesinin kökenini anlamamıza kat-
kıda bulunan ve yakın zamanda keşfiyle doğrulanan 
bir mekanizmanın teorik keşfi için François Englert 
ve Peter Higgs’e ortaklaşa verildi. CERN’in Büyük 
Hadron Çarpıştırıcısında ATLAS ve CMS deneyleri 
ile tahmin edilen temel parçacık”.
Bu nedenle, Standart Model, etki alanı içindeki 
fenomenleri doğru bir şekilde tanımlasa da, yine 
de eksiktir. Belki de atom altı dünyanın derinlikler-
inde veya evrenin karanlık derinliklerinde saklı 
yeni fiziği içeren daha büyük bir resmin yalnızca 
bir parçasıdır.
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Savaş nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı
paralimpik milli yüzücü Türkiye’ye minnettar

Ülkesindeki savaş nedeniyle Antalya’ya sığınan Ukray-
nalı paralimpik milli yüzücü Oleksii Virchenko, dünya 
şampiyonasına bu kentte hazırlanırken, Türkiye’de ken-
disine sağlanan imkanlardan dolayı minnet duyduğunu 
söyledi.

Ailesini Ukrayna’da bırakmak zorunda kalan paral-
impik milli yüzücü Virchenko, üç hafta önce açılan 
tahliye koridoruyla, Kiev yakınındaki Poltava şehrin-
den Antalya’ya gelerek Kepez’deki yakınlarının evine 
yerleşti.

Olimpiyat ile Avrupa şampiyonaları madalyaları bulu-
nan, görme engelli ve milli sporcu olduğu için ailesin-
den gitmesine izin verilen tek birey olan Virchenko, 
Kepez ilçesindeki Adnan Menderes Olimpik Yüzme 
Havuzu’nda günde çift antrenman yapıyor.

Antrenman eksiğini tamamlamaya çalışan Virchenko, 
Portekiz’de haziranda düzenlenecek dünya şampiyo-
nasında sesini dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Virchenko yaptığı açıklamada, 3 Nisan’da ülkesindeki 
savaştan kaçarak Türkiye’ye geldiğini anlattı. 2020 
Paralimpik Olimpiyatları’nda ikincilik elde ettiğini be-

lirten Virchenko, şöyle konuştu:

“Portekiz’de 12-18 Haziran’da yapılacak Para Yüzme 
Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyorum. Ailemi Ukray-
na’da bırakmışken bu organizasyona hazırlanmak beni 
çok zorluyor. Ülkemde savaş var, çocuklar ölüyor ve en 
yakınlarım orada. Böyle bir ortamı bilirken motive ol-
mak çok güç. Ancak bu süreçte Türk yetkililer en büyük 
destekçim oldu. İyi bir antrenman ortamı, antrenör 
desteği sağlandı, havuz verildi. Dünya şampiyonasına 
çok iyi hazırlanmaya çalışıyorum. Zor olsa da motive ol-
maya çalıştığım dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. 
Türkiye’de bana en iyi antrenman ortamı sağlandı. Bu 
kadarını beklemiyordum. Bana yardımcı olan herkese 
müteşekkirim, kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

Virchenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu’na kendisine sağlanan katkılardan dolayı ayrıca 
teşekkür etti.

Annesi, babası, kardeşleri ve kuzeni ile bütün akra-
balarının Ukrayna’da olduğunu vurgulayan Virchenko, 
kendileriyle telefonla iletişim kurmaya çalıştığını ifade 
ederken duygulandı.

Ülkesindeki savaş nedeniyle Antalya’ya sığınan Ukraynalı paralimpik milli yüzücü
Oleksii Virchenko, dünya şampiyonasına bu kentte hazırlanırken,

Türkiye’de kendisine sağlanan imkanlardan dolayı minnet duyduğunu söyledi.

YAŞAM
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İktidar; yönetme gücünü elinde bulunduranlar 
dır. 
Muhalefet ise; yönetme gücünü elinde bulun-
durma yanlardır.
Demokrasi ile yönetilen ülkelerde; seçim 
ile iktidara gelmiş olan bir iktidar ile belir-
li seçim barajını aşarak parlamentoda halkı 
temsil eden, iktidarın politikalarını eleştiren, 
denetleyen,  uyaran bir muhalefet  vardır.
Demokrasi İle yönetilmenin temel koşul-
larından biri, iktidarın  ve muhalefetin seçimle 
belirlenmesidir.  Seçimle gelmiş olsa bile, ik-
tidarı denetleyen bir muhalefetin olmadığı, 
siyasi iktidarın güç kullanarak muhalefeti 
çalışamaz duruma düşürdüğü rejimlerin de 
demokratik olduğunu söylemek mümkün ol-
maz...

Muhalefet, halkın sesi olarak, iktidar partisini 
denetler, yanlış giden konularda uyarır, çareler 
üretir ve gelecek seçimlerde iktidara gelmek 
için çaba sarf eder... 
İktidar partisi başarısız ise, bunun tek sorum-
lusu görevini layıkıyla yapmayan muhalefet 
partileri dir.

Bütün olumsuzluklara rağmen, kendisini  
“Ağaçtan çıkma ak kaşık” gibi gören muhalefet  
partilerinin  iktidara gelmek için en ufak bir 
çaba sarf etmediklerine şahit oluyoruz.  Ne 
muhalefet oluyorlar ne de iktidara gelmek için 
çalışıyorlar.

Yıllardır, varsa, yoksa, Osman Kavala ile Enis 
Berberoğlu gibi birkaç kişinin adaletsizliğe 
uğradığını, adaletin olmadığını dile getiriyor-
lar. Adaletsizlik denince akıllarına başka bir 
şey gelmiyor mu? Bu ülkede adaletsizlikten  
inim inim inleyen birçok kişi var ama maalesef 
bunları görmüyorlar ve dile getirmiyorlar...

Şu fetö denen vatan hainleri  bu ülkenin başı-
na bela oldu ve hala da olmaya devam ediyor.  
Bu ülkenin  kahraman askerlerine kumpaslar 
kuruldu ve hapse atılıp tasfiye edildiler.  Em-
niyette görev yapan birçok Emniyet Müdürü  
fetöcü gibi gösterildi. Deşifre olan fetöcü Em-
niyet Müdürleri  ile birlikte fetö  ya da başka 
illegal yapılarla hiç ilgisi olmayan, kanun ve 
yönetmeliklere göre görev yapan liyakat-
lı, konusunda uzmanlaşmış birçok  Emniyet 
Müdürü emekli edilerek  devletin güvenliği  
konusunda  önemli  karar makamlarında plan-
lı bir şekilde boşluklar  oluşturuldu. 

Bu Emniyet Müdürlerinin , 2015 yılında 
başlayan  hak arama mücadeleleri  uzun yıllar 
devam etti ve bu süre zarfında birçoğu eme-
klilik yaş haddini doldurmuş oldu.  Devletine 
hizmetten başka  gayesi olmayan, kimseye 
boyun eğmeyen  bu kişilerin emekli  yaşını 
doldurmaları belki de istenen bir durumdu.  
Mahkeme kararları bir ay içinde uygulanması 
gerekirken,  uzunca bir süre kurulun toplanar-
ak karar vermesi beklendi ve  kurulda  yine 
keyfi olarak söz konusu mahkeme kararı içerik 
olarak değil şeklen uygulandı. Tekrar sil baştan  
mahkeme kapılarında hak arama mücadel-
esi  başlattılar ama bu süreç bu sefer  yıllarca 
değil aylarca sürdü.  Mahkeme, yapılan işlemin 
hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle verilen 
önceki kararın  bir ay içerisinde içerik olarak 
uygulanması gerekirken, şeklen uygulandığını 
dikkat çekerek hukuka aykırı  işlemin iptaline 
karar verdi ama bu karar da aylar geçmesine 
rağmen hala uygulanmadı.  Bu kişilerin özlük 
hak kayıplarının yanında, yaşadıkları travma, 
hayallerinin yok olması, başarıları  dolayısıyla 
devletine sağlayacakları faydalı hizmetler göz 
önüne alındığında uğrayacakları zararların 
telafisi mümkün olur mu? Bir çok kişi bu tür 
mağduriyetleri yaşadı ve yaşamakta da devam 
ediyor.

Şimdi, muhalefet partilerine özellikle de CHP 
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na soruyorum, 
siz adaletsizlik denince, Osman Kavala, Enis 
Berberoğlu gibi isimlerin dışında başka ada-
letsizliğe uğrayanların olduğu aklınıza gelmi-
yor mu? Mesela, Sayın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’ya, bu mahkeme kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığını sorarak iktidarı denetleme 
görevini yapabilir siniz ama yapmadınız... 
En büyük adaletsizlik, bazı adaletsizlikleri 
görmezden  gelmektir. Diğer  muhalefet par-
tileri de aynı şeyi yapabilirler di ama yap-
madıkları için biraraya gelebiliyorlar...

Gerçekten muhalefet, doğru muhalefet yap-
mış olsaydı, adaletsizlik, liyakatsızlık, adam 
kayırmacılık,  sağlıkta, eğitimde, ekonomide,  
üretimde bu kadar sorun olmaz, iktidarda 
bu kadar iktidarda kalamaz dı..  İktidarın ik-
tidarda kalması etkili bir muhalefete bağlıdır.  
Muhalefetin görevi, sadece  Osman Kavala’nın 
mağduriyetini dile getirmek değil asıl diğer so-
runları ve çözüm yollarını gündeme taşımak 
olmalıdır. 

SADECE; OSMAN KAVALA MI?

ELVEDA TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Özel İnsanlara Özel Proje!

Rize’de Yapılan Örnek proje Hakkâri’de  Sakarya’dau-
ygulanması adına çalışmalara başlandı Özel insanlara 
özel proje Rize devlet hastanesi ve Valiliği’nde uygu-
lamalı olarak hayata geçirilmiştir. İşitme engelli Görme 
engelli  vatandaşlarımızın ve okuryazarlığı olmayan 
vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz hizmet 
odaklı projemizin vatandaşlarımız tarafından olumlu 
sonuçlar alındığı izlenmiş olup, bu uygulamanın diğer 
illerdeki vatandaşlarımızın hizmet aldığı her alandaki 
Valilik, Kaymakamlık, Belediye gibi kamu kuruluşların-
da da hayata geçirilmesi hedeflerimiz arasındadır. Proje 
hedefimiz kısa süreli değil uzun vadeli olup toplumdaki 
hizmet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Ve 
hayata geçen projemiz kısa sürede hızlı ve olumlu bir 
şekilde geri dönüşüm potansiyelin ede sahip olmuştur” 
dedi

Proje konusu ile ilgili Türk işaret dili ile ilgili görsel 
ve basılı kaynaklardan faydalanıldı. İşitme engellil-
erin iletişimi işaret dili ile rahatça sağladıklarını dilin 
eğitmenleri ile detaylar görüşüldü. Proje aşamalarında 
işitme engelli bireylerle hastane içerisinde bilgi alışver-
işi yapıldı. En çok karşılaştıkları sıkıntıların çözümleri 
ile birlikte istişare edilerek uygulamalı bir şekilde pro-
jemiz amaca tam hizmet doğrultusunda şekillenmiştir.

Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği Pro-
jesinin asıl hedefi işitme engelli vatandaşlarımızın Val-
ilik binasına geldiklerinde yanlarında tercüman veya 
bağımlı kaldıkları bir kişi olmadan, gidecekleri birime 
ulaşabilmeleri sağlamaktır. Bu program ile ekrandan 

işaret dili ile yön göstergesinin çevirisi, alt yazı ve görsel 
valilik binası yön videosunu takip ederek valilik binası 
içerisindeki işlerini kolayca sıkıntı yaşamadan yapabil-
meleridir. Uygulamaya başladıklarında verilen hizme-
tin ne kadar anlamlı olduğunu ve kalaylık sağladığını 
mutlukla takip etmekteyiz” dedi. Kansızoğlu, “Projenin 
uygulanmasında öncelikle işaret dili uzmanlarıyla ve 
işitme engelli vatandaşlarla görüşüldü. Kamu kurum-
larında, Valilik binasına ilk girdikleri andan itibaren 
hangi konuların sıkıntı olduğu, bu sıkıntıların neden 
kaynaklandığı belirlendi. Bu doğrultuda öncelik he-
defleri saptandı. İlk olarak valilik binası ilk girişinden 
başlanarak kurumda danışmanın ne tarafta olduğu, bil-
gi işlem müdürü odasının hangi bölümde olduğu, millî 
Eğitim Müdürü’nün odasının sağ-sol -orta kısımlarda 
yer aldığı yönler, Tapu işlemlerinin bulunduğu alan 
ve katlar, hangi blokta hangi bölümlerin olduğu belir-
lendi. Belirlenen valilik binası girişinden başlayarak 
bütün kapı, oda koridor, katlar ve bloklar metin halinde 
yazıldı. Sonrasında işaret dili uzmanı ile birlikte Vali-
lik binası metni işaret dili ile anlatıldı. İşaret dili ile an-
latılan bölümler görsel bir şekilde ekrandan yansıtılar-
ak kelebek sistemi denilen alt kare ekrandan aynı anda 
işaret dili ile çevirisi, ses yanıt sistemi ve ekran alt yazı 
sistemi ile birleştirildi. Yapılan bu görsel videolar valilik 
binasındaki her giriş kapısının karşısında olacak şekilde 
monitörden yansıtılacaktır. Aynı zamanda her kat için 
yönlendirme levhaları görsel olarak hazırlanıp katlara 
asılacaktır. Yönlendirme levhaları ve tabelalar katlara, 
merdiven başlarına, asansörlere ve odaların girişlerine 
asılarak hizmet vermeye başlanmıştır.

Rize’de Projeyi hayata geçiren Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu
proje hakkında Hakkâri Valiliği, Belediye Sakarya’da örneklerini yapmış olup, bu projenin diğer illerdeki ihracı olan

bireylerin bir an önce hizmet alması adına yapılması bekledeklerini ifade etti. Başkan Kansızoğlu Avrupa’da ve
Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan bu projenin her kesimden sahiplenin yapılmasını istedi. 
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Gaziantep’te Ramazan Ayında
Denetimler Hız Kesmedi

Gaziantep’in tarihi ve kültürel adreslerinden en önem-
lileri arasında yer alan kalealtı mevkiindeki kebapçılara 
ramazan ayı nedeniyle fiyat ve hijyen denetimi yapıldı.

Ramazanda vatandaşların uğrak noktası olan ve bu yıl 
büyükşehir belediyesince yürütülen ramazan etkin-
liklerinin merkezi konumundaki kalealtı olarak ad-
landırılan bölgedeki ciğerci kebabçı gibi gıda hizmeti 
veren iş yerlerine büyükşehir belediyesi zabıta daire 
başkanlığı ve Gaziantep il tarım orman müdürlüğü eki-
plerince denetim yapıldı.

Denetimler boyunca sıkı denetlenen işyeri sahipleri ise 
gerekli kontrollerin yapılmasından memnunluklarını 
ifade etti.

Gaziantepli vatandaşlar ise her zaman yapılan dene-
timlerin Ramazan ayında sıklaştırılmasından dolayı 
duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Ramazan ayında 
yaşanan gıda tüketim artışı sebebi ile ekipler Ramazan 
ayında denetimlerin sayısını ve titizliğini artırıyor. 

Gaziantep Temsilcimiz Mustafa Ağfındık’ın haberine göre Gaziantep’in tarihi ve
kültürel adreslerinden en önemlileri arasında yer alan kalealtı mevkiindeki kebapçılara

ramazan ayı nedeniyle fiyat ve hijyen denetimi yapıldı.

FIRINLARDA 1 LİRALIK İNDİRİM !

Gaziantep büyükşehir belediyesi tarafından uygula-
maya konulan ekmekte 1 liralık indirim kuponu uygu-
laması yoğun ilgi gördü.

1 liralık indirimden yararlanmak isteyen Antepliler 
fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından uygula-
maya alınan 1 Liralık indirim vatandaşlar tarafından 
takdir edildi. Alım şartlarının zorlaştığı bu devirde ek-
meğe yapılan 1 liralık indirim uygulamasını vatandaşlar 
memnuniyet verici buldu.

Mustafa AĞFINDIK
Yazar

Gaziantep’te sağlık ve 
hijyen konularında sıkı 
denetimler sürüyor. 
Ramazan ayı sebebiyle 
sıklaşan denetimlerde 
sıradaki adres ke-
bapçılar oldu.
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Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası’nı kaldırdı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında 
İtalya’nın Unahotels Reggio Emilia ekibini 90-74 
yenen Bahçeşehir Koleji, şampiyon oldu.

Eşleşmenin ilk maçını da deplasmanda 72-69 ka-
zanan kırmızı-lacivertliler, ilk kez Avrupa şampi-
yonluğu elde etti.

13 bin 500 kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Sa-
lonu’ndaki müsabaka tamamı dolu tribünler 
önünde oynandı.

Karşılaşmaya konuk ekip 5-0’lık seriyle başladı. 
Jones ve Smith önderliğinde bulduğu sayılarla 
üstünlüğü ele alan Bahçeşehir Koleji, 8. dakika-
da farkı 15 sayıya çıkardı: 26-11. İlk periyodu 
Bahçeşehir Koleji 30-16 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan misafir takım, ilk 
6 dakikada Bahçeşehir Koleji’ne sayı şansı tanı-

madı. Rossi’nin 14. dakikadaki üç sayılık atışıyla 
farkı tek hanelere çeken (30-22) Unahotels Reggio 
Emilia, 17. dakikada Johnson’un basketiyle seriyi 
15-0’a getirdi ve öne geçti: 30-31. İkinci periyotta-
ki ilk sayısını 17. dakikada teknik faulden Kartal 
Özmızrak ile bulan Bahçeşehir Koleji, soyunma 
odasına 43-37 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, Hall’un 
21. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere çık-
ardı: 47-37. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle 
geçilirken Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 64-
56 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin 
vermeyen Bahçeşehir Koleji, parkeden 90-74 
galip ayrıldı.

Kırmızı-lacivertlilerde 17 sayı kaydeden Jamar 
Smith takımı adına galibiyette önemli rol oynadı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali 2. maçında İtalya temsil-
cisi Unahotels Reggio Emilia’yı 90-74 yenerek şampiyon oldu.
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda mutlu sona ulaşan 
Bahçeşehir Koleji, kupasını aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsab-
akanın ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Seremoniye öncelikle organizasyonda ikinciliği elde 
eden İtalya’nın Unahotels Reggio Emilia ekibi gelirken, 
oyuncular ve teknik ekibe madalyaları takdim edildi.

Ardından şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji’nin 
oyuncu ve teknik kadrosu madalyalarını aldı.

Daha sonra kaptan Oğuz Savaş, şampiyonluk kupasını 
taraftarlarının önünde kaldırdı.

Oğuz Savaş’a kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay 
Demirel takdim etti.

Bahçeşehir Koleji’nin ilk, Türkiye’nin 11’inci 
Avrupa Kupası!

Bahçeşehir Koleji, ilk Avrupa kupasını müzesine 
götürerek tarihi bir başarıya imza attı.

Avrupa arenasında ilk kez final tecrübesi yaşayan 
kırmızı-lacivertliler, başarılı geçen sezonu kupayla 
taçlandırmanın mutluluğunu yaşadı.

Bahçeşehir Koleji ayrıca basketbolda Türkiye’ye 11. 
Avrupa kupasını getirmeyi de başardı.

5 yıl önce kurulan ve Süper Lig’de 4. sezonunu geçiren 
kırmızı-lacivertli takım, Türk basketbol tarihinin 
büyük başarılarından birini gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Koleji’nden önce Türkiye, erkeklerde An-
adolu Efes ile 2, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve 
Darüşşafaka ile Avrupa kupası sevinci yaşamıştı.

Kadınlarda ise Türkiye, 3 kez Galatasaray, 1 kez de 
Yakın Doğu Üniversitesi ile Avrupa’da kupaya uzan-
mıştı.

Şampiyon Bahçeşehir Koleji’nden seyirci rekoru
FIBA’dan yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik 
Salonu’nda bugün oynanan ve Türk temsilcisinin 90-74 
üstünlüğüyle sona eren rövanş maçını 13 bin 485 biletli 

seyircinin tribünden takip ettiği ve bu sayının, turnu-
vanın seyirci rekoru olduğu belirtildi.

Kupayı 17 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak 
şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji’nin, organi-
zasyon tarihindeki en başarılı takım unvanına ulaştığı 
da ifade edildi.

Final maçlarında 14 sayı ve 3,5 asist ortalamaları 
tutturan Bahçeşehir Koleji’nin ABD’li oyuncusu Jamar 
Smith ise finalin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Bahçeşehir Koleji’nde Avrupa şampiyonluğu 
mutluluğu!

Bahçeşehir Koleji’nde kulüp başkanı Hüseyin Yücel, 
başantrenör Erhan Ernak ve basketbolcular, kupa 
töreninin ardından açıklamada bulundu.

Elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını 
aktaran başkan Hüseyin Yücel, “Beş yıllık bir emeğin 
sonunda buradayız. Böyle bir kupayı ülkemize ka-
zandırdığımız için çok mutluyuz.” diye konuştu.

Yücel, 5 yıl gibi kısa bir sürede Avrupa kupası 
kaldırdıklarını belirterek, “İçeride çok güzel bir kimya 
oluştu. Koçuyla, teknik ekibiyle, oyuncusuyla, tüm 
çalışanlarla bir aile ortamı yakaladık. Böylelikle mut-
lu sona ulaştık. Ülkemize armağan olsun.” ifadelerini 
kullandı.

Final maçında kendilerini yalnız bırakmayan basket-
bolseverlere teşekkür eden Yücel, “Avrupa Kupası’nın 
seyirci rekorunu kırdık. Bundan dolayı da ayrıca mut-
luyuz. Bugünkü galibiyetin en büyük etkenlerinden 
biri salonu dolduran taraftarımız.” dedi.

Hüseyin Yücel, Türkiye’ye erkeklerde Avrupa kupası 
getiren 6. kulüp olduklarının hatırlatılması üzerine, 
“Çok mutluyuz. Yeter ki gelsin. İki kulübümüz yoluna 
devam ediyor. Hem Anadolu Efes’e hem de Frutti Extra 
Bursaspor’a başarılar diliyorum. İnşallah onlar da en 
güzel şekilde bitireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yücel, gelecek sezonki hedefleriyle ilgili ise, 
“Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmamız 
halinde iddialı bir şekilde tepeye oynayacağız. Artık bu 
yoldan geri dönüş yok.” diyerek sözlerini tamamladı.
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‘Hentbol efsaneleri’ Yeliz Özel ve Sevilay İmamoğlu 
Öcal’ın milli formaya veda etti

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya 
göre, oyunculardan Yeliz Özel 27, Sevilay İmamoğlu 
Öcal ise 23 yıl milli formayla mücadele etti.

Yeliz Özel, ilk kez A milli takım formasıyla Adana’da oy-
nanan İspanya maçında henüz 15 yaşındayken tanıştı.

Ardından gelen 27 yıl boyunca ay-yıldızlı formayı 
başarıyla temsil eden Yeliz, hentbol kariyerine ise An-
kara PTT Spor Kulübü’nde başladı.

Milli hentbolcu, 7 Kasım 1998’de Ankara PTT for-
masıyla ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterdi, 
1999’da henüz 19 yaşındayken Norveç’e Byasen HE’ye 
transfer oldu. 2001-2002 sezonunda Anadolu Üniversi-
tesi, 2002-2004 sezonlarında da Üsküdar Belediyespor 
formalarını terleten Yeliz Özel, 2003-2004 sezonunda 
Üsküdar Belediyespor ile ilk Türkiye şampiyonluğunu 
kazandı, ardından adını tüm Avrupa’ya duyuracağı 
Kuzey Makedonya’nın efsane takımı Kometal Gjorce 
Petrov’a transfer oldu.

Bu takımla üç kez Kuzey Makedonya şampiyonu olan 
Yeliz, 2005 yılında Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı. 
Şampiyonlar Ligi’nde attığı 61 golle ligin en golcü 

dördüncü oyuncusu olan Yeliz Özel, 2006 yılında Ul-
uslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından 
“Dünyanın en iyi hentbolcusu” unvanına aday göster-
ildi.

Yeliz Özel, 2009 yılında Pescara’da düzenlenen Akden-
iz Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli takımda 
oynadı.

2010 yılında Romanya’nın CS Oltchim takımına trans-
fer olan ve burada iki sezon oynayan Yeliz, 2013 yılında 
Yenimahalle Belediyespor’a transfer oldu, 2014-2015 
ve 2015-2016 sezonlarında Ankara ekibinin elde ettiği 
şampiyonluklara büyük katkı sağladı.

Yeliz Özel, 2017 yılında Antalya Muratpaşa Belediye-
spor’a, 2019-2020 sezonunda Kastamonu Belediye-
spor’a, 2020-2021 sezonunda Bodrum’a Yalıkavak’a, 
2021-2022 sezonu başında ise İzmir Büyükşehir Beledi-
yespor’a transfer oldu.

27 yıl boyunca 527 kez yıldız, genç ve A milli takım for-
maları giyen Yeliz Özel, 20 Nisan’da Kastamonu’da oy-
nanan Sırbistan maçıyla milli formaya veda etti.

Türk hentbolunun ‘efsane isimleri’, uzun yıllar ay-yıldızlı formayı terletmiş Yeliz Özel
ve Sevilay İmamoğlu Öcal, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Sırbistan ile oynanan maçla

milli takım kariyerlerini tamamladı.
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Anadolu Efes üst üste üçüncü kez
Dörtlü Final’e yükseldi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Micic, Mo-
erman ve Pleiss ile 8-0’lık seri yakarken, konuk takımın 
başantrenörü Ettore Messina 2. dakikada mola aldı. Mo-
lanın ardından boyalı alanı iyi kullanan lacivert-beyazlı 
takım, 7. dakikada farkı 12 sayıya (16-4) çıkardı. Sonra-
ki bölümde İtalyan ekibi hızlı hücumlarla sayı üretirk-
en, Anadolu Efes ilk periyodu 19-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan AX Armani Exchange 
Milan, Datome ve Tarczewski ile bulduğu sayılarla 
13. dakikada farkı 3 sayıya (23-20) indirdi. Bu peri-
yotta savunmada zayıf kalan Anadolu Efes karşısında 
skor üretmeye devam eden konuk takım, Datome’nin 
üç sayılık basketiyle 18. dakikada 35-34 öne geçti. AX 
Armani Exchange Milan, soyunma odasına 43-42 üstün 
gitti.

Maçta üçüncü periyodun ilk bölümünde Bryant, Micic 
ve Pleiss ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulan An-
adolu Efes, 24. dakikada 56-48 öne geçti. Karşılıklı bas-
ketlerle devam edilen müsabakada Anadolu Efes, son 
çeyreğe 62-58 önde girdi.

Son periyoda Datome, Shields ve Ricci’nin basketleri-
yle başlayan AX Armani Exchange Milan, 33. dakikada 
66-62 öne geçti. Pleiss’in basketiyle toparlanan Anadolu 
Efes, Micic’in de katkısıyla 37. dakikada skoru eşitledi: 
68-68. İki takımın da sert savunma yaptığı çekişmeli 
müsabakada lacivert-beyazlı takım, Singleton’un ser-
best atışlardan ürettiği sayılarla son dakikaya 71-68 
önde girdi. Son dakikada rakibine üstünlüğünü kabul 
ettiren Anadolu Efes, müsabakadan 75-70 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, seriyi de 3-1 kazanarak adını 
üst üste 3. kez Dörtlü Final’e yazdırdı.

Anadolu Efesli oyuncular maç sonunda büyük sevinç 
yaşadı.

Lacivert-beyazlı oyuncular, bitiş düdüğünün ardından 
saha ortasında birbirlerine sarılarak Dörtlü Final’e kal-
manın sevincini yaşadı.

Salonu dolduran taraftarlar da başantrenör Ergin Ata-
man ve oyunculara tezahüratlarla sevgi gösterisinde 
bulundu.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında
İtalya’nın AX Armani Exchange Milan ekibini 75-70 yenerek, seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final’e yükseldi.
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ABD’de George Floyd soruşturmasında,
Minneapolis polisi ‘ırkçı’ bulundu

Minnesota Eyaleti İnsan Hakları Departmanı 
tarafından iki yıldır sürdürülen soruşturma 
sonucunda ortaya çıkan rapor açıklandı.

Raporda, polis departmanı verilerinin, polis 
memurlarının güç kullanımı, trafik çevirme-
leri, aramalar ve gözaltı işlemlerinde “önemli 
derecede ırkçılık” yaptıklarını ortaya koyduğu, 
siyahi birey ve topluma yönelik kullanılan 
ırkçı ve saygısız dil ile tutumların da cezasız 
kaldığını gösterdiği kaydedildi.

Raporu hazırlayan ekibe başkanlık eden İnsan 
Hakları Komiseri Rebecca Lucero, soruştur-
mada, polis teşkilatının en az son 10 yıllık tüm 
kayıtlı işlemlerinin incelendiğini söyledi.

Polis memurlarını davranışlarından sorumlu 
tutmak için güçlü bir iç denetim uygulanması 
gerektiği vurgulanan raporda, polislerin

görevleri konusunda daha iyi eğitim alması 
önerileri yer aldı.

Minnesota İnsan Hakları Departmanı, eyale-
tin sivil haklar uygulama kurumu olarak görev 
yapıyor ve başta polis teşkilatları olmak üzere 
kurumları eyaletin ayrımcılık yasalarına uyup 
uymadıklarını takip ediyor.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentin-
de, siyahi George Floyd’un 25 Mayıs 2020’de 
dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı 
sırada polis memuru Derek Chauvin’in diziyle 
9 dakika 29 saniye boyunca boynuna basması 
sonucu hayatını kaybetmesi ülkenin bir nu-
maralı gündem maddesi olmuştu.

Floyd’un dakikalarca “nefes alamıyorum” diye 
yalvarması ülkede siyahilere yönelik ayrımcılık 
ve polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve 
şiddetli protestolara yol açmıştı.

ABD’de siyahi George Floyd’un gözaltı sırasında ensesine basılarak öldürülmesinin ardından 
başlatılan soruşturmada, Minneapolis Polis Departmanında “ırk ayrımcılığı”

tespit edildiği belirtildi.
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Kremlin, rublenin altın ve çeşitli emtiaya
endekslenmesinin istişare edildiğini bildirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ru-
blesinin altına ve döviz değeri olan çeşitli emtiaya 

endekslenmesi konusunun istişare edildiğini 
söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Rus ekonomisine ilişkin çeşitli değer-

lendirmelerde bulundu.

Rus rublesinin altın veya döviz değeri olan çeşitli 
emtiaya endekslenmesi konusunun gündemde olup 
olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Bu 

konu şu anda istişare ediliyor.” dedi.

Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptırım listesindeki 
Rus oligarkların mal varlıklarına en konularak bun-

ların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik 
Kongre’den yetki istemesine ilişkin de açıklamalarda 

bulundu.

Bu durumun çok tehlikeli bir emsal olduğunu vurgu-
layan Peskov, herhangi bir hukuk normunun bariz bir 

şekilde çarpıtılmasının genel olarak tüm hukuk ka-
vramlarının ihlali anlamına geleceğini ifade etti.

Bu durumun derin yanlış anlamaya neden olacağını 
kaydeden Peskov, “Bu, özel mülkiyete el konulması 

ve bunun da meşrulaştırılmasından söz başka bir şey 
değildir.” dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, 
dün Rossiyskaya Gazeta’ya verdiği röportajda, Rus 

uzmanların “iki döngülü parasal ve finansal sistem” 
üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Projeye göre, Rus rublesinin altın ve döviz değeri 
olan çeşitli emtiaya endekslenmesinin araştırıldığını 
belirten Patruşev, “Sonuç itibarıyla, ruble döviz kuru 

gerçek satın alma gücü paritesine karşılık gelecek. 
Herhangi bir ulusal finansal sistemin egemenliğini 
sağlamak için, ödeme araçlarının esas bir değere ve 
fiyat istikrarına sahip olması, dolara bağlı olmaması 

gerekir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.
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Yerli İHA ‘Jackal’ İngiltere’de kullanılacak

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)  Teknopark Şirketi 
Fly Bvlos Technology’nin Maxwell Innovations ile üret-
tiği İHA’nın ilk ihracatı yapıldı.

Fly Bvlos Technology ile İngiliz Flyby Technology ar-
asında yapılan anlaşmayla yerli İHA’nın İngiltere’ye 
satışı gerçekleşti.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
imza törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed 
Hasan Aslan, Fly Bvlos Genel Müdürü Murat Islıoğlu 
ve Flyby Technology kurucusu Jon Parker ve ilgililer 
katıldı.

Anlaşma kapsamında İngiltere, Türkiye’den 5 İHA 
teslim alacak. 

Özel tasarıma ve yerli yazılama sahip”Jackal”, havacılık 
sektöründe kargo ve lojistik hizmet alanlarında kul-
lanılabilecek.

Jackal, “VTOL” özelliği sayesinde herhangi bir piste ih-
tiyaç duymadan her türlü alana iniş kalkış yapabiliyor.

İHA’nın zorlu hava koşullarında, her türlü senaryoda 
insani yardım, izleme ve gözlem, hassas veri lojistiği 
gibi alanlarda da uçması planlanıyor.

“Yeni nesillerin eğitimini yeni nesil araçlarla yapmamız 
gerekiyor”
Jon Parker, dünya çapında pilot eğitimi veren bir okul 

olduklarını belirterek, yeni nesillerin eğitimini yeni ne-
sil araçlarla yapmaları gerektiğini söyledi.

Satın aldıkları İHA’nın teknolojinin son ürünü old-
uğunu belirten Parker, “İlk siparişimizde 5 araç satın 
aldık. Bu toplamda 1 milyon 250 bin dolara mal oldu. 
Ancak geleceği düşündüğümüzde bu çok küçük bir 
yatırım. Türkiye gerçekten bu konuda bir süper güç 
olma yolunda ilerliyor. Gerçekten ileride de çok büyük 
başarılara imza atılacağını düşünüyorum.” diye konuş-
tu.

Prof. Dr. Aslan da GTÜ Dronepark’ın Türkiye’de “ilk” 
olduğunu dile getirerek, burada drone teknolojileri 
konusunda havacılık kümelenmesinin bir araya get-
irildiğini, bu yapı içinde Türk Drone Konsorsiyumunun 
kurulduğunu kaydetti.

Bu yapı faaliyetinin sonucu olarak İHA’nın üretildiğini 
aktaran Aslan, “Mutluyuz, gururluyuz. Bu konsorsiyu-
ma başka şirketlerin de gelmesini bekliyoruz. Bu kon-
sorsiyumun büyümesini arzu ediyoruz. Üniversiteyle 
sanayicimizi özellikle bu alanda birleştirerek çok daha 
yeni, ileri teknolojik dronların, ürünlerin üretilmesini 
sağlamak, aynı zamanda üniversitemizin proje kapa-
sitesini artırmak, uluslararası seviyede üniversitem-
izin adından söz ettirebilmeyi amaçlıyoruz. İngiltere 
ile yapılan anlaşma sonucunda dronumuz satılmıştır. 
GTÜ’nün adı artık İngiltere’de de duyulacaktır. Bu ul-
aşılması harika, güzel bir sonuçtur.” ifadelerini kullandı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark’ta geliştirilip satışı yapılan asgari 15 kilogram taşıma 
kapasite ve 130 kilometre menzile sahip insansız hava aracı (İHA) “Jackal”

İngiltere’de kullanılacak.
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Türk mühendislerin geliştirdiği çevre dostu
elektrikli otobüsler Almanya’da sergilendi

Avrupa otobüs pazarı için yılın en önemli etkinlikleri arasında gösterilen BUS2BUS Fuarı’na
Türkiye’den Karsan, TEMSA, Otokar ve Anadolu Isuzu katıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de BUS2BUS fuarına 
katılan Türk otobüs üreticileri, çevre dostu vizyonu 
kapsamında geliştirdikleri son model elektrikli 
otobüslerini tanıttı.

Elektrikli ve otonom araçların damga vurduğu 
fuarda, dünyanın değişik ülkelerinden otobüs üret-
icileri elektrikli araçlarını sergileme fırsatı buldu.

Fuarda, akıllı hareketlilik vizyonu kapsamında ge-
lecek dönemde karşımıza çıkacak başta elektrik ve 
hidrojen olmak üzere alternatif yakıtlı araçlar ile 
yüksek teknolojili şarj sistemleri de tanıtıldı.

Türkiye’nin elektrikli otobüs üreticileri başarılarıyla 
dikkati çekmeye devam etti. Avrupa otobüs pazarı 
için yılın en önemli etkinlikleri arasında gösterilen 
BUS2BUS Fuarı’na Türkiye’den Karsan, TEMSA, 
Otokar ve Anadolu Isuzu katıldı.

Elektrikli araçlarda kilogram başına ihracat değeri 
30 doların üzerinde
TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan 
Doğancıoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ticari 
araç açısından Avrupa’nın en büyük üreticisi old-
uğunu belirterek, TEMSA’nın özellikle otobüs ve 
toplu taşıma alanında önde gelen şirketlerden old-
uğunu söyledi.

Fuara kardeş SKODA şirketiyle katıldıklarını 
kaydeden Doğancıoğlu, 9 ve 12 metrelik elektrik-
li araçlarını fuarda öncelikle Alman pazarından 
yetkililere tanıttıklarını ifade etti ve “Küresel ısın-
manın tetiklediği sürdürebilirlik ekonomisi içinde 
biz de elektrikli araçlarımızla şehir içinde öncü ol-
maya gayret ediyoruz.” dedi.

Kovid-19 sonrası uluslararası şirketlerin coğrafi 
olarak yakın yerlere üretimi kaydırmasında Türkiye 
için bazı fırsatlar olduğunu anlatan Doğancıoğlu, 
Türkiye’nin ticari araç üretiminde güçlü olduğunu 
ve çevre dostu otobüslerin üretimi için avantajlar 
bulunduğunu aktardı.

Doğancıoğlu, İskoçya’nın Glasgow kentindeki 
İklim Zirvesi’nde Türkiye’nin de aralarında bu-
lunduğu ülkelerin 2030’e kadar yollardaki ticari 
araçların 3’te 1’inin ve 2040 yılından itibaren tüm 
ticari araçların “çevre dostu” olması konusunda an-
laştığını hatırlatarak, “Biz de TEMSA olarak bütün 
planlarımızı 2025 yılında üretimimizi yarısı sıfır 
emisyonlu araçlardan, elektrikli veya çevreci yakıt-
la giden araçlardan olacak şekilde geliştiriyoruz.” 
dedi.

TEMSA’nın net ihracatçı bir şirket olduğunu vur-
gulayan Doğancıoğlu, şirketin ürünlerinin yüzde 
70’ini 66 ülkeye ihracat ederek Türkiye’ye katma 
değer kazandırdıklarını ifade etti.
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,
Tatilcileri dolandırıcılara karşı uyardı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, hem Ramazan Bayramı tatili hem 
de tatil ve turizm faaliyetlerinin yoğun yaşandığı yaz aylarının başlamasının ardından tatile çıkmaya hazırlanan-
ları dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Alınan bilgiye göre, güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla SİBERAY projesini hayata geçiren Siber 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, “tatil planı ya da çevrim içi rezervasyon yaparken sahte site ve linklere dik-
kat” uyarısında bulundu.

Ucuz, bedava veya avantajlı vaatler içeren aldatıcı reklamlara ve kapora talep eden dolandırıcılara itibar edil-
memesi gerektiği belirtilen uyarıda, alınabilecek önemler şu şekilde sıralandı:

“Otel yetkilisi veya çalışanı olduğunu iddia ederek size ulaşan kişilerle kimlik, kredi kartı gibi kişisel bilgilerinizi 
paylaşmayın.

Havale veya EFT ödemelerinde alıcı hesabın şahıs adına değil, ilgili şirket hesabı adına olduğundan emin olun.

Otel işletmesi hakkındaki kullanıcı yorumlarını inceleyin.”

Seyahat acenteleri aracılığıyla gerçekleştirilen rezervasyonların otel işletmesi aranarak teyit edilmesi gerektiği 
belirtilen uyarıda, vatandaşların ktb.gov.tr ve tursab.org.tr adreslerinden bilgi edinebileceği ve yasal acenteleri 
teyit edebilecekleri aktarıldı.

Ucuz, bedava veya avantajlı vaatler içeren aldatıcı reklamlara, kapora talep eden dolandırıcılara 
itibar edilmemesi, kimlik, kredi kartı gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması istendi.
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