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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

HEDEF ÜLKE TÜRKİYE
ABD, çıkarlarını korumak için geçmişte kiraladığı taşeron 
örgütlerle yapardı. Günümüzde taşeron olarak kiraladığı ülkel-
erle yapıyor. Olayları tırmandırarak, Türkiye'yi adım adım 
kuşatmaya çalışıyor. ABD’nin asıl hedefi büyük kürdistanı kur-
mak!.. Irak’ı, Suriye’yi işgal ettiler, uzaktan kumanda ettikleri 
IŞİD’i, YPG / PKK’yı, Ermeni’yi, Rum’u, Yunan’ı üzerimize 
salıyor…. Mehmet Akif Ersoy'un deyimiyle "Kimi yamyam, 
kimi Hindu, kimi bilmem ne bela" dediği 7 düvelle yeniden 
üzerimize geliyor. ABD aklınca Türkiye’yi kuşatarak savaşa 
girmesini sağlayacak Türkiye’nin ilerlemesini durduracak ve 
yine kendine bağımlı yapacak. Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini 
Niğde’ye derler. ABD ülkemizi parçalamak için geçmişte 
PKK diye taşeron bir terör örgütü kurdurup üzerimize saldı. 
PKK çok uluslu bir anonim şirketi olarak kuruldu. Bize karşı 
kötü niyet besleyen ülkelerin tamamı bu şirkete ortak oldu 
terörist verdiler veya hissedar oldu.  Bizi içimizde uğraştırmak, 
büyümemizi engellemek için her türlü imkânı verdiler. Para, 
silah, canileşmiş insan yığınları ne varsa verdiler. Yaklaşık 40 
yılımızı gömdük. ABD ve yandaşları bizi terörle uğraştırarak 
içimize kapattılar. Ekonomiye, kalkınmaya harcayacağımız 
paralar teröre gitti. Nice yiğitlerimizi terör uğruna şehit 
verdik. Teröre harcadığımız paralar, verdiğimiz babayiğit şehit 
canlar yetti dedik. ABD ve yandaşları bizi düşman ilan etti. 
Etsinler önemli değil. Türkiye uyandı, ayağa kalktı.

ABD, Türkiye'yi neden kuşatıyor? ABD ve yandaşları Or-
tadoğu, Afrika ve İslam ülkelerine yıllarca kan kusturdu 
kendi çıkarlarına hizmet edecek zalimleri ülkelerin başına 
getirerek zulümle yönettiler.  ABD ve Batı Ortadoğu rüyasının 
son aşamasına geldiğini zannediyor Türkiye'yi teslim almaya 
çalışıyorlar. Bu rüyanın merkezi hedefi  "Büyük Kürdistan" 
olarak belirlendi. ABD, Irak'ı parçalayıp Kürt devletini kur-
mak oradan Suriye ve Türkiye'ye doğru genişlemek istiyor. 
ABD ve güdümündekilerin cesaretlendirerek desteklediği 
PKK ve yandaşları Doğu ve Güneydoğu'da çukurlar kazmaya 
başlamıştı.

PKK terör örgütü içimizdeki hainlerle şehirlerimizi yerle 
bir etmişti. Şehitler verdik ancak bir karış toprak vermedik. 
Rusya’nın Ukrayna’daki dört bölgeyi ilhak etmesi gibi Akılları 
sıra Diyarbakır, Hakkâri, Cizre ve başka illerde tıpkı Donbass ve 
Lugansk gibi özerklik ilan edilecek, başkaca ülkeler tarafından da 
tanınacaktı. ABD ve yandaşları Türkiye’nin başına “emre amade, 
hazır ol vaziyetinde, el divan pençe duran kendi isteklerini yerine 
getiren lider isterler.

Türkiye, Amerika adına, taşeronluğu kabul etmediği, yerli sanayi 
ve milli savunma yatırımlarını başlattığı, lider ülke" iddiasını 
ortaya koyduğu, pasif, pısırık,  bölgesel gelişmelere seyirci kal-
madığı, Kıbrıs'ta taviz vermeye yanaşmadığı, Suriye'nin kuzeyin-
den Akdeniz'e uzanan terör koridoruna, Kürt açılımı olarak kapı 
aralamadığı için  ABD, Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyor. Milli birlik 
ve bütünlüğünü pazarlığa açmadığı “Tek Vatan, Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Devlet” dediği, dış müdahaleyi kabul eden bir ülke 
olmak istemediği baş kaldırdığı için kızılca kıyamet koptu bu ve 
buna benzer nedenlerle ABD, Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyor. 

ABD, kendi çıkarları için Yeni bir dünya düzeni kurulmasını 
istiyor. Türkiye oyunlarını bozuyor. Türkiye, yaptıklarıyla zalimin 
korkusu, mazlumun umudu oldu. İnsanlığın tek Umudu Türkiye 
kaldı. Türkiye olarak her yerdeyiz ve hepsiyle az çok kendimizi 
merkeze alarak ilişki kuruyoruz. Son haftalarda Rusya ile Ukray-
na arasında tırmanan savaş geriliminde Türkiye’nin Ukrayna ile 
kurduğu ilişkinin ne kadar stratejik bir ilişki olduğu daha iyi an-
laşılmış olmalıdır. Çanakkale ruhunu Mustafa Kemal Atatürk şu 
şekilde anlatıyor: "Bomba Sırtı Olayı (14 Mayıs 1915) çok önemli 
ve dünya harp tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir 
hadisedir. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm 
muhakkak. Birinci siperdekilerin hiç birisi kurtulamamacasına 
hepsi düşüyor.

İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat 
ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor 
musunuz? Bomba, şarapnel, kuşun yağmuru altında öleni 
görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir 
çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur'an-ı 
Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenlerse 
kelime-i şahadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar. Sıcak, 
cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer 
süngüyle çarpışıyor. Ölüyor, öldürüyor. İşte bu Türk askerindeki 
ruh kuvvetini gösteren dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan 
tebriye değer bir örnektir.

Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıranda 
bu yüksek ruhtur diyor. Türk Milleti, Çanakkale mücadelesiyle 
Kurtuluş’un fitilini ateşlemiştir. “Bu yüksek ruha dün olduğu gibi 
bugün de ihtiyacımız var.  Türkiye 'kuşatmaları' kıracak güce 
sahiptir. Türkiye büyüdü, güçlendi. Çok kutuplu dünyada yeni 
ufuklara doğru yelken açmaktadır. Türkiye, hiç olmadığı kadar 
güçlü geliyor ve bir asır içinde bölgenin dengelerini altüst edecek 
tarihî bir sıçrama gerçekleştirebilir…

Milli çıkarlarımız söz konusu olduğunda, dışarıdaki düşmanlara 
karşı birlikte hareket edelim, Milli olalım. İçerideki ve dışarıdaki 
terörle mücadelede ve Milli konularda, ayrılığa düşmeden, tek 
yumruk, tek vücut olarak hareket edelim. Uyumayalım, uyanık 
kalalım. Mustafa Kemal Atatürk “Uyuyan Milletler Ya Ölür Ya Da 
Köle Olarak Uyanır” diye uyarıyor.
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Ukrayna: Rus ordusu şimdiye kadar 259 savaş uçağı, 
56 bin 700 askerini kaybetti. Ukrayna Genelkurmay 
Başkanlığı, Rus ordusunun bugüne kadar 259 savaş 
uçağını kaybettiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat - 24 
Eylül dönemindeki kayıplarına ilişkin yazılı açıklama 
yayımladı.

Açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte yitirdiği 400 
askerle birlikte bugüne kadar 56 bin 700 askerini kay-
bettiği öne sürüldü.

Rus ordusunun son 24 saatte 4 savaş uçağını daha kay-
bettiği aktarılan açıklamada, Rusların bugüne kadar to-
plam 259 uçağını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Ruslara ait 220 helikopter, 2 bin 275 tank, 
4 bin 832 zırhlı araç, 1368 top, 328 roketatar ve 171 hava 
savunma sisteminin imha edildiği bilgisi yer aldı.

Ayrıca açıklamada, Rus güçlerine ait 3 bin 701 araç, 15 
gemi ve hafif sürat teknesi ile 966 insansız hava aracının 
da yok edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 21 Eylül'de, 
Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını 
kaybettiğini açıklamıştı.

Ukrayna-Rusya savaşında geride kalan 175 günde 
savaşın merkezi Ukrayna’nın doğusu ve güneyine kay-
dı. Sahadaki son durumda, Rusya’nın bu bölgeleri ele 
geçirdiği görülüyor. Verilere göre Rusya’nın uğraya 
topraklarında kontrol ettiği alan Ukrayna’nın yüzde 
20'sine denk geliyor.

BUGÜNE KADAR 5 BİN 514 SİVİL HAYATINI KAY-
BETTİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun 
açıkladığı rakamlara göre, savaşın başladığı 24 Şubat 
tarihinden bu yana savaşta 5 bin 514 sivil hayatını kay-
betti, 7 bin 698 sivil de yaralandı. Hayatını kaybeden 
sivillerin 3 bin 273'ü, Ukrayna’nın güneydoğusundaki 
Donbass bölgesindeki çatışmalarda hayatını kaybeder-
ken, yine bu bölgede 4 bin 213 kişi yaralandı. Ukray-
na'nın kontrol ettiği bölgelerdeki sivil kayıpları ise 2 bin 
984 hayatını kaybeden, 3 bin 80 yaralı olarak kayıtlara 
geçti.

GÜNCEL

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ BİLANÇOSU ÇOK AĞIR!
Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken, savaşta iki tarafta ağır kayıplar verdi.

Savaşın kaybedilen askeri teçhizatlar olmak üzere maddi bilançosu milyar dolara dayandı.
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GÜNCEL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukray-
na'da referandum düzenlenen bölgelerin Rusya'ya 
katılmasına yönelik Moskova'nın aldığı karara ilişkin, 
"Rusya, Ukrayna'nın yeni bir bölgesini almayacak. 
Rusya, ülkemizin işgal altındaki topraklarına getirdiği 
felakete kendisini ilhak edecek." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kastederek 
Zelenskiy, "Tüm Rus toplumunu normal bir ekono-
miden, düzgün bir yaşamdan ve her türlü insani değere 
saygıdan yoksun bırakmak, Rusya'da bir kişinin bu 
savaşın devam etmesini istemesinin bedeli olacak-
tır. Bu hâlâ durdurulabilir ama bunu durdurmak için 
Rusya'da hayattan çok savaş isteyeni durdurmalısınız." 
diye konuştu.

Milyonlarca Ukraynalının Ukrayna'nın toprak bütün-

lüğünün yeniden sağlanması, güvenlik ve barış için 
mücadele ettiğini söyleyen Zelenskiy "Yarın mücadele-
mizin başka bir günü, zafere giden yolda başka bir gün. 
Bize özel mi olacak? Bizi güvenlik ve barışa, toprak 
bütünlüğümüzün restorasyonuna yaklaştıracak başka 
bir gün olacak. Rusya, Ukrayna'nın yeni bir bölgesini 
almayacak. Rusya, ülkemizin işgal altındaki toprakları-
na getirdiği felakete kendisini ilhak edecek." dedi.

Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Kurulunun yarın 
özel bir toplantı yapacağını ve bazı kararlar alınacağını 
belirterek "Herhangi bir Rus eylemine nasıl tepki vere-
ceğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki Rusya 
yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve 
Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele 
geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya 
katılmasına için yarın bir tören düzenleneceğini 
açıklamıştı.

Zelenskiy: Rusya, ülkemizin işgal altındaki topraklarına
getirdiği felakete kendisini ilhak edecek

Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Kurulunun yarın özel bir toplantı yapacağını ve bazı kararlar 
alınacağını belirterek "Herhangi bir Rus eylemine nasıl tepki vereceğimizi biliyoruz."

ifadesini kullandı.
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GÜNCEL

Joe Biden, katıldığı ABD-Pasifik Adası Ülkeleri Zirvesi kapsamındaki konuşmasında, Ukrayna'da düzenlenen 
referandumlara ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Ülkelerin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, 
Rusya-Ukrayna savaşında da her zaman Ukrayna'nın yanında olacaklarını belirtti.

Biden, "ABD hiçbir zaman egemen Ukrayna toprakları üzerinde Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir. Bu 
sözde referandum tamamen düzmecedir. Referandumun sonuçları, Moskova'da tasarlanmıştır. Ukrayna halkının 
gerçek iradesini, her gün ülkelerinin bağımsızlığı için canlarını feda etmelerine bakarak görebiliriz." dedi.

Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için düzenlediği referandumlar
Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus 
ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum 
düzenlenmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" 
kararı çıkmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cuma günü yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni 
düzenleneceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağını açıklamıştı.

Referandumun düzenlenmesine Avrupa Birliğinin (AB) tepkisi sert olmuş, Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus 
petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif edilmişti.

Biden, Ukrayna'da düzenlenen referandumların
"tamamen düzmece" olduğunu söyledi

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölge-
lerinde düzenlediği referandumların "tamamen düzmece" olduğunu belirterek, Rusya'nın 

Ukrayna topraklarındaki iddialarını hiçbir zaman tanımayacaklarını açıkladı.



SİMGE DERGİ 7

GÜNCEL

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile ülkede ilan edilen 
kısmi seferberlik sürecini istişare etti.

Kısmi seferberlik kapsamında sadece askerlik tecrübesi 
olanların hizmete çağrılması gerektiğini belirten Putin, 
"Askerlik için çağrılanların birliklere gönderilmeden 
önce mutlaka ilave askeri eğitim almaları gerekiyor.” 
dedi.

Vatandaşların, tedarik edilen malzemeler, yaşam şart-
ları ve diğer bazı konularda çeşitli sorular sorduklarını 
anlatan Putin, "Tüm hataları düzeltmeli ve gelecekte 
bunlara izin vermemeliyiz." diye konuştu.

Putin, çok çocuklu, kronik hastalığa sahip veya yaşlı 
kişilerle ilgili durumların dikkatli bir şekilde ele alın-
ması gerektiğini vurgulayarak, "Bir hata yapılırsa, bu 
düzeltilmeli ve uygun bir gerekçe olmadan askere 
alınanlar evlerine geri gönderilmelidir." ifadelerini kul-
landı.

Doktorların, normal asker gibi görev yapmalarına tepki 

gösteren Putin, şunları kaydetti:
"Bazı doktorların veya diğer mesleklerden profesy-
onellerin, gerçekten ihtiyaç duyulan alanlar yerine, mo-
torize piyade eri olarak askere alındıkları durumlar var. 

Neden? Askerlik şubelerine kendi imkanlarıyla gelen ve 
sayıları çok fazla olan gönüllüler de geri çevriliyor ve te-
crübeleri olmadığı için geri çevriliyorlar. Bütün bunlar, 
hızlı ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmalıdır."

Ukrayna'nın işgalinde yedinci aya girilirken, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus silahlı kuvvetlerin-
in sayısının 1,9 milyondan 2,04 milyona çıkarılmasını 
öngören kararnameyi imzaladı.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan kararname ile mu-
harip güç sayısı 137 bin asker arttırılarak 1,15 milyona 
yükseltilecek.

Kararnamesinde sayı artırımının nasıl yapılacağı be-
lirtilmiyor, ancak Putin'in hükümete ilgili bütçe tahsis 
ettiği belirtiliyor.

Putin, seferberlik sürecinde yaşanan hataların
düzeltilmesi talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi seferberlik sürecinde hataların yapıldığını
ve bunların düzeltilmesi gerektiğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-
Kanal D ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları 
yanıtladı. 

"Milli Güvenlik Kurulunda terörle mücadele masaya 
yatırıldı. Mersin'de polisevine bir saldırı oldu. Bu 
saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan'ın 
CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 
yer aldığı ortaya çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyor-
sunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, saldırıda şehit olan 
polis Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diledi.

Gezer'in ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini 
ileten Erdoğan, yaralı polise ise şifalar temenni etti.

Şehit Gezer başta olmak üzere diğer polis ve bekçiler-
in saldırı sırasında kahramanca bir mücadele verdiğini 
belirten Erdoğan, teröristlerin elinde kalaşnikof varken 
şehit Gezer'in tabancasıyla kendisini yere atması ve ora-
da iki teröristin etkisiz hale getirilmesinin, kahraman-
lıklarının yanı sıra eğitimlerinin de ne denli başarılı 
olduğunu gösterdiğini söyledi.

CHP'nin bu teröristlerden birini gazeteci diye geçmişte 
savunduğunu ifade eden Erdoğan şunları kaydetti:

"Çünkü bunlar daima bizim önümüze çıkıyor. İşte şu 
anda gazetecilerden hapiste olanlar var. İşte bunlara 
yönelik herhangi bir olumlu yaklaşımımız yok. İçeride, 
dışarıda bunlarla karşı karşıya oluyoruz. Terör örgütü 
ve siyasi uzantısı malum parti yerine, devletin söyle-
diğine eğer kulak verselerdi, böyle ibretlik ve utanılacak 
hallere düşmezlerdi. Ama maalesef açık söyleyeceğim, 
bunlarda utanacak yüz yok. O hapistekilerin de id-
dia edildiği gibi gazeteci değil, terörist olduğunu biz 
en baştan beri söyledik ve hâlâ da söylüyoruz. Ama 
bunlarda yüz yok. Yargı bunları terörist oldukları için 
cezalandırıyor, mahkum ediyor veya tutukluyor. Şimdi 
bunu bir defa görmemiz lazım. Resmi internet siteler-
inde de bu 'tutuklu gazeteci' diye gösterdikleri raporu 
hâlâ maalesef gezdiriyorlar. Demek ki hâlâ bu teröristin 
de bunlar arkasındalar. Yani bundan vazgeçmiş değiller. 
Bir de o uydurma raporda bu teröristin sırt çantasın-
da kamera, fotoğraf makinası taşıdığı detayını da yaz-
mışlar. Yazanlar kim? Yine malum ana muhalefetin bel-
li yerlere yerleştirdiği kişiler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'dan beklentimiz 
Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim, Amerika'dan beklentimiz, Yunanistan'ı yanlış hesaplara 
sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir. Şu anda 

biz, bütün bu olup bitenleri adım adım takip ediyoruz." dedi.
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Teröristlerin saldırıyı sırt çantasında taşıdıkları kalaşnikofla yaptığına dikkati çeken Erdoğan, "O sırt 
çantasında taşıdığı bombayı patlatarak kendini de katletti. Bunların Türkiye'ye kara çalmak için hazır-
ladıkları uydurma raporda savundukları işte bu teröristler. Bunların yaptığı hükûmet eleştirisi değil, 
devlet düşmanlığı derken işte ben bunu kastediyorum. CHP bir milli güvenlik sorunudur. İşte bütün 
bunları söylerken kastım da bu. Bu oyuna gelmeyeceğiz." diye konuştu.

"CHP, 'O zaman bunun terörist olduğunu bilmiyorduk, bilmeyebilirdik.' şeklinde bir savunma yaptı. Bu, sizin 
için inandırıcı oldu mu?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Bunun zaten inandırıcılığı, her şeyi bu olayla beraber ortaya çıkmış oldu. Bundan sonraki süreçte şu anda 
içeride olan, CHP'nin bunların arkasında durması ve diğer yandaş malum partinin de bunların arkasında 
durmasının kıymetiharbiyesinin olmadığı ortaya çıkıyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunların muhakkak 
terörle bir iltisakı, dağla bağlantıları var. Bunu bileceğiz, adımı da buna göre atacağız. Yani şu anda Edirne'de 
tutuklu, mahkum olanların durumu da aynı. Bunlar Diyarbakır'da 50 küsur suçsuz evlatlarımızı... Yine bunlar 
yaptıkları 'Sokağa çıkın, dökülün' demek suretiyle onların ölümüne neden olmadılar mı?"

"Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı mı kastediyorsunuz?" sorusuna Erdoğan 
"Tabii" karşılığını verdi.

"CHP'nin 'belli yerlere yerleştirdiği kişiler' dediniz. Bununla neyi kastettiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Parti içi 
makamlar, grup başkanvekili vesaire." cevabını verdi.

"ABD adil davranmıyor"

"Türkiye'nin bir İHA'sı, Yunanistan'ın hemen dibimizdeki Sisam ve Midilli adalarına ABD'nin verdiği zırhlı 
araçları yerleştirdiğini tespit etti. Bu, Lozan'a ve uluslararası anlaşmalara aykırı bir durum. Bir suçüstü durumu 
var. Siz sürekli 'Bunu yapmaktan vazgeçin.' dediniz, hatta sert mesajlar da verdiniz ama dinlemiyorlar. Ne yap-
mayı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "ABD, her şeyden önce NATO'da beraber olduğumuz ülkeler 
arasında adil davranmıyor. Yunanistan, NATO'da beraber olduğumuz bir ülke ama Türkiye de NATO'da, bera-
ber olduğumuz bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin NATO'daki durumuyla Yunanistan'ın NATO'daki durumunun mukayese edilir bir yanının ol-
madığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin hem yaptığı ödemelerle hem de Kara Kuvvetleri ve verdiği güçle NA-
TO'da ilk 5 içerisinde yer aldığına dikkati çekti.

"Amerika'nın bu adalara, gerek Midilli'ye gerek Sisam'a bu kadar yüklü silah, mühimmat, araç gereç göndermesi 
kabul edilebilir bir şey değil." diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin son zamandaki bunlara vermiş olduğu zırhlı araçlar, bunları buraya konuşlandırmaları falan bütün 
bunlar İHA'larla tespit edildi. Tabii bunları tespit etmekle kalmadık. Amerikan zırhlıları nihayetinde bizi teh-
dit etmek için kullanılıyor. Ama bunlara sorduğunuz zaman ne diyorlar? 'Biz, bunları Rusya için kullanıyoruz, 
kullanacağız. Bunun için burada böyle bir konuşlanma yapmış bulunuyoruz'. Amerika'ya diyoruz ki Türkiye gibi 
bir müttefik bulamazsın. İşine geldiği zaman bunu böyle söylüyorsun. Yine Amerika'ya ve Yunanistan'a gerekli 
uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık.

Birleşmiş Milletlere son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik. Durumdan haberdar edelim, sonra bize şunu 
söylemesinler, 'Siz bizi haberdar etmediniz'. Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor ve görüşmeden de kaçıyor. 
Burada bir şey çok önemli. Buralar, hukuki ifadesiyle gayriaskeri adalar. Biz, burada uluslararası yargı yolunu 
bunların tıkadıklarını görüyoruz. 'Uluslararası hukuktan yanayım.' diyorsan neden görüşmeden, mahkemeden 
kaçıyorsun? Bu adaları silahlardan arındırmaları şart. Lozan'a göre buralar özel bir statüye tabi."
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ÇALIŞMA HAYATINDA MOBBİNG
Geçenlerde öninceleme için bulunduğum bir 
Karadeniz şehrindeki üst düzey bir yönetici 
‘Ne zaman bir müfettiş gelecek olsa, mideme 
kramplar giriyor. 

Kendimi yıkılmış, sanki başedilemeyecek bir 
psikolojik baskının içine giriyorum.’ diye dert 
yanıyordu. Böylesi bir durumda ne yapılırdı? 

Şüphesiz ben de onları yaptım. Psikolojik re-
habilitasyon uyguladım. Sonradan anlaşıldı ki 
aslında onun asıl sorunu kendisini o makama 
layık görmüş olan daha üst amiriyle olan il-
işkileri ile son zamanlarda yaşamaya başladığı 
olumsuzluklardı. 

Önincelemesi yapılan konuda da yetki devri 
çerçevesinde, kurum adına tüm imzaları 
neredeyse onun atması da kendisini, şikayet 
üzerine konuyu soruşturan müfettiş ile karşı 
karşıya bırakmıştı. 

Üst makamın sözlü talimatları doğrultusun-
da imzaladığı evraklar yüzünden soruştur-
ma geçirmesi bir yana kendisine bu işleri 
yaptıranın, onu müfettişin bitmek tükenmek 
bilmeyen sorularıyla başbaşa bırakması ken-
disi açısından kahrediciydi. 

Önincelemeyi yapan müfettişin değişik ses 
tonları ile her gün yinelediği o bitmek tüken-
mek bilmeyen soruları da kendisine sanki 
suçunu itiraf ettirmeye yönelikti… 

Aslında soruların herbirinin cevabını gay-
et iyi biliyordu ama tam cevabını verecek 
iken müfettiş sanki kasıtlı olarak sözünü ke-
siyor, hatta onu uluorta azarlıyor, dosyasında 
okuduğu bazı evrakı göstererek onun yaptığı 
işleri eleştiriyor, yürürlükteki mevzuata aykırı 
dediği o belgeleri neden imzaladığını ısrarla 
soruyor, o makamda bulunanların hem bilgili 
hem de sorumluluk sahibi olması gerektiğini 
belirterek, bu imzayı atmak için böyle bir 
makamda olmak gerekmediğini vurguluyor-
du…

Kısacası içinde bulunduğu durum canına tak 
etmişti….Kendisine mobbing uygulandığını 
ileri sürüyordu.

Ne yazıktır ki, günümüzde kendisine 
çalıştıkları kurumlarda psikolojik ve duygusal 

şiddet uygulandığını ileri süren, kendilerini 
baskı, kuşatma, taciz girdabı içinde görenler-
in sayısı giderek belirgin bir şekilde artıyor. 
Öyle ki geçenlerde sohbet ettiğim Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığında konu ile ilgili 
bir dostum, yapılan tüm aydınlatma çalışma-
larına rağmen daha önce 19.03.2011 gün ve 
27879 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren İşyerlerinde Psikolojik Taciz-
in (Mobbing) Önlenmesi konulu 2011/2 sayılı 
Genelge doğrultusunda bu tür şikayetlerin 
yapıldığı ve kayda geçtiği ALO 170 hattına 
mobbing ile ilgili çok sayıda çağrının alındığı, 
bu çağrılardan büyük bir  bölümünün de 
taşıdıkları önem dolayısıyla şikayet başvurusu-
na dönüştürüldüğü, bu kapsamda mobbing 
şikayetlerinin ortalama üçte ikisine yakınının 
özel sekterden geldiği, mobbing şikayetlerinin 
yoğun yapıldığı kamu kurum ve kuruluşlarına 
bakıldığında da ilk sırayı hastanelerin aldığını, 
Milli Eğitim Bakanlığının ve Üniversitelerin 
de hastaneleri takip ettiğini belirtiyordu. 

Gerçekte, gerek kamuda gerekse özel sektörde 
sistematik olarak kendilerine mobbing uygu-
landığını düşünenler daha henüz bu durumda 
ne yapacaklarını, nerelere müracaat edebilece-
klerini tam olarak bilemedikleri için mobbing-
zedelerin gerçek sayılarının resmi istatistiklere 
bütünüyle yansımadığı söylenebilir. 

Esasında 19.03.2011 gün ve 27879 sayılı Re-
smi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Ön-
lenmesi konulu 2011/2 sayılı Genelge doğrul-
tusunda başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuru-
luşlarının yanında özel sektör kuruluşları da 
etkili bir şekilde mobbing ile mücadele edile-
bilmesi,  mobbinge maruz kalan çalışanlarının 
hak ve menfaatlerini ortaya koyarak, onların 
içinde bulunduğu olumsuz ortamdan kur-
tarılabilmesine yönelik ciddi çalışmalar yap-
maktadırlar. 

Bu kapsamda yapılan ve Mobbing uygulama-
larını tüm boyutları ile ortaya koyan, mobbing-
zadelere yol göstermeye yönelik hazırlanan en 
önemli çalışma; Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce 
hazırlanan “ İşyerlerinde Psikolojik Taciz 
(Mobbing) Bilgilendirme Rehberi”dir. Rehber-
in “Sunuş” yazısında da  “Tüm kültürlerde ve

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar
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ülkelerde, yaş, cinsiyet, kıdem, hiyerarşik konum ayrımı ol-
madan çalışanların karşılaşması muhtemel bir işyeri sorunu 
olan işyerlerinde psikolojik taciz (mobbing), iş ahlakına 
aykırı, sistematik yürütülen bir işyeri sorunudur. Çalışma 
hayatını düzenleyici, işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma 
barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu önlemler 
alma, çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel sorunları 
ve çözüm yollarını araştırma görevi bulunan Bakanlığımız, 
günümüzde hem bireysel hem de kurumsal düzeyde bir so-
run haline gelen işyerlerinde psikolojik taciz konusunda da 
çalışmalar yürütmeye başlamıştır…” denilerek, yer verildiği 
gibi 21.05.2012 tarihli Bakanlık Oluru ile “Psikolojik Taci-
zle Mücadele Kurulu” oluşturulduğu, söz konusu Kurulun, 
önce “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi 
Uygulama Eylem Planı (2012-2014)” hazırlayarak çalışma-
larına başladığı, daha sonra da işyerinde psikolojik tacizle 
mücadele kapsamında yürüteceği çalışmalarına yön ver-
mek amacıyla İşyerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Eylem 
Planını (2018-2020) hazırlayarak uygulamaya koyduğunu 
özellikle belirtmeliyim.

Mobbing’i iş hayatındaki bireyin sistemli bir şekilde maruz 
kaldığı psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, ısrarlı bir 
şekilde rahatsız etme veya sıkıntı verme olarak tanımlamak 
mümkündür. Mobbing uygulamaları bireyi psikoljik olarak 
çökertmekte, onu demoralize ederek, işyerinde neredeyse 
üstlendiği asli görevlerini yapamaz hale getirmekte, hede-
flediği hizmetleri ve üretimi olumsuz etkilediği gibi, bireyi 
mutsuz kılarak, onu yalnızlaştırmakta, toplum dışına itme-
ktedir. Bu anlamda çalışma hayatının her alanında giderek 
etkisini hissettiren, her geçen gün birçok örneğini görmeye 
başladığımız ve bireyin içinde bulunduğu yaşamı üzerinde 
telafisi mümkün olamayan, derin sonuçlar doğuran mob-
bing uygulamalarının önüne geçilmesi büyük bir önem 
taşımaktadır. Bu bakımdan toplum hayatında da mobbing 
uygulamalarıyla topyekün bir mücadeleye girişmek kaçınıl-
mazdır. Bu çerçevede, öncelikle yapılması gereken yürürlük-
teki mevzuatın mobbing uygulamalarını içerecek bir şekilde 
gözden geçirilmesi, yeniden düzenlenmesidir. 

Öyle ki halen yürürlükte bulunan ne 5337 Sayılı Türk Ceza 
Kanununda ne de başta 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
olmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının disiplin 
mevzuatlarında  mobbing uygulamalarının açık bir cezai 
müeyyidesi bulunmamaktadır. Kamu görevlisinin disiplin 
cezasını gerektiren bu tür tutum ve davranışlarının halen 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. Maddesinin yer 
verilen “Hizmet içinde ve dışında Devlet memurunun itibar 
ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulun-
mak” yolundaki hüküm doğrultusunda değerlendirildiği dik-
kate alınırsa, kamu görevlilerini disiplin altına alarak, onları 
mobbing uygulamalarından alıkoyacak olan daha açık, an-
laşılır bir idari müeyyidenin gerekliliği daha iyi anlaşılacak-
tır.  Bununla beraber, 5337 Sayılı Türk Ceza Kanununda 
özellikle 102. Maddesinde “Cinsel taciz” suçlarına açıklık ge-
tirmiş ise de, bireyi depresyona sokan, onu yaşamından bez-

diren, her türlü ısrarlı, psikolojik tacizin cinsel tacizden farlı 
yönlerinin bulunduğu unutulmamalıdır. Gerçekte, Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında günümüzde giderek yaygınlaşan, 
bireyin yanında toplum hayatını da giderek olumsuzlaştıran 
mobbing uygulamalarıyla etkili bir mücadelenin “mobbing 
konusunda toplumsal bir duyarlılık oluşturmaktan geçtiği 
açıktır. Bunu sağlamanın yolu ise, mevzuatı buna uygun 
olarak yenilemenin yanında gerek özel sektörde ve gerekse 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan amir ve memur 
her kademedeki kamu görevlilerinin bu konuda duyarlı hale 
getirilmeleri, mobbing uygulamaları konusunda bilinçlendi-
rilmeleridir. Şimdi kendimize soralım. 19. Mart 2011 gün ve 
27879 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
Başbakanlığın “İşyerlerinde Psikolojik tacizin (Mobbing) 
Önlenmesi” konulu genelgesinden kaçımızın haberi var?. 
Yine bunun gibi işyerlerinde  psikolojik tacizle mücadele 
kapsamında yürütecek çalışmalara yön vermek amacıyla 
uygulamaya konulan İşyerinde Psikolojik Tacizle Mücadele 
Eylem Planlarından hangi birimizin haberi var. 

Hiç şüphesiz mobbing uygulamalarıyla etkili bir mücadele 
için geçmiş yıllarda başlayıp halen çalışmaları devam eden 
“etik uygulamalarında olduğu gibi” sistematik bir eğitim 
programının uygulanmasının sadece Kamu kurum ve kuru-
luşlarında arzu edilmeyen uygulamaları değil, buradan doğa-
cak sinerji ile toplum hayatını topyekün rahatlatacağı açıktır. 
O nedenle Ülkemizde etik uygulamalarının yerleştirilmesi 
çalışmalarında olduğu gibi mobbing uygulamalarıyla mü-
cadele konusunda da “Mobbing Uygulamalarıyla Mücadele 
Türkiye Projesi” hazırlanarak uygulamaya sokulmalıdır. 
Yine, mobbing uygulamaları ile gerek kamuda gerekse özel 
iş ve çalışma hayatında etkili bir mücadelede gerçekleştir-
ilebilmesinde genel olarak ‘şeffaflık, açıklık, hesap verebil-
irlik, katılımcılık, etkinlik, hukuka bağlılık ve toplumsal 
sorumluluk’ gibi kavramların tümünü içeren “İyi yönetişim” 
ilkelerinin hayata geçirilmesinin önemi ortadadır. Öyle ki, 
çalışanına güven vermeyen, onların verimliliklerini perfor-
manslarını dikkate almayan, şeffaf ve katılımcı bir anlayışa 
sahip olmayan kurumların mobbing uygulamalarıyla etkili 
mücadelesi mümkün olamayacaktır.

Son olarak yeniden baştaki örneğe dönerek kendimize 
soralım, müfettiş mobing yapar mı diye. Niçin olmasın, 
olayı aydınlatmada bazen müfettişler de mobbing olarak ad-
landırılabilecek, karşısındakini psikolojik baskı altında bun-
altan uygulamalar içinde olabilir. 

Öninceleme ve disiplin soruşturmalarında mobbing uygu-
laması olarak değerlendirilebilecek yöntem ve davranışlardan 
kaçınmanın yolu ise hiç şüphesiz müfettişin çalışmasını 
soruşturma yaptığı kamu görevlilerinin onur ve haysiyetini 
kırmadan, onların çalışma şevk ve azmini olabildiğince diri 
tutarak, inceleme ve soruşturmasını teftiş ve denetimlerde 
olduğu gibi hakkında öninceleme ve disiplin soruşturması 
yaptığı kamu görevlisi ile işbirliği içinde yerine getirmesin-
den geçecektir. 
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MİÇO ŞAŞIRMA, SABRIMIZI TAŞIRMA!...

Toplumlar; dil, kültür, soy gibi değerler üzerinde 
var olur. Ancak bu
özelliklerden en önemlisi “dil”dir.
Dil; bir milleti ayakta tutan, onun varlığını ve de-
vamını sağlayan, milli
şuuru besleyen, bir millete mensup olma hazzını 
veren ve fertlerini
birbirine yaklaştırarak aralarında birlik, beraberlik 
ve dayanışma sağlayan
önemli bir etkendir.
Dil, bir iletişim aracıdır. İnsanlar birbirleriyle 
dilleri sayesinde iletişim
kurar, konuşur, yakınlaşır, anlaşır,duygularını, 
düşüncelerini,fikir ve
ideallerini paylaşırlar.
Bildiklerini anlatamayan, duygularını dile get-
iremeyen, anladıklarını
ifade edemeyen, görüş ve düşüncelerini kelime 
kalıplarına dökemeyen
insanlar bunalıma girer.
Şayet dil; aklın, inancın ve hakkın emrine veril-
mezse, iyilik, güzellik ve
değer adına ne varsa hepsini silip süpürür.
Dil, insanı ya ebedi mutluluğa ulaştırır ya da fela-
ketten felakete
sürükler.
İşte bunun içindir ki büyüklerimiz;
” Bülbülün çektiği, dili belasıdır” demişlerdir.
Bazı insanlar dilleri sebebiyle dünya hayatında 
büyük problemler ve
sıkıntılar yaşamış, strese girmiş, hayatlarını karart-
mış, belalara düçar
olmuşlardır.
Diline sahip olamayanlar, konuştukça hata yapar, 
bela ve musibetlere
düçar olur. Yalnız kendilerini değil, aile efradını, 
yakınlarını hatta
mensubu bulundukları topluluklarını bile bela ve 
musibetlere maruz
bırakırlar.
Yakından takip ettiğim kadarıyla dil belasına tutu-
lan ve durmadan
hatalar yapan, yalan söyleyen, muhataplarına iftira 
atan, komsularını
tahrik eden, ölüme susamış, gözleri dönmüş, başka 
Devletlerin gölgesine
sığınan, korkak mı korkak, ürkek mi ürkek bir ülk-
enin Başbakanı var…
O da; vatan hainlerini ülkesinde kamp kurarak 
barındıran, onlaradan
medet uman, birkaç ülkenin sun’i desteklerine al-
danan Yunanistan’ın

zavallı, pısırık Başbakanı: Kiriakos Miçotakis!....
Kısa adıyla MİÇO...
 İSAB-İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği Genel 
Başkanı, İSAK VAKFI
Mütevelli Heyeti Başkanı ve 35 yıllık bir Gazete-
ci-Yazar olarak Sayın
Miçotakis’e bazı hatırlatmalarda, önerilerde ve uy-
arılarda bulunmak
istiyorum:
Sayın Miçotakis,
Ben senden yaşlıyım. Aramızda 14 yaş var. Diğer 
bir ifadeyle ben senin
abinim.
Onun için hatırlatmalarımda, öneri ve uyarılarım-
da “SEN” diye hitap
edeceğim.
Bu hitap tarzı, diplomatik nezakete aykırı olsa da 
bir defaya mahsus
anlayış ve hoşgörü ile karşılamanı istiyorum.
Şimdi yazdıklarımı dikkatle oku ve başını iki eller-
inin arasına alarak
derin derin düşün…
Sayın Miço,
Zerre kadar aklın varsa şaşırma,
Osmanlı Torunlarının sabrını taşırma!...
Senin neler yaptığını an be an takip ediyoruz!...
-Ege’deki adaları silahlandırarak 1923 Lozan ve 
1947 Paris
Anlaşmalarının ilgili maddelerini ihlal ettin…
 -Ege’de aidiyeti belli olmayan ada, adacık ve kay-
alıkları haksız,
hukuksuz ve zorbaca işgal ettin…
 -1962 yılından beri hava sahasının 6 mil olduğunu, 
ayrıca ABD ve
NATO’nun Ege Tatbikatında Yunan Adalarının 6 
mil olduğunu
onayladıklarını bildiğin halde “Ulusal Egemenli 
Sahası” diyerek
müzakerelere kapalı olduğunu iddia ediyorsun…
 -Türkiye’nin Ege’de yalnız 3 millik deniz sınırı 
içinde kalan ada, adacık
ve kayalıklara sahip olduğunu savunuyorsun…
 -Adaların silahlandırılmasının Yunan Egemen-
liğini ve toprak
bütünlüğünü ilgilendirdiği gerekçesiyle müzakere 
edilemeyeceğini
savunuyorsun...
 -Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Uluslar-
arası Barışın
sağlanmasına yönelik önlem alması ve güvence 
vermesini şart
koşuyorsun…

Prof. Dr.
BAYRAM ALTAN

Yazar



SİMGE DERGİ 13

BAKIŞ AÇISI

 -1947’deki Paris Anlaşmasında, “Adaların kesinlikle
silahlandırılmaması” şartı varken sen bu adaları mekanize bir-
liklerin kışlası
haline dönüştürüyorsun ve bunda hiçbir hukuksuzluk görmediğini
söylüyorsun….
 - Adalara asker yığmakla kalmadın; Limni, Rodos, Midilli ve 
İstanköy
adalarına savaş uçakları için havaalanları inşa ettin…
 - Egenin kuzeyindeki Midilli Adası’na Mekanize Tümeni yerleştir-
din…
 -Limni, Sakız ve Sisam adalarına Mekanize Tugayı konuşlandırdın…
 -Taşöz, Semendirek, Bozbab, İspara ve Ahikerya adalarına Tabur –
Alay düzeyinde askeri birlikler doldurdun…
 -Ege Denizine çıkan Türk Savaş uçaklarına, işgal ettiğin bu ada-
lardan
kalkan demode olmuş, miadını doldurmuş, hurda uçaklarla ön-
leme ve it
dalaşı yaptırdın…
 -Ege Denizinin güneyinde askersiz statüdeki 14 adadan 12’sini
silahlandırdın…
 -Türkiye’ye ait Ege Hava sahasında süzülen F-16 savaş uçak-
larımıza S300 lerinizden radar kilidi attırarak iki ülke arasındaki 
krizi tırmandırdın ve
savaşın eşiğine getirdin…
 -Türkiye’de “örgüt kurarak vatana ihanet” suçu işledikten sonra
kaçarak Yunanistan’a sığınan teröristleri iade etmedin…
 -Batı Trakya Türklerinin haklarını gasp ettin….
 - Ülkende “terör kampı” kurdurdun…
 Sen gidip Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısında,” Siz kon-
gre
üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hala kap-
anmayan bir
yarasını unutmamanızı istiyorum: Kıbrıs’ta iki ayrı Devleti kimse 
hiçbir
zaman kabul etmeyecektir” dedin.
 Senin bu mesnetsiz sözlerini duyan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti
Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar :” Kıbrıs’ta kesinlikle ancak ege-
menlik
temelinde bir anlaşmayla varlığımızı sürdürebiliriz. Kesinlikle 
Yunanlıların
ve Rumların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bizim arkamızda 85 mily-
onluk
Türkiye var. Biz, Anadolu’ya bağlıyız. Miçotakis, nerede konuşma 
yaparsa
yapsın hala Kıbrıs’ın gerçeklerini görmüyor… Yunanistan’ın zih-
niyeti, hala
Kıbrıs’I Yunanistan’a bağlamak ve Enosis’tir. Bu hayalle bütün dün-
yayı
kandırmaya devam ediyor!...”açıklamalarıyla senin yalan söyle-
diğini, hayal
peşinde koştuğunu ve dünyayı kandırmaya çalıştığını basından
öğrenmişsindir. Bu cesur açıklamalarından dolayı KKTC Cum-
hurbaşkanı
Sayın Ersin Tatar’ı bütün samimiyetimle tebrik ediyorum.
 Sayın Miço,
 Türkiye ve Türklerin korkusundan himayesine sığındığın ABD’nin,

Dedeağaç (Alexandrupolis) limanını askeri bir deniz üssüne çev-
irmeyi
planladığını ve Liman ihalesini de kendi şirketlerinden birine ka-
zandırmak
istediğini biliyoruz…
 ABD Dedeağaç Limanını, deniz kuvvetlerinin hızlı, yüksek 
manevra
kabiliyeti olan zırhlı, dayanıklı, filolara veya saldırı takımlarına, 
daha
küçük araçlardan (torpido botu, denizaltı ve uçaklardan)gelen 
saldırılara
karşı koruma ve eskortluk yapma “Arleigh Burke” sınıfı muhrip 
gemiler
(destroyer) ile benzer büyüklükteki gemilerin yanaşacağı şekilde
genişletmek istediğinin farkındayız.
 Boğazlara alternatif bir yol olan Dedeağaç Limanının, ABD ve 
NATO’ya
ait asker ve askeri techizatın Bulgaristan, Romanya ve Polonya’ya 
kadar
uzanan bölgeye ulaştırılmak amacıyla kullanılacağını söylüyor-
sun…
 Sonra da gidip Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeler-
inde”
Yunanistan Türkiyeyi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz 
komşuyuz ve
aramızdaki dostluk ilişkilerine önem veririz” gibi boş, asılsız, yalan 
ve
aldatıcı sözlerle katılımcıları etkilemeye çalışıyorsun…
 Bu boş ve mesnetsiz lafların ile kamufle ederek masummuş gibi 
lanse
etmeye çalıştığın sinsi planlarını Kahraman Türk Milleti’ne
yutturamazsın!...
 Egemenliğimizi tehdit eden iki ülke arasındaki sorunları çözmek 
için
bizi uluslararası haklarımızı kullanmak zorunda bırakma!...
 …ve sabrımızı taşırma!...
 Sabrımızı taşırırsan bunun bedelini çok ağır ödersin. Şu andaki
saltanatın elinden gider, şöhret balonun söner, halkının ve dünya
ülkelerinin karşısında rezil ve sefil olursun….
 Ayrıca uluslararası haklarımızı da kullanmak zorunda kalırız…
 Bu konuda Türkiye olarak, Uluslararası Adalet Divanı nezdinde de
girişimlerde bulunuruz…
 Öncelikle mutabakat sağlanacak her çözüm yoluna açık olduğu-
muzu
ve iki ülke arasındaki bu sorunların barışçıl yollarla çözüleceğini
anlayabileceğiniz bir dille defalarca ifade ettik ve her fırsatta ifade
ediyoruz.
 Bu arada senin ve işbirlikçilerinin yaptığı hinlik karşısında biz de 
boş
durmuyoruz.
Türk Milleti olarak geliştirdiğimiz dünyada benzeri olmayan te-
knoloji
harikası savunma amaçlı olarak kullanacağımız araç, gereç ve ileri
seviyedeki silahlarımızı henüz deşifre etmedik…
 Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip...

Devamı simgedergi.com'da...
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SADÎ-Yİ ŞİRAZÎ'NİN YÖNTİCİLERE ÖĞÜTLERİ

Sadî-yi Şirazî, İran edebiyatı tarihinin en 
büyük şairlerinden biri ve bir ahlak öğret-
meni olarak tanınmıştır. XIII. yüzyılda 
yaşa¬mış olan bu büyük şahsiyet, Moğol 
istilası döne¬minde İslam coğrafyas-
ının büyük bir bölümünün içerisinde 
bulunduğu sıkıntıları, kederleri, halkın 
ya-şamakta olduğu çok zor şartları bizzat 
müşa¬hede etmişti.  
Uzun yıllar sü¬ren bu seyahatler-
inde gördüklerini, duydukları¬nı, biz-
zat yaşadıklarını bir araya topladı ve 
ken¬disinden sonra gelecek olanlara çok 
değerli, İb¬ret, öğüt ve hayat tecrübesi 
dolu veciz eserler bıraktı. Kalp gözlerini 
açarak gezmiş olan Sadî, bu yüzden olay-
ları değişik bir açıdan izleme im¬kanı bul-
muştu. Her zerrenin hakikati gösteren bir 
ayna, her yaprağın marifet kitabının bir 
say¬fası olduğunu gözlemledi. Yine aynı 
gözle biz¬zat içerisinde yaşadığı toplumu, 
o top-lumu oluş¬turan bireyleri, yöneten-
leri ve yönetilenleri dik¬kat ve ibret dolu 
bakışlarla inceledi. Çıkardığı sonuçlan, 
çok değerli tecrübeleriyle harmanla¬yar-
ak kendisinden sonra gelecek olanlara, 
kura¬caklarını umduğu barış ve huzur 
toplumlarının oluşmasında belki faydalı 
olur amacıyla arma¬ğan etti.  
"Bütün bu bahçeleri gezip de, 
dostlara bir hediye götürmezsem yazık 
olur".  
Sadî’nin oluşmasını şiddetle arzuladığı 
ve bütün çabasını bu yolda sarf ettiği 
mutluluk dolu dünya düzeni, diğer bir 
ifadeyle "Medîne-i Fâzılâ"sı, adalet ve 
hak temelleri üzerine yüksel¬mektedir. 
Bu yüzden eserlerinde hep bu dünyanın 
hayallerini kurar, bu dünyayı uzun uzun 

tasvir eder. Onun sevdiği ve övdüğü 
idareciler, yüce ya¬ratıcının dergâhına, 
gösteriş karıştırmadan sami¬miyetle yüz 
süren, gündüzü-nü halka himmetler¬le, 
gecelerini de Rabbına yönelip ona karşı 
gö-revlerini yerine getirmeye çalışarak 
geçiren bü¬yük şahsiyetlerdir. Çünkü o, 
yaratıcıyı tanıma¬yan, onun çizdiği sınır-
ları gözetmeyen sul-tanla¬rın iyi birer 
idareci olamayacakları ve saltanat¬larının 
da uzun sürmeyeceği inancını taşımak-
ta¬dır. Bu bağlamda külliyâtının hemen 
her bölü¬müne serpiştirdiği veciz cümle-
leriyle, özellikle Bostân adlı ün-lü eserin-
in ilk bölümünü padişah¬lara ayırmasıyla 
bu konunun son derece önemli olduğunu 
vurgulamaktadır.  
Yaşadığı dönemde hüküm süren emirler 
ve sultanları, yumuşak bir tarz ve tatlı bir 
dil ile daha önce yaşamış olan kralların, 
idarecilerin hayatlarından Örnekler de 
vererek adaletli ve insaflı olmaya, insan 
haklarına önem vermeğe çağırıyor, sözler-
inden birilerinin rahatsız olabileceğini, 
belki de sonunda cezalandırılacağını bile 
hiç önemse-meden muhatabına ikazlarını 
ve eleştirilerini açık ve sade bir dille yönel-
tiyordu.  
"Sen yüce yaratıcının emrinden çıkma ki,
halk da senin emirlerini dinlesin"  

"Yoksulların durumunu gözet. Onların
gönlünü al. Hep kendi rahatına takılıp 
kalma.

Sadece kendi rahatını düşünürsen, senin
ülkende hiç kimse rahat ve huzur yüzü ...

Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Nimet YILDIRIM

Yazar



SİMGE DERGİ 15

BAKIŞ AÇISI

SADÎ-Yİ ŞİRAZÎ'NİN YÖNTİCİLERE ÖĞÜTLERİ SATIN ALDIĞIMIZ BALIĞIN HAMSİ OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Su ürünleri, yeryüzü sofrasında Rab-
bimizin bizim istifademize sunduğu 
nimetlerdendir. Bunlardan sürdürülebilir 
şekilde faydalanabilmek için avlanma 
yasaklarına riayet edilmelidir. Çünkü, 
her canlının ömründe en az bir defa 
üreme ve döl verme hakkı vardır. Ayrı-
ca üreme yaşına girmeyen balıkların da 
avlanmaması gerekir. Her balık türü için 
bilimsel araştırmalar sonucunda en küçük 
av büyüklüğü tespit edilir. Tespit edilen en 
küçük boyun altındaki balıkların avlan-
ması ve satışı yasaklanmıştır. Son yıllarda 
bu konuda sıkı denetimler yapılmaktadır. 
Kurallara ve yasaklara uymayanlara çok 
ciddi para cezaları kesilmektedir. Ancak, 
bu konuda toplumsal bilinç ve farkındalık 
geliştirilmesi cezalardan çok daha etki-
lidir. Bu durum, balık stoklarının korun-
ması ve sürdürülebilir avcılık bakımından 
son derece önemlidir.

Balık ve su ürünleri stoklarının korun-
ması ve sürdürülebilir avcılık için Tarım 
ve Orman Bakanlığımız tarafından her 
yıl 01 Nisan ile 01 Eylül tarihleri arasında 
su ürünleri avcılığı yasaklanmaktadır. Av 
yasakları sıkı bir şekilde denetlendiği için 
meyvelerini vermeye başladı. Av yas-
ağının kaldırılması ile birlikte bereketli bir 
sezon yaşamaktayız.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veril-
erine göre 2020 yılında ülkemizde en çok 
avlanan balıklar; Hamsi 171.253 ton, Çaça 
balığı 26.803 ton, Palamut-Torik 22.742 
ton, Sardalya 21.265 ton olarak belirlen-
miştir. 

Çaça balığı daha çok balık unu ve yağı 
fabrikalarında değerlendirilmektedir. 
Ancak bazı balık satıcıları hiç lezzeti ve 
yeterli eti olmayan, sadece balık unu ve 
yağı fabrikalarında değerlendirilebilen 
Çaça balığını Hamsi’ye çok benzediği 
için piyasada Hamsi balığı olarak satıp, 
vatandaşımızı kandırmakta ve haksız 
kazanç elde edebilmektedir. Bunu anla-
manın en iyi yolu; Balığı elinize aldığınız-
da ağzını açınız ve ağzının dip kısmı göz 
hizasını geçiyorsa Hamsi balığıdır. Çaça 

balığında ise ağız açıklığı göz hizasına 
ulaşmaz. 

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivay-
et edildiğine göre Resûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Bize silah 
çeken bizden değildir. Bize hile yapıp al-
datan da bizden değildir." İnsanlara Çaça 
balığını Hamsi olarak satan balıkçılar 
ve hepimiz için ticarette ve alış-verişte 
ölçümüz İslam Ahlâkı olmalıdır. 
 Sezon başlangıcının ilk müjdecisi olan 
palamut balıklarında bereketli bir yıl 
yaşamaktayız. Peki böylesine bereketli bir 
sezonda ve pek çok çeşidi makul fiyatlara 
satılmasına rağmen su ürünlerinin tüket-
imi ülkemizde ne kadardır? Bu soruya ce-
vap verip, meselenin boyutlarını yeterince 
algılayabilmemiz için Dünya’da muhtelif 
ülkelerdeki su ürünleri tüketimine bir göz 
atalım.

Dünya nüfusu 2022 yılı itibariyle 7 milyar 
980 milyon civarındadır. Artan dünya 
nüfusuna mukabil insanoğlunun protein 
ihtiyacının karşılanmasında balık ve su 
ürünleri tüketimi sağlıklı ve çok güçlü bir 
alternatiftir.  
Dünya genelinde yılda 143.8 milyon ton 
su ürünleri tüketildiği hesaplanmıştır. Nü-
fus ile oranlandığında yıllık kişi başına en 
yüksek tüketimin Güney Kore’de olduğu 
(78,5 kg) belirlenmiştir. Güney Kore’yi 
sırasıyla Norveç  (66,6 kg), Portekiz (61,5 
kg) takip etmektedir. Çin, kişi başına 48,3 
kg ile yedinci sırada yer almaktadır. Kişi 
başına su ürünleri tüketimi bakımın-
da Dünya ortalaması ise yılda 22 kg’dır. 
TÜİK 2021 verilerine göre Türkiye’de kişi 
başına su ürünleri tüketimi yıllık 6,8 kg 
olarak tespit edilmiştir. Bu rakam, dünya 
ortalamasının çok altındadır. 

Su ürünleri başta balık olmak üzere 
sağlıklı bir protein ve vitamin kaynağıdır. 
Bu konuyu başka bir yazımızda inceleye-
ceğiz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için 
balık ve su ürünleri tüketiminin teşvik 
edilmesi oldukça önemlidir.
Selam ve sevgilerimle.

Prof. Dr.
Ali ALAŞ

Yazar
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Bakan Çavuşoğlu: (Yunanistan'ın silahsızlandırılmış adaların 
statüsünü ihlal etmesi) Biz de gerekli tedbirleri alacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahsı-
zlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmesiyle ilgili olarak Türkiye'nin gerekli

tedbirleri alacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2023'e Doğru Şehir 
Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Denizli'de 
partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin son 21 yılda kalkınma atılımlarıyla küresel 
bir iddia ortaya koyduğunu ve her alanda uluslararası 
toplumun vitrininde boy gösterdiğini anlatan Çavuşoğ-
lu, bu başarının arkasında devlet-millet birlikteliği, mil-
letinden güç alan bir dış politika anlayışı olduğunu dile 
getirdi.

Turizm, tarım, sanayi, askeri, siyasi ve diplomasi alan-
larındaki uyumun ekonomiye pozitif olarak yansıdığını 
kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde 
yüzde 7,6 büyüdük. Yine OECD 2022 büyümemize il-
işkin tahminini yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e çıkardı. Bu 
büyüme oranının çok daha yüksek olacağını da kendi 
rakamlarımızda görüyoruz. Tabii OECD gibi uluslara-
rası kuruluşların temkinli rakamları açıkladığı da aşik-

ardır. 2003-2020 arasında yıllık ortalama büyüme or-
anımız yüzde 5,5 olmuştur. Türkiye ekonomik modeli 
yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı büyüme strate-
jisidir. İhracat büyümemizin en önemli itici güçlerin-
den bir tanesidir. İhracatın büyümeye katkısı birinci 
çeyrekte 3,5 puan, ikinci çeyrekte 2,7 puan olmuştur. 
Son bir yılda her ay ihracatta rekorlar kırıyoruz. 1974'te 
yıllık 1,5 milyar dolar ihracatımız vardı. 1990'da aylık 
1,5 milyar dolar ihracatımız oldu. Bugün bazen günde 
1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. 2021'de 225 mi-
lyar dolar yani önceki seneye göre yaklaşık yüzde 33 
artış oldu. Son on iki ayda 250,8 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdik. Bu yılın ilk sekiz ayında 165,7 milyar 
dolarlık ihracatımız oldu. Yani 2022 yılında 250 milyar 
doların altına inşallah düşmeyeceğiz."

Türkiye ekonomik modelinin bir diğer amacının da 
istihdamla birlikte büyümek olduğunu vurgulayan 
Çavuşoğlu, her ay azar azar da olsa işsizlik oranının 
düştüğünü söyledi.
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Bakan Çavuşoğlu, salgın ve savaş koşullarında küresel 
bir sorun olan enflasyonla da mücadelenin sürdüğünü 
aktararak, "Bugün enflasyon dünyada bir gerçektir. Bu 
bizdeki yüksek enflasyon oranı için bir mazeret değildir. 
Biz doğruya doğru diyoruz. Enflasyon yüksekse, hayat 
pahalılığı varsa bunu da açık yüreklilikle söylüyoruz. 
En başta Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor.

Tabii bununla ilgili tedbir almak, bir taraftan 
vatandaşlarımızı enflasyon karşısında ezdirmemek, orta 
ve uzun vadeli programlarla da enflasyonu düşürmek 
de bizim sorumluluğumuzdadır. En gelişmiş ülkelerde 
bile 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşarken bizi de 
etkileyen bu enflasyonu azaltmak ve ekonomimizi 
büyütmek için tedbirlerimizi alıyoruz." diye konuştu.

"Sorun varsa Türkiye çözer"

Her coğrafyadan milyonlarca insanın yüzünü Türki-
ye'ye döndüğünü belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Eskiden mazlumlar yüzünü Türkiye'ye dönerdi. Şim-
di dünyanın en gelişmiş ülkeleri de yüzünü Türki-
ye'ye dönüyor. Bir sorun varsa - bölgemizde çok so-
run var, çatışmaların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda 
- artık herkes 'Türkiye çözer, Recep Tayyip Erdoğan 
çözer' diyor. Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinde yine 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir anlaşma imzal-
anmasını sağladık ve dünyayı bir gıda krizinden kur-
tardık. Dolayısıyla zengin-fakir ayırt etmeksizin tüm 
dünya ülkelerinin yüzü gözü Türkiye'de. Bugün yine 
enerji krizinde başta Doğu Avrupa ülkeleri, Balkan 
ülkeleri olmak üzere gerek elektrik ihtiyacını karşılam-
ada gerekse Azerbaycan'da üretilen gazın bu piyasalara, 
bu ülkelere ulaştırılmasında da herkesin gözü kulağı 
Türkiye'de. Yani sorumluluğumuz büyük.

Türkiye'den beklentiler yüksek. Bölgesel ve küresel 
gelişmelerin bizi yaralamasına müsaade edemeyiz. Ak-
tif ve çalışkan olmak zorundayız. Çiftçimizin alın teri, 
işçimizin gayreti, gençlerimizin hayali insanlarımızın 
geleceği, mazlumların umudu bizlere emanet. Türki-
ye'nin kısır çekişmelerle kaybedecek tek bir dakikası 
dahi yok. İçeride ne kadar güçlüysek dışarıda da o ka-
dar etkili oluyoruz.

Biz bugün dış politikamızı dünyanın her yerinde haya-
ta geçirirken Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bay-
rağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırırken ülkem-
izin gücüne güveniyoruz. Ülkemizin gücüne güvenerek 

hamlelerde bulunuyoruz. Mesele iktidar olma mesele-
si değil. Bizim iddiamız büyük ve güçlü Türkiye iddi-
asıdır."

Yunanistan'ın adalardaki ihlalleri

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde si-
lahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiğini hatır-
latan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de elimiz kolumuz bağlı kalmayız, biz de gerekli 
tedbirleri alacağız. Diğer taraftan ABD, biliyorsunuz 
tarafsızlık politikasını bozarak son zamanlarda Yunan-
istan'ın lehine adımlar atıyor, geçmişte denge politikası 
izliyordu. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yöne-
lik silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdı.

Dolayısıyla garantör ülke olarak biz de inşallah Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerekli takviyeleri de 
yapacağız. Gerek Ege'de gerekse Kıbrıs'ta biz de kendi 
çıkarlarımızı, güvenliğimizi korumak, tesis etmek için 
ve Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumak için gerekli 
adımları kararlılıkla atacağız."

"En haklı davamızda bile Türkiye'yi haksız göstermeye 
çalışan muhalefet var"

Dış politikayı içteki kısır çekişmelerin dışında tutmak 
için gayret sarf ettiklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mız da böyle arzu ediyor ve böyle tal-
imatlandırıyor ama tüm buna rağmen tabii ne yapar-
sanız yapın en haklı davamızda bile Türkiye'yi haksız 
göstermeye çalışan muhalefet var mı, var. Meclisteki 
tartışmalarda görüyoruz. Gelen soru önergelerinde 
görüyoruz. Yani herkes haklı. Her şartta bir tek Türki-
ye'ye haksız anlayışı devam ediyor, oysa bu yanlış bir 
anlayıştır. Böyle olduğu zaman da tabii gerekli cevapları 
da vermek durumundayız.

Ülkemizin milli çıkarlarını sadece dışarıda değil içeride 
de milli çıkarlarımızın aleyhine tutum sergileyenlere 
karşı da korumakla mükellefiz biz. O nedenle biz bu 
gayretimizi sürdüreceğiz. Dış politika, milli politika 
olduğu için her kesimin de destek vermesi gerekiyor. 
Elbette eksik varsa eleştirilecek, yanlış varsa uyarılacak, 
bunlar olacak. Biz bunu doğal karşılıyoruz ama ne olur-
sa olsun her konuda diğer ülkeler haklı, Türkiye haksız 
anlayışını da kabul etmiyoruz."
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GÜNDEMİMİZDEKİ OLASI BİR NÜKLEER SAVAŞ

24-Nisan’dan bugüne devam eden 
Rus-Ukrayna Savaşı; Başkan Putin 
Rus Dışişleri Bakanı ve eski Dev-
let Başkanı Medvedev’in devamlı 
olarak nükleer savaştan bahsetme-
sine neden olmuştur. Dünyanın 
tanıdığı bu üç yetkili ağızdan telaf-
fuz edilen bir nükleer savaş dünya 
ülkelerini rahatsız etmiştir.

Bir nükleer tehdit konusunda 
Batının refah ülkeleri; Rusya’nın 
bu tehdit konusunda Başkan Pu-
tin’in blöf yaptığı yanılgısı; Batı 
strateji çevrelerinde gördüğümüz, 
çok ciddi bir istihbarat analizi 
hatası var ve bu yanlış algılama 
bariz hata; Putin’in blöf yaptığı al-
gısını güçlendirmektedir.

Rusya Federasyonu’nun kısmı 
seferberlik ilan etmesi ve Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in   
dünyaya karşı bir nükleer seçeneği 
dile getirmesi, Ukrayna’daki 
çatışmanın nereye evrileceğine 
dair dünya için ciddi kaygıları da 
beraberinde getirdi.

Batılı analistlerin büyük bir 
bölümü bunun bir blöf olduğunu 
düşünse de görünen gerçek durum 
analistlerin bu düşüncelerinden ci-
ddi ve çok tehlikeli boyutlardadır. 

Geleceği görmek mümkün olma-
sa da örüntüleri iyi tanımlayar-
ak trend analizini doğru yapmak, 
muhtemel senaryoları metodolojik 

bir disiplin içinde ortaya koymak 
için birçok durumda yeterlidir.
Bizim bu çok hassas konuda bul-
gularımız da Putin’in nükleer re-
toriğinin bir blöften olmadığını 
gösteriyor.

Biz nükleer bir harp çıkacak mı 
acaba kehanetinde bulunamayız 
ancak Rusya’nın Ukrayna’daki 
savaşın aleyhine kötü gidişi ned-
eniyle prestijini korumak mak-
sadıyla nükleer seçeneğini göz ardı 
edemeyeceği maalesef bir realite-
dir.

İkinci Dünya Savaşından bugüne 
kadar bir nükleer silah kullanma 
olasılığı bu kadar gündeme otur-
mamıştı.

Batılı Devletler gerekse ABD; 
Rus-Ukrayna Savaşında Ukray-
na’nın bir NATO ülkesiymiş gibi 
hareket ederek Ukrayna’ya lojis-
tik destek gerekse ağır silahlarla 
yardım etmesi gerekse Ukrayna’yı 
NATO ya alarak Rus sınır güven-
liğini kuşatma temayülü bardağı 
taşıran son damla olmuştur.

Dolayısıyla prestijini korumak 
isteyen Rusya’nın nükleer silah 
kullanma olasılığında başta ABD 
olmak üzere Avrupa Birliğinin ze-
ngin ve modern silah üreten bu 
ülkelerin Rusya’ya karşı aldıkları 
tavır en büyük nedenlerden birisi-
dir.

Prof. Dr.
Berkan YAŞAR

Yazar
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Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin jeostratejik bakış açısı; askeri meselelere katı bir 
kategorizasyonla yaklaşır.

Buna göre hareket ortamı; savaş eşiğinin altında kalan silahlı çatışmalar, lokal sınırlı etki 
alanı olan savaşlar, bölgesel harp durumu ve küresel olarak yayılması muhtemel harp 
durumu olarak dört seviyeye ayrılır. Bölgesel Harp ve küresel harp kategorileri, nükleer 
seçeneğin gündeme geldiği askeri meseleler kapsamındadır.

Olası bir NATO-Rusya çatışmasının da bölgesel ve küresel harp durumlarında gündeme 
geleceği öngörülür.

Oysaki Batı strateji çevreleri, Ukrayna’da yaşanan çatışmayı bir “lokal harp durumu” olar-
ak kategorize ediyor daha doğrusu Rusya’nın da böyle değerlendireceğini kabul ediyor. 

Oysa bu hatalı ve işlerin Moskova’dan nasıl göründüğünü hiç anlamayan Batının tek 
taraflı bir nükleer savaşını gündeme getiren dünya için talihsiz bir tutumdur.

Rusya’dan bakıldığında Ukrayna Savaşının bir bölgesel harp olarak algılandığına ilişkin 
çok kuvvetli emareler var. 

Dahası Moskova; halihazırda eski Sovyet coğrafyasında NATO ile bir vekalet savaşı yürüt-
tüğünü düşünüyor.

Ukrayna’ya maddi ve manevi gerekse ağır silahlarla yardım eden Avrupa Birliği Ülkeleri 
ile ABD bir dünya savaşına yol açacak stratejik anlamda çok büyük bir hata yapmaktadır-
lar.

Ukrayna Rusya savaşı 24 nisamdan buyana bütün hizmetiyle devam ederken Rusya ile 
Amerika arasındaki olası bir nükleer savaşın, dünya nüfusunun üçte ikisinin yok ede-
ceğini bununda 5 milyar insana tekabül edeceğini ortaya koydu. 

Bilim insanları ayrıca böyle bir savaşın 300-400 yıl boyunca tarım ve hayvancılığın yapıla-
mayacağını söyledi.

Dünyanın en büyük nükleer cephaneliğini yöneten Rusya Devlet Başkanı Putin, Avru-
pa’ya ve ABD ne nükleer savaş konusunda çok ciddi uyarılarda bulunmuştur.

Görülen şudur ki; gündeme gelen bir nükleer savaşının dünyamızı felakete götüreceğini 
algılayarak hem AB ve hem de ABD bir nükleer savaşın Dünyamız için yıkıcı ve telafisi 
zor etkilerini düşünerek Rusya ile detant bir politika çerçevesinde olası bir nükleer fela-
ketini gündemden çıkarmak için bütün mücadelelerini sergilemeleri gerekmektedir.                        



SİMGE DERGİ 20

GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile
telefonda görüştü

Görüşmede, Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna 
Savaşı'na ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir 
değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletler'in de katkısıyla geliştirdikleri 
İstanbul Mutabakatı'nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda 
da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürm-
eye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya'dan da Ukrayna'daki bazı bölgelerin Rusya'ya 
katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini 
söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.
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Nanobilim ve nanoteknoloji sıkça 
karşılaştırılan iki terimdir. Malzemeleri ve 
yapılarını çok küçük (metrenin milyarda biri) 
ölçekte inceleyen bilim dalı nanobilim olarak 
adlandırılır. Nano boyutta yapılar ile sistem, 
cihaz ve/veya kullanım metotları geliştirmek 
nanoteknolojinin alanıdır. ABD Çevre Ko-
ruma Ajansı’na göre bir nanomalzeme en 
az bir boyutu 1-100 nm arasında değişen 
parçacıklar içeren bir bileşendir. Maddeler 
bu ölçekte düzenlenebilir ve bilgi teknolojisi, 
enerji, tıp, çevre bilimi, tarım, gıda güvenliği 
gibi birçok alanda kullanılabilir. Nanobilimin 
gelişmesinde en önemli adımlardan biri na-
noparçacıkları görebileceğimiz atomları in-
celeme yeteneğine sahip taramalı tünelleme 
mikroskoplarının geliştirilmesidir. 

Dünya nüfusunun 2025 yılına kadar tahminen 
8 milyara ve 2050 yılına kadar ise 9 milyara ul-
aşması beklenmektedir. Hızla büyüyen nüfusu 
beslemek için küresel tarımsal verimliliğin 
artmasının gerekliliği çok açıktır. Artan nüfu-
sa ayak uydurabilmesi için tarımsal üretimin 
2030 yılına kadar %50 artması gerekmektedir. 
Tarımsal gıda üretimi dünya ekonomisinin 
temel itici güçlerinden biri olduğu için hayati 
önem taşımaktadır.

Nanoteknolojinin tarımdaki uygulama alan-
ları altı ana başlık altında özetlenebilir: 1) 
Mahsulün iyileştirilmesi için pestisitlerin 
ve gübrelerin uygulanması amacıyla nano-
formülasyonların oluşturulması, 2) Tarımsal 
kimyasalların, hastalıkların ve kalıntılarının 
tanımlanması için nanosensör kullanımı, 3) 
Bitki genetik mühendisliğinde kullanılmak 
üzere nano cihazların geliştirilmesi, 4) Bitki 
hastalıklarının teşhisi, 5) Hayvan sağlığı, hay-
vancılık ve kanatlı üretiminde kullanılması, ve 
5) Hasat sonrası yönetimi.

Hassas tarım tekniklerinin uygulanması to-
prağa ve buna bağlı olarak suya zarar ver-
meden tarımsal üretimi arttırabilir. Nanote-
knoloji uygulamaları bitki zararlılarına karşı 
dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, gıda işleme 
ve raf ömrü arttırma gibi amaçlar ile de kul-
lanılmaktadır. Genel olarak nanobiyosensörl-
er, nanogübreler ve nanopestisitler tarım dün-
yasını önemli ölçüde değiştirme potansiyeline 
sahiptir. Nanogübreler, bitki büyümesini teş-
vik ederek daha sağlıklı besin üretimi için kul-
lanılan nanomalzemeler olarak tanımlanabil-
ir. Geleneksel gübreler yerine nanogübrelerin 

kullanımı, bitki besinlerinin kademeli ve kon-
trollü bir şekilde toprağa verilmesini sağlayar-
ak su kaynaklarının kirlenmesini de önleme-
ktedir. Fakat, yanlış ve kontrolsüz nanogübre 
kullanımının da çevreye zarar vereceği unu-
tulmamalı ve güvenlik araştırılmalarının sıkı 
bir takip ile yapılması gerekmektedir. 

Nanogübre kulllanımının geleneksel gübrel-
ere kıyasla mahsül üretiminde umut verici bir 
alternatif olacağı öngörülmektedir. Tarımsal 
nanoformülasyonlar aktif molekülleri hap-
sedebilen, kapsülleyebilen ve/veya absorbe 
edebilen taşıyıcılar kullanılarak geliştirilm-
iştir. Doğrudan toprağa, yaprağa spreyleme, 
fide/kök daldırma, damlama ile uygulamalar 
yapılabilmektedir. 

Nanoparçacıklar bitkilerin büyümesinde et-
kili olan mekanizmaların çalışmasında et-
kilidirler. Araştırmalara göre nanoparçacık 
uygulamalarının bitkilerin morfolojik par-
ametrelerinde, enzim aktivitelerinde, foto-
sentez hızında, azot ve fosfot gibi önemli me-
tabolik faaliyetlerinde artışlara sebep olduğu 
rapor edilmiştir. Bu sebeple düşük toprak 
toksisitesi ve daha düşük miktarlarda gübre 
kullanımı avantajları ile sürdürülebilir tarım 
uygulamaları içinde hızla ilerleme kat eden 
bir teknolojidir. 

Sonuç olarak, değişen iklimin ve artan nüfusun 
etkisiyle sürdürülebilir tarım uygulamalarına 
yönelik yapılan çalışmaların önemi günden 
güne önem kazanmaktadır. Yüksek gıda tale-
binin karşılanması her geçen gün kentleşme, 
tuz yoğunluğunun artması ve çölleşme gibi 
faktörler sebebiyle zorlaşmaktadır. Artan nü-
fusu besleyebilmek amacıyla öngörülemeyen 
hava koşulları, azalan araziler ve su kıtlığı-
na çözümler ararken bir yandan da bilim 
insanları gıdaları daha güvenilir ve verimli 
hale getirmeye çalışmaktadır. Nanoteknoloji 
gibi yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duymak-
tayız. Tarımda kullanılan nanogübreler iklim 
değişikliği çerçevesinde daha yüksek verim 
elde etmek içim bitki beslenmesini ve çevresel 
faktörlere karşı bitkinin direncini geliştirmek 
için fırsatlar sunsa da tüm nanomalzemeler 
eşit derecede güvenli olmayacaktır. Nano-
pestisitlerin ve nanogübrelerin riskleri kul-
lanımdan önce etraflıca incelenmeli ve doğru 
uygulama yapılabilmesi için biyoteknolojik 
çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir. 

Nanoteknolojinin Tarımsal Uygulamalardaki Kullanım Potansiyeli

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar
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AB dönem başkanı Çekya'nın çağrısı üzerine 
gerçekleştirilecek toplantıda, üye ülke bakanları Avru-
pa'daki enerji krizini tartışacak.

Enerji bakanları, ilk olarak elektrik fiyatlarını düşürmek 
amacıyla yoğun saatlerde elektrik talebini azaltma-
ya yönelik önlemleri, elektrik üretiminden aşırı gelir 
sağlayan şirketlerden katkı alınmasını ve fosil yakıt 
sektöründeki şirketlerin fazla karlarından dayanışma 
vergisi toplanmasını içeren teklifleri değerlendirecek.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan teklifler, üye 
ülkelerin toplam elektrik tüketimlerini yüzde 10 or-
anında gönüllü biçimde düşürmelerini, en yoğun 
saatlerde elektrik tüketiminin zorunlu olarak yüzde 5 
azaltılmasını, yenilenebilir, nükleer ve kömür gibi kay-
naklardan elektrik üretenlerin gelirlerinin megavatsaat 
başına 180 avro ile sınırlandırılmasını ve fosil yakıt 
sektöründen 'dayanışma katkısı' adı altında vergi alın-
masını içeriyor.

Bu tedbirlerle AB ülkelerinin toplam 140 milyar avro 
kaynak toplaması, bununla vatandaşlara ve işletmelere 
destek sağlanması öngörülüyor.

Söz konusu tekliflerin üye ülkeler tarafından kabul 
edilmesi bekleniyor.

Enerji bakanları, daha sonra yüksek gaz fiyatlarını 
düşürmek için daha fazla politika seçeneği konusunda 
görüş alışverişinde bulunacak.

AB Komisyonu önceki planına ithal doğal gaza tavan 
fiyat getirilmesini dahil etmemişti. Aralarında Fransa, 
İtalya, İspanya ve Belçika'nın da bulunduğu AB üyesi 
15 ülke, bu hafta AB Komisyonundan, ithal doğal gaza 
tavan fiyat uygulamaya yönelik plan hazırlamasını iste-
di.

AB Komisyonu, doğal gaz konusunda atılabilecek yeni 
adımları ve uygulanabilecek ilave tedbirleri içeren re-
smi olmayan bir belge hazırladı ve üye ülkelere sundu.

AB ülkeleri enerji krizini görüşmek üzere yarın toplanacak
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı 

alınacak yeni tedbirleri görüşmek üzere yarın Brüksel'de yapılacak olağanüstü toplantıda
bir araya gelecek.

AB Komisyonu bu belgede doğal gaza geniş biçimde 
tavan fiyat getirilmesinin karmaşık olabileceği ve enerji 
güvenliği için risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Son dönemde doğal gaz fiyatının çok yüksek olduğu-
na ve gaz piyasalarının şiddetli biçimde dalgalandığına 
işaret edilen belgede, AB Komisyonunun bu durum-
da gaz fiyatlarına müdahale gerektiği görüşünde old-
uğu belirtildi. Müdahalenin, piyasalardaki Rus etkis-
ini zayıflatmayı, gaz alım maliyetlerini düşürmeyi ve 
elektrik üretiminde gaz fiyatlarının etkisini azaltmayı 
amaçlaması gerektiği kaydedildi.

Çeşitli müdahale seçeneklerinin yer aldığı belgede, AB 
Komisyonu'nun boru hattı ve gemilerle LNG ithalatı 
da dahil olmak üzere Rusya'dan gelecek doğal gaza ta-
van fiyat uygulanmasını uygun gördüğüne işaret edildi.

Başka bir önlem olarak Avrupa'ya doğal gaz tedarik 
eden Rusya dışındaki güvenilir ortaklarla olumlu ve 
yapıcı bir ortamda görüşmeler yapılarak daha düşük 
fiyatlar müzakere edilmesi istendi.
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Ülke ekonomileri Süper Lig, 1.Lig (üst grup-
diğer gelişmiş ülkeler), 1.Lig (Yükselen 
ekonomiler-Süper Lig adayları), 2.Lig (Güney 
Asya, Güney Amerika, Kuzey Afrika, Orta 
Doğu ülkeleri) ve 3.Lig (Ortadoğu, Orta ve 
Güney Afrika ülkeleri) şeklinde bir sınıflan-
dırmaya tabi tutulduğunda, Türkiye 1.Lig 
(yükselen ekonomiler-Süper Lig adayları) gru-
bunda yer almaktadır. Peki Türkiye ile birlikte 
bu gruptaki ülkeler hangileridir? Bu grupta 
Brezilya, Rusya, Hindistan, Meksika, Arjan-
tin, Malezya gibi ülkeler bulunmaktadır. Süper 
Ligde ise sanayi devriminden itibaren üstün-
lüğü yakalayan batı ülkeleri (ABD, AB ülkeleri 
ve Kanada) yer almaktadır. 

Amaç ileri gitmek olduğu için Türkiye’nin 
durumunu doğal olarak Süper Lig ülkeleri ile 
kıyaslamak doğru olmaktadır. Bu çerçevede, 
Türkiye’de kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) yıllara göre değişiklik gösterse de, batı 
ülkelerinin yaklaşık %20’si kadardır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
ekonominin kurumsal altyapısı kuvvetlendikçe 
büyüme ile birlikte tüm makroekonomik per-
formans göstergeleri artmakta, kurumsal alt-
yapısı zayıfladıkça performansı düşmektedir. 
Her kriz sonrası ekonomik büyümenin yüksek 
olmasının temel sebeplerinden birisi de ku-
rumsal önlemlerin kriz dönemlerinde etkin-
leştirilmesidir. 
Türkiye’nin dünya ekonomisi içerisinde milli 
gelir, ihracat ve nüfus oranı dikkat çekicidir. 
Milli gelir, ihracat ve nüfus açısından çok 
küçük eksik fazlalar dikkate alınmadığında, 
Türkiye her üç gösterge açısından da dünyada 
yaklaşık %1’lik bir paya sahiptir. Peki dünya 
yatırımlarından aldığı pay ne kadardır?

Türkiye’nin dünya yatırımlarından aldığı pay 
ise yaklaşık %0,6’dır. Bu durum Türkiye’nin 
dünya yatırımlarından alması gerektiğinin al-
tında bir pay aldığını göstermektedir. Bunun 
temel sebeplerine bakıldığında, kurumsal 
yapıdaki zayıflıklar, adalet sistemindeki eksik-
likler, eğitim sistemi, siyaset ve seçim sistemi, 
teknolojiyi üretme ve kullanma becerisi ve 
bölgesel konum gibi sebepler ön plana çık-
maktadır. 

Yine milli gelir büyüklüğüne göre dünya 
ekonomileri içerisinde 1980 yılında Türki-

ye’nin sırası 25’tir. 2007’de bu sıra 17’e yük-
selmişken, üstte belirtilen sebeplerle 2021’de 
21’e gerilemiştir.

Normal şartlarda Türkiye ekonomisinin yıllık 
ortalama büyüme potansiyeli %5’dir. %5’in 
altında bir büyüme olması potansiyelin etkin 
kullanılmadığı anlamına gelmektedir. Asıl 
başarı bu %5’in üzerine ne kadar eklenebilm-
esidir. Oysa pek çok dönem %5’in altında bir 
büyüme gerçekleşmektedir.

Türkiye Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında-
ki mesafeyi kapatabilmek için onların yak-
laşık 3,5 katı daha fazla büyümek zorundadır. 
Yapılan hesaplamalara göre Türkiye 2000 son-
rası dönemde %7 oranında büyüme devam 
edebilseydi kişi başına milli gelir açısından 
2020 yılında AB’nin yarısı, 2038 yılında ise 
AB ülkelerine eşit olacaktı. %4,5 ortalama bir 
büyüme oranı ile 2040 yılında AB ülkelerin-
in elde ettiği kişi başına milli gelir rakamının 
yarısına eşit olacağı tahmin edilmektedir. Bu 
durum Türkiye’nin yapısal reformları ne kadar 
zaruri olarak gerçekleştirmek zorunda old-
uğunun kanıtıdır. Aksi takdirde 2100’de bile 
AB ülkelerine yakınsaması mümkün olmaya-
caktır.

Bu olumsuz göstergelere rağmen, umut veren 
göstergelerde bulunmaktadır. Örneğin, İslâm 
dünyasının en büyük 100 şirketinden 24’ü 
Türkiye’dedir. Avrupa’nın en büyük 500 şir-
keti arasında 12 Türk şirketi bulunmaktadır. 
Yine Türkiye müteahhitlik hizmetlerinde Çin 
ve ABD’den sonra dünyada 3’üncü sıradadır. 3 
saatlik uçuş mesafesi içinde; 51 ülke, 1 milyar 
insan 5 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi, 9 tri-
lyon dolarlık Pazar potansiyeline sahiptir.

Türkiye’nin gelecek şekillenmesinde ise Musta-
fa Kemal ATATÜRK’ün sözüne dikkat etmek 
gerekmektedir.

“Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat 
yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; 
önce haysiyetlerini, sonra istikballerini daha 
sonra da hürriyetlerini kaybetmeye mahkum-
durlar”.

Not: yazının hazırlanmasında TOBB başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 2008 yılında Erzu-
rum’daki sunumundan yararlanılmıştır.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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TEBLİĞDE KAVL-İ LEYYİN
Yazımızın başlığında üç kelime bulunmakta ve 
her üç kelimenin aslı da Arapça’dır. Kısaca sözlük 
ve ıstılahi anlamlarını vererek, işin öneminden ve 
tebliğde kavl-i leyyinin etkisinden ve rolünden söz 
edelim. Tebliğ ifade ettiğimiz gibi Arapça bir ke-
lime olup sözlük itibariyle, eriştirmek, götürmek, 
bildirmek anlamındadır. Dini ıstılah olarak da şu 
anlamdadır: Tebliğ peygamberliğin beş sıfatından 
birisi olup, Allah’tan aldıkları emir ve kanunları 
insanlara bildirmektir. Peygamberlerin en önemli 
vazifelerinden biri olmasının yanında tüm mümin-
lere de durumuna, yerine, yaşına, makamına, göre-
vine ve buna benzer pek çok yönden farklı usull-
er uygulansa da, tebliğ görevinin sorumluluğu 
farklılaşsa da bir görevdir. Mümin iyiliği emrede-
cek ve kötülüklerden uzak duracak ve başkalarını 
da uygun bir tarzda bilgilendirerek kötülüklerden 
uzaklaştırma gayreti içinde olacaktır. 

Tebliğ sadece muhatap kitleye bir şeyler anlat-
makla olmaz. Bunun yanında kitap, makale, farklı 
şekillerde neşredilen yazılarla olduğu gibi, özellikle 
günümüzde yaygınlaşan sosyal medyada tebliğ 
yapılmalıdır. Hatta bütün bunlar bir tarafa kişinin 
hal dili ile yani hal, hareket, tavır ve davranışı ile 
İslam’ı yaşaması da güzel bir tebliğdir. Bu tebliğ 
şekli yerine göre konuşmaktan daha etkilidir ve 
şöyle ifade edilir: “Lisân-ı hâl lisân-ı kâlden daha 
entaktır.” Eğer kişi kendini ıslah edebilmiş değil ise, 
onun söyleyeceği en edebi sözler bile asla karşılık 
bulmayacaktır. Özellikle bu hususta ana babaların 
şüphesiz çok daha dikkatli olması icap eder. Zira 
çocuklar kendilerine yapılan nasihatlardan çok hal, 
hareket ve tavırlarına bakarak davranış biçimler-
ini belirleyeceklerdir. Çok klasik bir örnektir fakat 
isabetli bir örnektir ki, sigara kullanan bir ana ya 
da babanın “oğlum / kısım sigara içme” sözünün 
çocuğun ruh dünyasında asla bir karşılığı olmay-
acağı gibi, dini mükellefiyetlerden biri olan namaz 
konusunda tembelliği olan ebeveynin de çocukları-
na bu yoldaki nasihatları askıda kalacak, müsbet 
bir mukabele görmeyecektir. 

Kur’ân-ı Kerîm ve onun kavlî ve fiilî müfessiri olan 
Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin bize gösterdiği 
tebliğ usulleri son derece önemlidir. Birçok usul ve 
metodun bulunabileceği âyet ve hadîslerden bizim 
bu yazımızda üzerinde durmak istediğimiz sadece 
işin kavl-i leyyin yönüdür. Bilindiği gibi kavl söz 
demektir ve kavl-i leyyin ise yumuşak sözlü olmak 
anlamında bir terkiptir. Kur’ân’da güzel sözle alakalı 
kavl-i leyyinin dışında pek çok benzeri terkipler yer 
almaktadır. Bir kısmı şunlardır: Kavl-i hasen (güzel 
söz), kavl-i ma’ruf (uygun ve olumlu söz), kavl-i adl 
(dengeli söz), kavl-i sedid (sağlam ve doğru söz), 
kavl-i tayyib (hoş söz), kavl-i leyyin (yumuşak ve 
faydalı söz), kavl-i kerim (saygılı söz), kavl-i beliğ 
(açık söz) ve kavl-i meysur (kolaylaştırıcı söz).
Özellikle zamanımızda tebliğde üzerinde en çok 

durulması ve tatbik edilmesi gereken husus yu-
muşak sözdür. İtelemeden, ötelemeden, tahkir 
ve rencide etmeden, kırmadan ve dökmeden me-
denice, yumuşaklıkla ve nezaket ölçüsü içinde te-
bliğin yapılmış olması, muhatapta mutlaka etkisini 
gösterir. Medenilere galebe çalmak ikna iledir, söz 
anlamayan vahşilere olduğu gibi icbar ile değildir. 
Bir kişinin cebren ve zorla düşüncesini değiştirm-
eye çalışmak boşa kürek sallamaktan ibarettir. 
Düşünce ve inançlar kişinin akıl, şuur, ruh ve kal-
bi ile yani iç dünyası ile alakalı şeylerdir. Zorla bir 
kimsenin inanması mümkün olmayıp ancak mu-
hatabın ya düşman ya da münafık olması sonucunu 
doğurur. Münafık ise kâfirden daha tehlikelidir.
Halkımız arasında yumuşak sözün yılanı bile 
deliğinden çıkaracağı ifade edilir. Katı ve sert sö-
zler her zaman iticidir ve aradaki dostlukları yıkar 
ve yerine düşmanlıkları tesis eder. Bu itibarla te-
bliğcinin çok dikkatli olarak, yumuşaklıktan yana 
olması, tavır ve davranışları ile örnek olması gere-
kir. Konuyla ilgili âyet-i kerimede Rabbimiz şöyle 
der: “Allah’ın rahmeti sebebiyledir ki, sen onlara 
yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsay-
dın, çevrenden dağılır, giderlerdi. Öyleyse onların 
kusurlarından geç, onlar için mağfiret dile. İşler 
hakkında onlara danış, karar verince de artık Al-
lah’a dayan; çünkü Allah kendine dayanıp güvenen-
leri sever” (Âl-i İmran Sûresi: 159). 

Kur’ân’da Allah, Hz. Musa ve Kardeşi Harun’u 
Firavun’a tebliğ için görevlendirmesi ve onlara nasıl 
davranacakları noktasında da uyarıda bulunması 
son derece önemlidir. Tâhâ Sûresi 44. âyette şöyle 
denilmektedir: “(Sen ve kardeşin Harun) Firavun’a 
gidin, Ona yumuşak bir dille anlatın. Olur ki öğüt 
alır, veya (Allah’tan) korkar.” Malumdur ki, Firavun 
küfürde zirvedir ve kendi uluhiyetini iddia etmekte 
ve halkının kendisine kullukta bulunmalarını em-
retmektedir. Ayrıca da halkına zulmeden, kaba ve 
zorba bir kişiliğe sahiptir. İmansızlıkta ve zulüm-
de zirve olan Firavun’a karşı Yüce Allah peygam-
berlerini tebliğ için göndermekte ve ona yumuşak 
söz ile hitap etmelerini emretmektedir. Hz. Musa 
ve kardeşi Harun böylesi zalim olan Firavun’un 
aşırı gidip zulmünü artırarak zarar verebileceği 
endişesini şöyle dile getirirler: “Ey Rabbimiz!” 
dediler, “Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesin-
den veya daha da azmasından endişe ediyoruz.” 
Onların bu endişelerini ise Rabbimiz şöyle diyerek 
giderir: “Korkmayın, bilin ki ben sizinle beraber-
im; işitirim, görürüm.” Hatta devam eden âyette ise 
onların Firavun’a “Biz senin Rabbinin elçileriyiz…” 
demeleri emrolunur. Böylece Firavun’a kendisinin 
de yaratılmış bir mahluk olduğu güzel bir şekilde 
bildirilmiş olmaktadır.

Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar
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Bulgaristan, Ukrayna'nın ağır silah yardımı talebini
yeniden reddetti

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Ukray-
na'nın tekrar Bulgaristan'dan ağır silah talebinde bu-
lunduğunu ve bu talebinin bir kez daha reddedildiğini 
duyurdu.

Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) konuşan Stoy-
anov, "Bakan olduğum sürece Ukrayna'ya silah yardımı 
yapılmayacak." dedi.

Talebin Ukrayna'nın Sofya Büyükelçisi Vitaliyi 
Moskalenko'dan geldiğini ve anında reddedildiği ak-
taran Stoyanov, Bulgaristan Meclisinin daha önce 
Ukrayna'ya askeri teknik yardım kapsamında sadece 
silah onarımının yapılmasını öngördüğünü anımsata-
rak "Ülkemiz Ukrayna'ya hiçbir silah yardımında bu-
lunmayacak." diye konuştu.

Bakan Stoyanov, şimdilik Bulgaristan’ın Rusya’nın 
Ukrayna’ya açtığı savaşa bulaşması konusunda her-
hangi bir riskin olmadığını da sözlerine ekledi.

Son derece eski ve bakımı yapılamayan MiG ve Su tipi 
Rus yapımı savaş uçakları kullanan Bulgaristan Hava 
Kuvvetleri, Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev ve eski komünist partinin çizgisinde siyaset 
yürüten, eski hükümet ortağı olan Bulgaristan Sosyal-
ist Partisinin (BSP) baskısı yüzünden Bulgaristan daha 

önce de Ukrayna’nın silah yardımı talebini reddet-
mişti. Eski Doğu Bloku ülkelerin askeri hava filosunu 
yenilemek üzere elindeki Rus yapımı eski uçaklarını 
Ukrayna'ya verirken, Bulgaristan konuyla ilgili katı 
tavrını sürdürüyor.

Ülkenin doğusundaki Bezmer Hava Üssü'nde Bulgar 
Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-25 bombardıman uçağı, 
dün eğitim çalışmaları yaparken düşmüş, pilotu sağ 
kurtulmuştu. Geçen yıl ise MiG-29 tipi bir Bulgar savaş 
uçağının Karadeniz'e düşmesi sonucu pilotu hayatını 
kaybetmişti.

Bu arada Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milk-
ov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı 
seferberlik girişimini değerlendirirken "Rusya, orada 
yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seferberliğe çağıra-
bilir." dedi.

Milkov, Sofya'da verdiği brifingde, "Çifte vatandaşı 
olan bu kişiler, Rusya Federasyonu topraklarında bu-
lundukları sürece Rus pasaportları esas alınacak. Rus 
pasaportu taşıdıkları sürece de seferberliğe çağırılmak 
üzere askerlik evrakları da onlara takdim edilebilirler. 
Rus makamları onların yurt dışına çıkışlarını kolaylık-
la engelleyebilir." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Stoyanov, "Bakan olduğum sürece Ukrayna'ya silah yardımı yapılmayacak." dedi.
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ŞEBNEM
BURSALI

ATV Ankara
Temsilcisi

Yazar

Kendi kalesine gol atmak böyle olsa gerek! 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun Mersin'de bir polisimizin şehit 
diğerinin de yaralanmasına sebep olan 
alçak terörist saldırısından günler son-
ra teröristleri değil, devleti suçlayan ve 
PKK'nın açıklamalarıyla paralel sözleri, 
saldırıda öldüğü açıklanan terörist Dilşah 
Ercan'ın videolu mesajıyla bir kez daha 
örtüştü! CHP'nin "Tutuklu Gazeteciler" 
raporunda yer alan terörist Dilşah Ercan, 
PKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor ve 
güvenlik güçlerine karşı pek çok eyleme 
karışmış bir terörist! CHP'nin sözde 
tutuklu gazeteciler raporundaki tek sözde 
gazeteci özde terörist Ercan da değil! 
Rapordaki 2 terörist sözde gazetecinin 
daha PKK/ KCK örgüt üyeliği devlet 
kayıtlarında ortaya çıktı. Skandal raporun 
46. sırasında sözde gazeteci olarak yer 
alan Mehmet Şahap Demir'in, 1995 yılın-
da PKK/KCK terör örgütüne yardım ve 
yataklıktan tutuklandığı, tahliye olduktan 
sonra örgütün dağ kadrosuna katıldığı, 
daha sonra hem terör eylemleri hem 
evrakta sahtecilikten tekrar hapse girdiği 
ve son olarak 2017'de güvenlik güçleriyle 
girdiği silahlı çatışmada öldürüldüğü or-
taya çıktı. Sözde gazeteci terörist Demir'in 
2011'de Şırnak'ta örgütte yönetici olduğu 
dönemde, 2 polisimizin şehit edildiği ve 
pek çok araç yakma olayı gerçekleşmiş. 
Kardeşi Serdilhan kod adlı Mehmet 
Haris Demir isimli terörist de PKK/KCK 
terör örgütünde pek çok yaşa dışı eyleme 
katılmış!

Türkiye özellikle son 10 yıldır sahadaki 
sert gücünü, ABD ve Avrupa ülkelerine 
rağmen sınır ötesine taşımaktan çekin-
miyor. Suriye sınırımızdaki terör yapılan-
masına ve terör devleti kurma girişimler-
ine meydan okuyan Türkiye'nin, 

bu kararlılığında ne kadar haklı olduğu 
her geçen gün bir kez daha ortaya çıkıyor. 
Sözde müttefikimiz ABD'nin, terör örgütü 
PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yi terörist 
kabul etmediğini açıkladığı ve tırlarca 
silah ve mühimmat desteği verdiği bir sır 
da değil.

Ama öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki; 
değil ABD, dünya inkar etse de YPG 
ve PYD'nin PKK'nın uzantısı bir terör 
örgütü olduğu ispatlandı. Suriye'nin 
kuzeyinde ABD'nin kontrolündeki Mün-
biç'ten gelen PKK/ YPG mensubu Ruken 
Zelal kod adlı Emel Feremez'in Türkiye'de 
pek çok eyleme karıştığı, devletin resmî 
belgelerinde mevcut! Bu kadın teröristin 
üzerinde PYD'nin kadın mensuplarının 
(YPJ) giydiği sözde üniformanın üzer-
indeki terör örgütünün arması yer alıyor. 
Bu fotoğraf iki mesaj daha içeriyor. Daha 
önce YPG/ PYD'yi kendi topraklarını 
korumaya çalışan kişiler olarak nitelen-
diren CHP Lideri Kemal Bey'dir. Birinci 
mesajı bu fotoğrafın. İkinci mesaj da tabii 
ki YPG/PYD'nin terör örgütü olmadığını 
savunan ve her tür yardımı yapmak-
tan kaçınmayan sözde müttefikimiz 
ABD'ye! Bu fotoğraftan çıkan son mesaj 
da Mersin'deki saldırı sonrası saldırıda 
kullanılan silahların seri numaralarını 
isteme cüretinde bulunan ABD isthbarat 
örgütünün neden bu paniğe kapıldığının 
anlaşılmasıdır! ABD, bu seri numaraları 
isterken acaba teröristlere kendi verdikleri 
silahların kullanılıp kullanılmadığını an-
lamak mı istedi!
Tabii anlamak isteyene!

 CHP’nin sözde gazeteci özde teröristleri
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne 
başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu

sağlayacak sistemi, 00.00'dan itibaren hizmete açıyoruz." dedi.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular
e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt 
Sistemi (ÇKS) başvurularının e-Devlet üzerinden 
yapılmasına ilişkin Bakanlık'ta düzenlenen basın to-
plantısında, tarımda inovasyon ve dijitalleşmenin kısıtlı 
kaynaklardan daha etkin yararlanabilmek için bir zo-
runluluk olduğuna işaret ederek, teknolojik dönüşüm-
leri en etkin şekilde üretime aktarmayı hedeflediklerini 
söyledi.

Bakan Kirişci, Endonezya'da düzenlenen Tarım Bakan-
ları Toplantısı'na katıldığını anımsatarak, toplantıda-
ki en önemli konu başlıklarından birinin "tarım sek-
töründe dijital dönüşüm" olduğunu anlattı.

Üreticinin işini kolaylaştırmaya dönük dijital dönüşüm 
hamleleri içinde yer alan desteklere başvurunun bu 
alandaki öncelikli konular arasında olduğunu dile ge-
tiren Kirişci, şöyle devam etti:

"Özellikle tarımsal desteklerin sadeleştirilmesi he-
defimiz bakımından dijital hizmetlerin geliştirilm-
esine çok önem veriyoruz. 65 ayrı kalemde 130 farklı 
başlık altında üreticilerimizi destekliyoruz. Destekleme 
kalemlerinde sadeleşmeye gidiyoruz ve destekleme baş-
vurularının dijital ortamda yapılabilmesi için gerekli 
altyapı üzerinde çalışıyoruz. Üreticilerimiz, destekle-

meler için tüm başvuruları il müdürlüklerimiz ya da 
diğer birimlerimize bizzat başvurarak değil, e-Devlet 
üzerinden zahmetsizce yapabilecekler. Bunun mü-
jdesini de kısa sürede duyurmuş olacağız inşallah."

Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan 
değişiklikle geçmiş dönemde tespit edilen bazı aksak-
lıkları düzelttiklerini belirterek şunları söyledi:

"2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı ÇKS'ye baş-
vuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üret-
icimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi, 
bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren hizmete açıyoruz. 
ÇKS'deki başvuru süreç ve şartlarında getirilen düzen-
lemeyle dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim 
planlaması amaçlanmıştır. Yani çiftçimiz, dijital çağın 
imkanlarından faydalanacak, daha kolay bir süreç izley-
erek başvurusunu yapacak ve Bakanlığımız da ÇKS ver-
ilerini kullanarak üretim planlamasına zemin hazırlay-
acak."

e-Devlet Kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişik-
lik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek 
çiftçilerin yararlanacağını ifade eden Kirişci, sis-
temin, çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından 
oluştuğunu dile getirdi.

EKONOMİ
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 KURUMSAL HEDEFLERE ULAŞMANIN YOLU
 İLETİŞİM BECERİSİNDEN GEÇER

Kurumların hedeflerini gerçekleştire-
bilmeleri için yönetimin tüm kademe-
lerinde bilgiye ihtiyaç duyulur. Bunun 
için gerekli olan aksiyon iletişimdir.

Kurumsal iletişim hedeflere ulaşabil-
mek için yapılan toplam iletişim faal-
iyetleri iken, iletişim becerisi de bu 
hedeflere ulaşabilmek için yazılı ya da 
sözlü bilgi sağlama becerisidir.

Yönetimin etkinliği de büyük oranda il-
etişim becerisine bağlıdır. Bu becerinin 
en somut göstergesi bilginin zamanın-
da, doğru ve eksiksiz bir şekilde iletil-
mesidir. Bu da ancak iletişim kanal-
larının açık olmasıyla mümkün olur. 

Dolayısıyla iyi bir lider veya yönetici 
olabilmek için iletişim becerisine sahip 
olunması gerektiğini çok rahat söyleye-
biliriz.

Kurumsal iletişimi kamu idareleri 
bağlamında somutlaştıracak olursak; 

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu kap-
samındaki idarelerde iç kontrol sistem-
inin kurulması bir gerekliliktir. Bilgi 
ve iletişim de iç kontrol sisteminin beş 
bileşeninden biridir. Çünkü kurum 
çalışanları görevlerini yerine getirirk-
en aynı zamanda iç kontrol sisteminde 
kullanılacak bilgileri de üretir.
 
Dolayısıyla etkin bir iç kontrol sistemi-
nin tesis edilebilmesi kesintisiz ve doğ-
ru iletişimle mümkün olur ki, iç kontrol 
standartları içerisinde yer alan “bilgi ve 
iletişim” in gerekliliği de burada ortaya 
çıkmaktadır.

Bilgi ve iletişimi sağlayacak olan ise o 
kurumun insan kaynağıdır. Bu kaynak 
iyi bir iletişimle etkili şekilde kullanıla-
bilir. Burada çalışanlara düşen yüküm-
lülük bilgiyi üst amirlerine doğru, ek-
siksiz ve gecikmeye meydan vermeden 
zamanında iletmek, üst amirlere düşen 
ise iletişim kanallarını daima açık tut-
maktır. 

Misyon, vizyon, amaç ve hedefler, iç 
ve dış paydaşlar, kültür ve hedef kitlesi 
bunların hepsi aynı zamanda bir kuru-
mun iletişim stratejisini belirler. 

Bu nedenle kurumsal iletişimin hem 
kurum içi hem de kurum dışını kap-
sayan dinamik bir özelliği vardır. 
Dolayısıyla kurumların dış çevre ile 
kurmuş olduğu iletişim çabaları önem-
li olup, bunu stratejik amaç ve hedefleri 
gerçekleştirebilmenin belirleyici un-
surlarından biri olarak görmek lazım.

Diğer taraftan kurumsal iletişim poli-
tikası sadece bir birim tarafından be-
lirlenip faaliyete geçirilecek bir çaba 
olarak görülmemelidir. Bu iş tüm 
çalışanların işin içinde olduğu ve katkı 
sağladığı bir süreç olmalıdır.

 Burada yeri gelmiş iken anahtar cüm-
leyi tırnak içinde tekrar etmekte fayda 
görüyorum. 

“İletişim kanallarının açık olması gere-
kir.”

Diğer bir husus bilgi veya mesajın il-
etilme şeklinin en az kendisi kadar 
önemli olduğudur. Öyle ki muhatabını 
motive edici olmalı aynı zamanda 
güven hissettirmelidir. Sadece akla 
değil duygulara da hitap etmelidir.

Sezgin ERÖZBAĞ
Ekonomist,
İç Denetçi

Yazar
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BEKİR ÖZER
Yazar

Çalışan gümrük memur ve emeklileri ile 
gümrük müşavirleri tarafından çıkarılıp 
editörlüğünü Ayşe Topçu’nun yaptığı 
“GÜMRÜKTEN GEÇEN ŞİİR ANTLOJOJİSİ” 
kitabı, editör Ayşe Topçu (kendisini 
tanımam) önerisiyle tarafıma gönderildi.

Kitabın tamamını okudum ve daha önce 
de yazdığım gibi, Gümrük teşkilatı Teoman 
Coşkun Dudak gibi namuslu, dürüst, 
düzgün personeller ile müşavirler yönünden 
şanslı.

Bilinir… Bu köşenin yazarı kılıcı (kalemi) 
keskin olup, yanlış yapanın gözünün yaşına 
bakmaz, yazar.

Ama kardeşim, amatörce yazılmış bu kitapta 
eleştirilecek bir durum yok ve şairler sanki 
Tanrı tarafından verilmiş yeteneklere sahip. 

İşte… Editör Ayşe TOPÇU.
Güfte var.
Yorum süper. 
Ses desen müthiş...

Şair duygusu ve amatörce bir araya 
getirilmiş bir kitabı yazmak her babayiğidin 
harcı değil.

(Biliyorum. Sayın bakanın haberi yok ve 
gümrük üst düzey bürokrasisi bu cevherlerin 
kıymetini bilmez) 

İşte Şairler ve Şiirler...
>>Ali Haydar Cankurtaran:
“Tükendi Çareler” “Sözüm Kalmadı”
>>Ali Özkan:
“Ağlıyordu Ankara” “Hasret” “Kolay mı” 
>>Ali Tabak:
“Yalnızım” “Kolay mı” “Anam” 
>>Ayşe Topçu:
“Bir başka” “Hayal Oldu” “Can”
>>Celal Altıntaş:
“Zor Geliyor” “Aşıksın” “Gök Kuşağı”
>>Cengiz Başoğlu:
“Canım” “Sevgi” Çiçeğim”
>>Durdu Güneş:
“Gönlüm” “Bir Bilebilsen” “Sevdiğim”
>>Enes Cahan:
“Parla” Vuslat-ı ömrüm”

>>Erol Akkan:
“Sorulacak O Gün” “Sen O Ben”
>>Eşref Başkan:
“Gümrük Şehitlerine” “Mesaj” “Nasıl” 
>>Feride Gülhan:
“Vefasız” “Sev Ki…” “Barış ve Kardeşlik”
>>Figen Erdoğan:
“Dokunmayın Ben Çocuğum” “Üşüdüm”
>>Gülyamin Karabulut:
“Batsın” “Gidiyorum” “Kahramanmaraş” 
>>Hakkı Demirtaş:
“Gibi” “Senin Olsun” “Artık”
>>Haydar Metin Koçoğlu:
“Sana İnat” “Öyle Kal” Eğer”
>>Kaptan Kılıç:
“Dost Odur Ki” Kalp Kırmak” 
>>Kenan Alp:
“Ben Kimim” “Adam Ol yeter” “Deme Bari”
>>Mehmet Tuncay Bayraktar:
“Ne Demek” “Habur’da Olmak”
>>Memet Sait Ercan:
“Sen” “Sevmek” “Unutma”
>>Mevlüt Kandemir:
“Anne” “Zamanın Güzeldi Anne”
>>Mustafa Şahin:
“Çocuk” “Ne Yapsam” “Seni Beklemek”
>>Nursal Bilgin:
“Hatırlayın Can Dostlarım”
>>Osman Bölükbaşı Dara:
“Canımın Cananı ol” Yâr” “Dönüştü”
>>Resul Kaygısız:
“Esmer Esintisi”
>>Tevfik Erbay:
“Merhum Eşim Yasemin’e”
>>Turan Yükseloğlu:
“Ebedi Başkomutan” “Ömür Dediğin” 
>>Turgay Ata:
“Gözlerin” “Can Askerim” “Kim İnanır”
>>Yılmaz Özdemir:
“Dur Dinle” “Orman” Çanakkale Destanı”

Görülüyor ki tümü birer sanat eseri.

Kıymet.
Cevher.
Sevilmesi gereken güzellikler...

Bu güzellikleri bilin.
Bilmeyenler bilsin ki, kısa zamanda gizemli 
bir bulutun içinde kaybolup bitmeleri elzem.
Elzemdir...

GÜMRÜK VE ŞİİR ANTOLOJİSİ...                                
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Hayvanları Koruma Federasyonu 
tarafından 1931 yılında Floransa’da 
4 Ekim günü “Hayvanları Koru-
mu Günü” olarak kabul edilm-
iştir.  Federasyonun amacı dün-
yada yalnız olmadığımızı, bizlerle 
birlikte yaşayan hayvanların da 
temel haklara sahip olduğunu ve 
bu hakları hem sağlayan hem de 
koruyan taraf olmak zorunda old-
uğumuzu dünyaya duyurmaktı. 
Nitekim federasyonun amacına 
ulaştığını söyleyebiliriz. Bugün 
hala “4 Ekim Hayvanları Koruma 
Günü” olarak birçok hayvan sever 
tarafından biliniyor ve kutlanıyor. 
Ancak hayvanlar için yapılan 
çalışmalar bununla kalmadı ve 15 
Ekim 1978’de UNESCO tarafından 
“Hayvan Hakları Bildirisi” yayın-
landı.  Bildirgeye göre hayvanların 
hakları için bir çerçeve çizilmiş ve 
bu hakların korunması için gerekli 
önlemler alınmıştır.

Türkiye’de de hayvan hakları için 
birçok önlem alınmıştır. Meclisten 
yeterli oy olarak kanun haline gelen 
madde ile birlikte hayvanlar eşya 
kapsamından çıkarılmış ve onlara 
zarar veren kişilerin gerekli hapis 
cezalarını alması öngörülmüştür. 
Çıkarılan kanun, 14 Temmuz 
2021 tarihli Resmi Gazete yazısı 
ile de kamuoyu ile paylaşılmıştır.  
Görüldüğü üzere hem ülkemizde 
hem de dünyada hayvanları yaşat-
mak ve haklarını korumak için 
adımlar atılmış ve atılmaya devam 
etmektedir.

Hayvanları sevmek hiç kimse için 
bir zorunluluk değildir ancak on-

ların yaşama, barınma ve beslenme 
gibi haklarına saygı duymak biz 
insanlar için ahlaki bir sorumluluk-
tur. Ayrıca bu sorumluluklarımızı 
yerine getirdiğimiz takdirde bes-
in zincirini koruyacak ve gelecek 
nesillere daha yaşanılır bir dünya 
bırakacağımızı da unutmamalıyız. 
Onlar bizim gözlerimizin en içine 
bakan, dilleriyle değil yürekleriyle 
konuşan ve bize ihtiyaç duyan dört 
ayaklı canlarımız, hayvanlarımız. 
Onları en sağlıklı şekilde yaşatmak 
bizlerin yükümlülüğü altındadır. 
Sıcak yaz günlerinde kapılarımızın 
önüne bir kap su koymak, soğuk kış 
günlerinde ise barınacakları sıcak 
alanlar yaratmak en asli görevimiz 
olmalıdır. Verdiğimiz sevginin 
karşılığını görmek de yine bizlerin 
en büyük sevinci olacaktır. 
Başta da belirttiğim gibi onları 
sevmek gibi bir zorunluluğumuz 
bulunmamaktadır. 

Ancak bu dünyada yaşayan tek 
canlı insan değildir. Birlikte var 
olduğumuz bu düzende yaşaya-
bilmek için insana ihtiyaç duyan 
hayvanları yaşatmak kutsal bir 
görevdir. Yaşamak isteyen bir 
canlıyı görmezden gelmek veya 
sırtımızı dönmek insanlık için kara 
bir lekedir. Biz varsak var olan bu 
canların hayatını kolaylaştırmayı 
kendisine sorumluluk addeden 
ve onlara merhamet eden herk-
esin Dünya Hayvanları Koruma 
Günü’nü kutlarım. Hiçbir hayvanın 
açlıktan ölmediği, soğuktan don-
madığı ve hastalıktan acı çekmediği 
bir dünyada yaşamak ümidiyle…

YALNIZ DEĞİLİZ ONLAR DA VAR

Aslıhan DEMİR
Yazar
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Başta ABD olmak üzere Batı’da, Uzak Doğu'da,
Avrupa'da bizim söylemlerimizi destekleyecek o kadar çok literatür var ki maalesef bunlar 

dünyanın egemen güçleri tarafından uygulanmaması için baskılanan bir alan” dedi.

Bakan Nebati “Ekonomik Dönüşüm ve
Yeni Paradigmalar Zirvesi”nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Ekonomik 
Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi" gerçekleştirildi. Zirve kapsamında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati, dün sabah Türkiye’deki ekonomi modelinin ve uluslararası akademi dünyasında yansımalarının 
ele alındığı toplantı vesilesiyle uluslararası akademisyenlerle bir araya gelindiğini anımsattı.

Nebati, zirveye katılım sağlayan akademisyenlerin 12 farklı ülkeden geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
“Bu hocalarımız geleneksel ekonomi politikaları, iktisat politikaları konusunda özgün fikirleri ve dünyaya yeni 
söylemlerde bulunan değerli hocalarımız. Her biri kendi alanlarında dünyanın önde gelen isimlerinden müteşek-
kil ve dün yaptığımız toplantıda ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz oturumlarda biz şunu gördük ki dünyada 
yalnız değiliz. Çok değerli akademisyenlerimiz de şunu gördü ki söyledikleri sözlerin karşılığını ortaya koyan 
bir ülke var: Türkiye Cumhuriyeti. En önemlisi, bunu en yüksek seviyede bugüne kadar ortaya koymuş olduğu 
söylemleriyle sadece siyasal alanlarda değil, ekonomi alanında da adeta bir meydan okumayı ortaya koyan Sayın 
Cumhurbaşkanım, sizler, bu politikaların dünyada uygulanması noktasında öncülük edecek bir ülke ve lideri 
olarak görülüyorsunuz.

Dolayısıyla da gerek akademi dünyasında gerekse de bunu savunan, öne çıkaran ve mutlak surette de bu düşünce-
lerin hayata geçirilmesinde ortaya konulmuş olan bu kararlılığı akademik yönden de destekleyecek buradaki 
hazirûnla inşallah önümüzdeki süreçte dünyada bu konu çok daha farklı bir şekilde tartışılmaya devam edecek-
tir. Özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı’da, Japonya'da, Uzak Doğu'da, Avrupa'da bizim 
söylemlerimizi destekleyecek o kadar çok literatür var ki maalesef bunlar da dünyanın egemen güçleri tarafından 
adeta uygulanmaması için üzeri baskılanan ve görünürlüğü azaltılması için de birçok alanda üzeri saklanan bir 
alan.” Bakan Nebati, bu toplantılarla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde ve akademi dünyasındaki “değerli 
dostlar” olarak nitelendirdiği akademisyenlerle bunu dünyaya mal edeceklerini söyledi.
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Bilim dünyası Kovid-19 salgınının
kökenini tartışıyor

Lancet'te yayım-
lanan, dünya 
genelinde 28 bilim 
insanının hazır-
ladığı 58 sayfalık 
makalede, Kovid-
19'un kökeninin 
hala bilinmediği, 
bunu tanımlamanın 
sadece mevcut 
salgını değil ge-
lecekteki salgınlar 
ve bunları önleme 
stratejilerine de 
açıklık getireceği 
vurgulandı.

Virüsün doğal yol-
larla veya laboratu-
vardan yayılmasına 
yönelik iki hipotezin 
de hala geçerli old-
uğuna ve bu konuda 
daha fazla soruştur-
maya ihtiyaç 
duyulduğuna işaret 
edilen makalede, ilk 
hipotezde, Kovid-
19'un bir yarasadan 
insana, sonrasın-
da ise insandan 
insana geçtiğinin 
düşünüldüğü anım-
satıldı.

Makalede, ikinci hipotezin ise Kovid-19'un 
araştırma faaliyetleri nedeniyle yayılması 
olduğu aktarılarak, bunun bir araştır-
macının sahada örnek toplarken, doğadan 
alınmış virüs örnekleri veya laboratuvar-
da genetiği değiştirilmiş virüsler üzerinde 
çalışırken enfekte olması nedeniyle yaşana-
bileceği belirtildi.

Makalede, ayrıca "Biyoteknolojide son 20 
yılda yakalanan gelişmeler, genetik müda-
haleler, yeni ve oldukça tehlikeli patojen-
lerin yaratılmasını mümkün hale getirdi. 
Laboratuvar teknolojileri hızla ilerledikçe 
birçok bilim insanı, SARS-CoV benzeri 
virüslerin düzenleme ve denetim altında 
artışının riskleri ve diğer potansiyel salgın 
patojenleri konusunda uyarıda bulunuyor." 
değerlendirmesine yer verildi.

Kovid-19 salgını ve öncesinde SARS 
benzeri virüslere yönelik bağımsız, şef-
faf ve bilim temelli hiçbir soruşturmanın 
yürütülmediği vurgulanan makalede, şun-
lar kaydedildi:

"Laboratuvar notları, veri tabanları, e-posta 
kayıtları ve böyle bir araştırmaya dahil olan 
enstitülerin örnekleri bağımsız araştır-
macılara açılmadı. Bağımsız araştırmacılar, 
şimdiye kadar ne SARS-CoV benzeri 
virüslerin laboratuvarda manipülasyonu-
na odaklanan ABD laboratuvarlarını ne de 
Vuhan'da yürütülen laboratuvar araştır-
masının detaylarını soruşturmadı. Virüsün 
orijinlerine yönelik araştırma, viroloji, ep-
idemiyoloji, bioinformatik ve diğer ilgili 
alanlardan ve tüm hükümetler tarafından 
desteklenen uluslararası ekiplerin tarafsız, 
bağımsız, şeffaf ve titiz çalışmasını gerek-
tiriyor."

Dünyanın prestijli tıp dergilerinden Lancet'te Kovid-19'un kökenine ilişkin yayımlanan makale, salgının 
ortaya çıkma nedenlerine ilişkin tartışmaları yeniden başlattı.
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Farklı ortamlarda yürümek ve seyahat 
etmek bana her zaman çok şeyler öğret-
miştir. Ancak geçen hafta 3 ayrı günde 
yaptığım seyahatlar ve yürüyüşler kendi-
mi ve insanlığı çok derin bir şekilde sor-
gulamama sebep olmuştur. Bu yazımda 
sizlere bu üç gün süren yürüyüş ve seya-
hatlarım sonucu oluşan sorgulamama-
larımı ve öğrendiklerimi aktarmaya 
çalışacağım.
   Geçen hafta Kuşadası’nda sabah daha 
güneş yeni doğmaya başlarken sahilde 
yürürken gördüğüm bir yazı beni çok 
mutlu etti.   
  “Sabahın seherinde tatlı bir gülüş tatlı 
bir gülüş tatlı bir tebessüm ömre bedeldir. 
Günaydın .”
   Ve ben bu yazıyı okuduktan sonra her 
gördüğüm insana günaydın diyerek sa-
hilde yürümeme devam ettim. Ve günay-
dın dediğim herkes bana gülümseyerek 
günaydın dedi. İnanın o gün tüm günüm 
hep mutlu ve tebessüm içinde geçti.

Aynı gün aynı sahilin başka bir yerinde 
akşam güneş batarken yürürken bir düğün 
töreninden kalmış bir buketi gördüm. 
Kalp resmi şeklindeki buketin içinden 
güneşin batışı o kadar güzel görünüyordu 
ki, hiçbir yazı bu manzaradaki güzellikleri 
ve güzelliklerin bende oluşturduğu mut-
luluğu anlatamaz.

Bu kalp şeklindeki buket içinde denizde 
güneşin batışını izlerken keşke bu dünya 
hep aşk ve hep sevgi dolu olsa dedim.  İn-
anın o gece çok mutlu ve huzurlu olarak 
uydum.
  Ertesi gün memleketim Isparta’ya gel-
dim. 
   Ve memleketim Isparta girişinde il 
dışından gelen yeni üniversite öğrencileri 
için yazılmış büyük bir tabela gördüm.
    Tabelada  “Evinize Hoş Geldiniz” yazısı 
vardı.

Ve inanın bu güzel tabelayı görünce sanki 
ben de yeni bir üniversite öğrencisi olmuş 
ve iyi ki Isparta’da üniversite okuyacağım 
diye içimde büyük bir huzur ve mutluluk 

duydum. Ertesi sabah yine çok erken vak-
itlerde rahmetli annemin mezarını ziyaret 
etmek üzere Şehir Mezarlığına doğru 
yürümeye başladım. Bu sefer yolum üze-
rinde tamamen çiçekler ve lambalarla ile 
sarılmış girişinde “ Sevgi Yolu” yazılmış 
bir yol ile karşılaştım. Ve içinden büyük 
bir merakla geçmeye başladım. 

Gerçekten de bu sevgi yolundan geçerken 
her ne kadar annemin mezarını ziyaret 
edeceğimden içimde derin bir üzüntü olsa 
da içimde tüm insanlara karşı bir sevgi 
oluştuğunu  hissettim.
  Bu yürüyüşümün sonunda Şehir 
Mezarlığına vardım. Rahmetli annemin 
mezarı karşısına geldiğimde ise anne-
ciğimin ve ruhunun bana baktığını ve 
bana sevgi ile gülümsediğni içimde hisset-
tim.  

Ve ve anneciğimin için Allah’ımıza dualar 
ettikten ve derin duygular yaşadıktan son-
ra hemen yanında bulunan eski bir mezar 
taşı dikkatimi çekti. Bu mezarın taşında 
şunlar yazıyordu. 
”Dün Bende Senin Gibiydim. Unutma 
Hüdayı Yarın Sende Benim Gibi Ölürsün 
Oku Fatihayı”

 İşte Anneciğimin mezarı başın-
da yaşadığım duydu anları ve bu eski 
mezarın taşındaki yazı hayatı bir anda 
farklı açılardan  sorgulamama sebep oldu.   
Ve beynimde binlerce farklı soru belirdi.
   Peki  bizler bu geçici dünyada  bizlere 
bu hayatı yaşatan Allah’ımıza öbür dün-
yada hesap vermek ve öbür dünyamız 
için  planlamalar  ve de çalışmalar yapıyor 
muyuz?
   Peki  bizler halen yaşadığımız bu dünya 
hayatı için Charlie Chaplin’in aşağıdaki  
sözlerinden ne anlıyoruz, bu hayat için ne 
planlamalar ve de çalışmalar yapıyoruz?
 ‘’Bu dünyada hiçbir şey kalıcı değil. Hat-
ta sorunlarımız bile. Hayatta en çok boşa 
harcanan gün, gülmediğiniz gündür.’’   

Devamı simgedergi.com'da...

ÜÇ GÜNDE HAYATI SORGULADIM

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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CENGİZ HAN VE MOĞOL İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE
UYGUR   TÜRKLERİ  VE  TÜRKLÜĞE  KATKILARI

Tarihin büyük hükümdarlarından Cengiz Han’ın dünya’da ünlü olmasında ve Moğol 
İmparatorluğunun uzun yıllar hüküm sürmesinde Uygur Türklerinin çok payı vardır.
Bu incelememizde Uygur Türk devlet adamlarının ve âlimlerinin Moğol Devleti’nde 
oynadığı rolü ele aldık. 

Çalışmamızın temeli Moğol tarihi değildir; Moğol tarihi içerisindeki Türklüğü ortaya 
koymaktır. Biz, Cengiz Han’ın ırkî kökeni üzerinde tartışma yapmadan onu bir Moğol 
Hakanı olarak kabul ediyoruz. Fakat kurduğu devlet ve idealleri tamamıyla bir Türk 
devletidir diyebiliriz. Bu iddiamızı, Moğollar hakkında yazılan pek çok eserin ana kay-
nağı hükmünde olan “Moğolların Gizli Tarihi” adlı eser doğrular niteliktedir. Bu eser, 
Cengiz Han’ın kendi soyunu, hayat hikâyesini, dinî anlayışını ve hâkimiyet düşüncesini 
anlatan en önemli bir kaynaktır. Bu kaynaktaki bilgiler dikkate alındığında, Cengiz 
Han’ın kurduğu devletin, Türk devletlerinin özellikle Göktürkler ve Uygurların kültürel 
mirası üzerinde yükseldiği kolaylıkla fark edilecektir. Uygur Türkleri, Cengizhan İm-
paratorluğuna kuruluşundan itibaren her yönden güç vermişlerdir. 
      
Cengiz Han’ın kurduğu bu büyük imparatorluğun tarihini araştıran her tarihçi, Türklüğe 
ait unsurların varlığını kolaylıkla fark edebilir. 

“Moğolların Gizli Tarihi” adlı eserde Cengiz Han’ın baş vezirlerinden Yilu Çusay, Cengiz 
Han’a şöyle diyor: “Bir orduya ok ve yay yapan usta lazım olduğu gibi devleti idare etmek 
için de yetişmiş devlet adamı lazımdır.” Bu sözden hareketle Cengiz Han’ın Uygurlara 
ilgi duyduğu ve Uygurların meşhur tecrübeli siyasetçilerini, devlet adamlarını, savaş te-
crübesi ve bilgisine sahip olanları, mühendisleri, çok dil bilen diplomat ve tercümanları, 
tarihçi ve hattatları Moğol Devleti’nde görev yapmaya davet ettiğini, onlara üst düzey 
görevler verdiğini görüyoruz. Uygur âlimleri, Moğol Devlet yasalarının oluşumunda 
çok önemli rol oynamışlardır

Cengiz Han, Büyük Moğol İmparatorluğunu kurduktan sonra, devlet yönetimi ve kültür 
bakımından Moğollardan ileri olan Uygur Türklerini devlette önemli görevlere getirdi. 
Uygurlar, engin devlet yönetme tecrübelerini, kültürlerini, yazılarını ve dillerini Moğol-
lara öğrettiler. Moğolların önemli bir kısmı, Uygurların etkisi ile Türkleştiler. Moğol 
Devleti, başta Uygurlar olmak üzere birlikte yaşadıkları öteki Türk boylarından da et-
kilenerek Türk-Moğol imparatorluğu niteliği kazandı. 

Cengiz Han’ın yaptığı fetihler neticesinde Türk kavimlerinden pek çoğunun Moğol 
Devleti’nin yönetimini kabul ettiği, daha sonra Türklerin peşinden Türkistan’a gel-
en Moğolların önemli bir kısmının Türkleştiği, böylece iki toplum arasındaki kültürel 
etkileşimin uzun yıllar sürdüğü, bu nedenlerle Moğol Devleti’nin artık Türk-Moğol 
görüntüsü verdiği bilinen bir gerçektir.  Moğol İmparatorluğunun devlet teşkilatı,  Türk 
devlet teşkilatından farklı değildi. Koçu İdikut Uygur Devleti hükümdarı Barçuk Sanat 
Tigin, 1210 yılında Moğol İmparatorluğunun başkentine ziyarete gelir. Ziyaret sonrası 
Uygurların Beşbalık  (Şimdiki Doğu Türkistan’ın Cimisar civarları)  Bölgesinden bin-
lerce vasıflı Uygur Türkü, Moğol Devleti’ne getirildi ve devlet işlerinde çalıştırıldı. Uy-
gur komutanları, 1219-1225 yılları arasında doğu ve batıda yapılan bütün savaşlarda 
Cengiz Han’a rehberlik yapmıştır.

1204 yılında Naymanlara  yapılan bir savaşta Cengiz Han tarafından esir alınan Nay-
manların Uygur devlet adamı Adliye nazırı ve mühürdar Tata-tonga, Cengiz Han’ın dik-
katini çekmiş ve ona başdanışmanı ve mühürdarı olmasını teklif etmiştir. Tata-tonga 
teklifi kabul ederek Moğolların devlet idaresindeki büyük bir boşluğu...

Devamı simgedergi.com'da...

Erkin SABİT

Doğu Türkistan
Cumhuriyeti Sürgün
Hükûmeti Başbakanı

Turan Devletleri Teşkilatı
Genel Başkan Vekili

Ankara Meclisi
Genel Başkan Yardımcısı,
Turan Devletleri Stratejik

Araştırmalar Genel Başkanı
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Tarih ve Arkeoloji Mari belgeleri: (1800 av J.C)
Mari krallığı (Tell Hariri), Fırat'tan çok uzak olmayan, Suriye ile Irak arasındaki 
sınırdan kısa bir mesafede yer almaktadır. Bu nedenle, Mari coğrafi olarak Suri-
ye'ye aitse, uygarlığı tamamen Mezopotamya kültür ve sanatından kaynaklan-
maktadır (şekil 1). Mari, konumuna büyük stratejik ve ticari önem borçluydu.

Mari'nin adı, Mari'nin bir kraliyet hanedanının ikametgahı olarak anıldığı Sümer 
kral listesi gibi Sargon öncesi dönemlere dayanan arkaik belgelerde geçmektedir; 
tufandan sonraki onuncu hanedandır. Bir Amorrite hanedanı olan Lim hanedanı 
tarafından fethedildi ve Zimri-lim'in dönüşünden önce Assur kralına tabi oldu. 
Daha sonra şehir, MÖ 1759 civarında, saltanatının otuzuncu yılında Babil kralı 
Hammurabi tarafından yıkıldı.

Arkeolojik kazılar, yirmi binden fazla çivi yazılı tabletin bulunduğu büyük bir 
kütüphaneyi ortaya çıkardı. Mari toplumunun ve bölgenin tarihini M.Ö 2. binyı-
la kadar takip etmemizi sağlayan gerçek bir dil hazinesidir. Bu nedenle, Mari'nin 
belgelenmesi antik Yakın Doğu hakkındaki bilgimizi çarpıcı biçimde zengin-
leştirmiştir. Araştırma devam ediyor. 1930'ların uluslararası bilim topluluğu, 
Mari'de kesintisiz bir mimari, sanatsal ve epigrafik keşifler dizisine tanık oldu; 
Mari Kraliyet Arşivleri metinleri, Babil Hammurabilerinin siyasi zaferinden 
önceki Mezopotamya tarihi bilgisini kökten yeniledi.

Mari'nin metinleri, son derece nadir birkaç istisna dışında, harflerin %99'undan 
fazlası ve sözde "ekonomik ve idari" metinlerden oluşur. Mektup arşivleri, her 
zaman en çok dikkat çeken prestijli belgelerdir. Genellikle çok canlı bir dilde 
yazılan bu kitaplar, diplomasi, din, yönetim ve günlük yaşam hakkında tükenmez 
bir beklenmedik bilgi hazinesidir. “Ekonomik” metinler de sansasyondan yok-
sun değildir, ancak bilgileri çoğunlukla tekrarlıdır ve ait oldukları dizi yeniden 
oluşturulmadığı sürece neredeyse her zaman önemsizdir. Onların restore edilmiş 
seti, Mari'nin belgelerinin anahtarı olduğu ortaya çıkanlar.

Bu belgeler A.R.M. (Mari'nin kraliyet arşivleri) ve M.A.R.I. (Disiplinler ar-
ası Araştırma Mari Annals). Yayınlanmış metinlerde sunulan ayrıntılardan, iç 
ekonomik yaşamın çeşitli yönlerini keşfetmeye çalışıyoruz. İhraç edilen ve ithal 
edilen ürünlerin dolaşım teknikleri, Mari zamanının zanaatları ve zanaatkarların 
statüleri de gözlemlenebilir. Bu belgeler bize aktif bir toplumun, özellikle de bu 
aktif toplumu iyi temsil edenlerin, yani zanaatkarların hareketli görüntüsünü 
sunuyor.

Bu nedenle belgeler ayrıca bira, ekmek, hamur işleri imalatı, zeytinlerin preslen-
mesi, fermantasyon, boyama, mücevher, tekne imalatı vb. gibi bazı zanaat faali-
yetlerinden de bahseder. bugün de varlığını sürdüren. Bu çalışma aynı zamanda 
yönetimin Mari'nin günlük yaşamında oynadığı önemli rolü keşfetmemizi de 
sağlıyor.

Dr. Arnaud
AL YASIN

Suriye Türkiye
Dostluk Derneği
Genel Başkanı

CENGİZ HAN VE MOĞOL İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE
UYGUR   TÜRKLERİ  VE  TÜRKLÜĞE  KATKILARI
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu 
kaldırma kararına somut adımla cevap vereceğiz

Çavuşoğlu, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Muğla'da, Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Öğrenci sarayı VIP Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Rum kesimine silah yardımı hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Bu konu Milli Güvenlik Kurulunda değer-
lendirildi. Bu noktaya nasıl geldik. Biz garantör ülkeyiz. Garantör ülke olarak KKTC'nin de haklarını savunmak 
zorundayız. Oradaki Türk kardeşlerimizi korumak, kollamak bizim hakkımız. 1960'lar, 1974'ler konuşuluyor ama 
o günler geçti artık. O günlere dönülmesine müsaade etmeyiz. Her zaman KKTC'nin haklarını koruduk, koruy-
acağız." açıklamasında bulundu.

ABD'nin son dönemde aldığı bir kararının olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargoları var. Bunun da sebeplerinden bir tanesi, Rum tarafının kara 
para aklamada en önde gelen yerlerden birisi olması. Neymiş efendim, son zamanlarda Rum kesimi ABD ile kara 
para aklama konusunda iş birliği yapmış. Kara para aklama konusunda da iş birliği yapmış olabilir. Benim elimde 
veriler olmadığı için net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bunun karşılığı Rum tarafının ABD'den silah almasına 
izin vermek mi olması lazım. Başka destekler verebilir, maddi destek verebilir. Ama Ada'da Türk tarafı-Rum tarafı 
dengesi var. ABD, Türkiye ve Yunanistan arasında da bir denge politikası izliyordu. Bu politikadan 2 yıldır uzak-
laşmaya başladı. Bu konuda biz uyardık. Bu son kararıyla da aslında denge politikasını tamamıyla bozduğunu, 
tamamen Rum yanlısı olduğunu gösteriyor ABD. ABD bir karar aldı. Rum tarafı silah alır, almaz. Bugüne kadar 
KKTC'de biz gerekli tedbirleri aldık. Bu karardan sonra biz de ilaveten buraya ne gerekiyorsa takviye yapacağız. 
Silah anlamında ne gerekiyorsa bunu yapacağız. ABD'nin bu kararına biz somut adımla cevap vereceğiz. Madem 
tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız. KKTC ve Kıbrıs Türkünü korumak için her türlü adımı 
atacağız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu 
kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz

Ada'da, biz de gereğini yapacağız." dedi.
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Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etme-
siyle ilgili olarak Türkiye'nin gerekli tedbirleri alacağını bildirdi.

"Biz de NATO üyesiyiz, biz olur vermeseydik Yunanistan NATO'ya üye olamazdı." diyen Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz 
Yunanistan ayrıldı ve tekrar geldi. Yunanistan 'Arkamda o var, yanımda bu var.' gibi söylemlerin arkasına sığınırsa 
kendini aldatmış olur. Yarın herhangi bir durumda geçmişte olduğu gibi bugün kendisine gaz verenlerin hiçbiris-
ini Yunanistan yanında göremez. Biz komşuyuz, biz yan yana olan iki ülkeyiz. Sorunlarımız var ve bunları çözmek 
için diplomasiyi ön plana çıkardık." dedi.

"AB, maalesef yüzde 100 haksız olduğu halde Yunanistan'ın yanında olmaya çalışıyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart'ta Yunanistan Başbakanı'nı İstanbul'da misafir ettiğini ve bura-
da gayet güzel bir mutabakata varıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Diplomasi yoluyla sorunlarımızı çözelim, birbirimizin aleyhinde olmayalım, üçüncü ülkeleri devreye sokmay-
alım. Mutabakat buydu ama Yunanistan 15 gün geçmedi tam tersine davranmaya başladı. Miçotakis'in New 
York'a gitmesiyle birlikte. Böyle uluslararası hukuktan yana olması lazım. Anlaşmalar varsa bu anlaşmalara uy-
mak gerekiyor. Sonuçta Yunanistan'ın AB'nin arkasına sığınmasının da Yunanistan'a bir faydası olmaz. Siyasi 
cevaplar, demagoji, zayıf, cılız, hukuki argümanları ortaya koyamıyor. Tüm bu tezlerini ve yalanlarını çürüten 
mektuplarımızı görünce zaten zıvanadan çıktılar. Yunanistan AB tam arkamızda olur anlayışına sığınırsa yanılır. 
AB maalesef yüzde 100 haksız olduğu halde Yunanistan'ın yanında olmaya çalışıyor. O da uluslararası hukukun, 
hukukun üstünlüğünün, hakkın, hukukun eviyiz diye caka satan bir örgütten bahsediyoruz. Onlar da sorunun 
çözümüne katkı sağlamıyor. Oysa biz sorunlar için çözüm önerileri sunuyoruz. Hem Kıbrıs'ta hakça paylaşım, 
hem Ege'de sorunların çözümüyle ilgili biz her zaman öneriler ortaya koyuyoruz ama bizim üyemiz her şartta 
haklıdır yaklaşımının da bir faydası olmaz."

12 adaların silahlandırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu üzerine, Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Silahsızlandırılmış adalardan bahsediyorum. Yunanistan’ın ihlal ettiği adalar. 1923 Lozan Antlaşması ile Yunan-
istan'a verildi bunların bir kısmı. Biz bu anlaşmanın tarafıyız. Bir kısım da 1947 Paris Barış Antlaşması ile verildi. 
Biz o anlaşmanın tarafı değiliz ama Türkiye’nin taraf olup olmaması da önemli değil. Bu anlaşmalar niçin im-
zalanmış? Barışı tesis etmek için imzalandı. Barışın şartları olarak Yunanistan’a ‘Bu adaları tamam sana verdik, 
senin ama bunları silahlandıramazsın.’ Yunanistan bu adaları 1960’larda silahlandırmaya başladı. Önce inkar etti, 
sonra Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 'Bize tehdit var o yüzden silahlandırıyoruz.' dedi. Tabii bu statü ihlali o 
günlerde başladı. Biz bu silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal eden Yunanistan’ı bu adımlarına karşı BM'ye 
bir mektup yazdık. Dedik ki 'Bu alınan adalar bu şartlarda verildi, anlaşmalar da ortada. Dolayısı ile Yunanistan bu 
ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır.' Yunanistan hukuki bir cevap vermek yerine 'Türkiye bizim 
egemenliğimizi ihlal ediyor, tehdit ediyor.' demeye başladı. Oysa anlaşmalar var. Anlaşmayı ihlal eden Yunanistan. 
8 ay sonra bir cevap yazdı. Biz tabii bir cevap daha yazdık. Yunanistan’ın iki cevabı oldu. İkisi de zayıf, cılız siyasi 
demogojiden ibaret. Hukuki yönü çok zayıf. Biz en son geçtiğimiz günlerde üçüncü bir mektubumuzu hukukçular 
ile oturduk. Yunanistan’ın içine düştüğü komik durumu anlatırken yine hukuki argümanlarımızı bir kere daha 
güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Yunanistan’ı da esasen zıvanadan çıkaran bu, delirten bu. Türkiye soğukkanlı 
hukuki argümanları, bu anlaşmalara ne kadar bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Yunanistan diyor ki 1947 Paris 
Barış Antlaşması'na Türkiye taraf değil. Türkiye'nin taraf olup olmaması değil, o zaman sana verilmiş, İtalyanlar 
vermiş ama şart koşmuş. İmza atmışsın. Kime karşı silahlandırıyorsun bunu. Türkiye'ye karşı silahlanıyorsun. 
Silahlandırmayacaksın. Barışın korunması için bu şart. Bu şartı bozuyorsan Türkiye'nin de eli kolu bağlı olarak 
beklemesi mümkün değil. Dedeağaç ve diğer bölgelerde ABD'nin sığınak yapması değişik bahaneler, efendim 
Rusya imiş, oraymış, buraymış, vesaire ama görüntüler öyle değil. En son Yunanistan’a verilen zırhlı araçları da 
bizim uçaklarımız tespit etti. Bundan da çok rahatsız oldular. Attıkları her adımın farkında olduğumuzdan da 
rahatsız oldular. Bu silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettikleri bu adaları da bazılarını getirdiler bunu 
de tespit ettik. Bunun peşini tabii bırakmayacağız. Yunanistan ve Ankara büyükelçilerini bakanlığımıza çağırdık. 
Gerekli protestoları yaptık. Bundan sonra da adımlarımızı buna göre atacağız."
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TBMM Başkanı Şentop: Macaristan ile tarihi ve kültürel
ilişkilerimiz de var

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın 
mensuplarına, Macaristan ziyaretini ve gündemi değerlendirdi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Or-
ban ile görüştüğünü belirten Şentop, bu görüşmelerde hem ikili ilişkileri hem de bölgesel durumu ele 
aldıklarını söyledi.

Siyasetin, rasyonalite, makuliyet ve kendi halkının menfaatini düşünerek yapıldığını ve bu kapsamda Tür-
kiye'nin Macaristan ile birçok konuda aynı fikirde olduğunu belirten Şentop, "Bu savaş (Rusya-Ukrayna) 
sürecinde ortaya çıkan enerji krizi ve gıda krizi bağlamında yaşananlar biraz Avrupa'nın, başka ülkeler-
indeki politikacıların yönetim ve siyasetle ilgili bu iki önemli esası göz ardı ettiklerini gösteriyor. Bir kere 
alınan kararların önemli bir kısmı makul değil, öbür taraftan halkın çıkarlarını gözeten kararlar değil. 
Siyaset ve yönetimde gerçekçi yaklaşımlar önemli. Ben burada Macar siyasetçilerin gerçekçi yaklaşımlar 
ortaya koyduklarını görüyorum." dedi.

Türkiye'nin girişimiyle tahıl koridoru ve esir takası gibi somut neticeler elde edildiğini ve bunun Macar 
politikacılar tarafından da takdir edildiğini vurgulayan Şentop, "Türkiye'nin savaşan iki ülke arasında, 
Rusya ve Ukrayna arasında, önce ateşkesi sağlamak daha sonra kalıcı barışı tesis etmek için Cumhur-
başkanımızın liderliğinde yapmış olduğu çalışmaları burada büyük bir takdirle karşılıyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Orban arasındaki yakın dostluğun, hükümetler arası 
ve iki ülke arasındaki ilişkilere yansıyan çok olumlu yönleri olduğunu söyleyen Şentop, "Macaristan ile il-
işkimiz sadece hükümetler arası ve parlamentolar arası değil, aynı zamanda ortak kökenlere dayanan tarihi 
ve kültürel ilişkilerimiz de var. Hatta biz Macaristan'ı kardeş ve akraba topluluk olarak görürüz, onlar da 
bizi öyle görüyor." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Macaristan ile ilişkimiz sadece hükümetler arası ve parlamentolar arası 
değil, aynı zamanda ortak kökenlere dayanan tarihi ve kültürel ilişkilerimiz de var." dedi.
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ÜZÜM
Üzüm üreticilerinin derdi 20 Ağustos’ta Sona erdi diye sevinmiştik. Köşe 
yazılarımıza taşıdık. Belki tam değerini bulmadı ama yine de üreticinin 
yüzü az da olsa gülmüştü. Takipçisi olacağız dedik ve olduk. Şimdiye ka-
dar 27 liraya üzüm satan hiç kimseye rastlayamadık kime sorsak 19-20 lira 
bandında alımlar sürüyor TMO alıma başlamış ama Kasım ayına bile gün 
alınamıyor. Birileri oynuyor.

Hem de güzel oynuyor… Manisa’nın dağları… Kökleniyor bağları… Hangi 
üretici ile konuşsam sökeceğim diyor. Neden? Kim belirliyor bu piyas-
ayı? Kimler spekülatif haberler yayıyor? Kimler kapalı kapılar arkasında 
tekelleşmeye çalışıyor.? Üzüm borsası neyi belirliyor? 

TARİŞ’ten çıt yok…

Üretici burnundan solumaya devam ediyor. Geçen yıl 1.5 dolara sattığı 
8 numara üzümünü şimdi 1.04 dolara satmak zorunda kalıyor. Zorunda 
diyorum… Çünkü, Girdi maliyetleri çok yükseldi. Üretici bu girdi mali-
yetlerini borçlanarak temin etti. Bağ bozumunda ödeyeceğine söz verdi. 
Bağlar bozuldu üzümler kurutuldu Alacaklılar kapıda… Bunu bilen uy-
anık simsarlar. Kulisler oluşturarak sıkışan üreticinin borçlarını ödemesi 
için yok pahasına üzümünü satacağını biliyorlar. 19-20 lira işine gelirse. 
Çiftçi çek yazarak kimseyi kandıramayacağına göre ister istemez zarar 
ederek üzümünü satıyor. Çünkü o borçlu… Borcunu zamanında ödeyem-
ezse kahır ediyor… Gelecekse malıma gelsin diyerek üzüm satılıyor. Şimdi 
ben yıllardır yazar dururum… 

Bu odalar kimin yanında? Protokollerde en önde? Yurtiçi yurt dışı seyahat-
leri, peş peşe… Hep de aynı kişiler… Kamu yararına onlarca Dernek yaşam 
mücadelesi verirken. O şehrin her dönemin adamları zevki Sefa içinde… 
Çiftçi bitmiş… Esnaf kan ağlıyor… Sanayici can çekişiyor… Ekonomi ger-
iliyor. Umurlarında mı? Şu isimlerinizi değiştirin beyler. Veya bu konu İle 
ilgili acil yasal düzenlemelere gidilsin. İşkence odalarına dönüştürüldü 
bunlar. Çiftçi, esnaf, ticaret erbabı, sanayici odanın yolunu bilmiyor. Sicil 
amiri bunlar… Nasıl bilmezsin? Hele aidatlarını bir kaç kez ödeme bak 
başına neler geliyor. Bu odalara bazıları Sıvil toplum kuruluşu diyor. Sakın 
inanmayın. Bunlar bizleri kontrol altında tutmak İçin kurulmuş sömürü 
teşkilatlarıdır. Üzüm üreticisi taban fiyatı 27 bin lira diye açıklayan Cum-
hurbaşkanız. Bunu uygulamayanlar kimler?

Düşünelim hep beraber.

İsmail AYDIN
Yazar
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BAZI PARSELLER'DE VAKIF ŞEHRİ BULUNMAKTADIR,
BU ŞERH NASIL KALDIRILIR .?

Türkiye genelinde bazı Parseller'de Vakıf şehri bulunmaktadır.  
Bu parseller kıymetli ve değerli olduğu için ayrıca bu parselleri 
yıllardır kullananlar  bulunmaktadır. Öncelikle şu hususu 
netleştirelim. 5.6.1905 tarihinde 2762 sayılı Vakıflar Kanunu 
gereğince ve geçen tarihlerde Bazı maddeleri değişikliğe tu-
tulmuştur.  Bu kanunun  konumuz olan ilgili maddelerinden 
uygulamalardan açıklamalar yapılacaktır.

Vakfın mülkiyetinde bulunan parsellerin kullanma ve yararl-
anma hakkına sahipler, 12.13.955 güne bitti mi ne kadar, Vakı-
flar Genel Müdürlüğü'ne taviz Bedeli ödeyerek taşınmazın 
mülkiyetini  kendi adlarına yazılabileceklerdi.

Vakıf şehri bulan parselin çıplak mülkiyetinin alınması için 
Bu Kanunun 27 -(değişik: 26.6. 2001- 4690 /1 madde) '' vakıfın  
türüne  göre ayırım yapılmaksızın üzerinde taviz şerhi bu-
lunun mevcut mukataalı  veya icareteyli Vakıf taşınmaz mal-
ların mülkiyetleri taşınmazların bulunduğu defterdarlık il-
çelerde Mal Müdürlüğü bünyesinde yer alan hazine taşınmaz 
malın satış ihalesine yetkili olan komisyon tarafından takdir 
edilecek rayiç bedelinin % 20 oranında hesab edilecek tav-
iz bedeli karşılığında mutasarrıflarına  geçirilir.Taviz bedeli 
ödenmeden ortaklığın giderilmesi veya cebri icra yolu ile satışı 
yapılacak taşınmaz malların satış bedeli esas alınır.''

Vakıf şerhi bulunan parsel üzerinde işlem yapılması halinde 
Bu maddenin gereği üzerince.Yetkili tapu müdürlüğüne 
müracaat edilip son durumunu gösteren tapu kaydının yetkili 
makama taviz bedelini hesaplatıp, Tescil yapılması için Tapu 
müdürlüğüne müracaat edilecektir. 

Müh. Zafer DEMİR
Tapu Kadastro

E. Baş Müfettişi 
Yazar
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BAZI PARSELLER'DE VAKIF ŞEHRİ BULUNMAKTADIR,
BU ŞERH NASIL KALDIRILIR .? AK PARTİ SOSYAL MEDYA ÜSTADI MEVLÜT SEZER

Ak Parti Sosyal Medya Üstadı Mevlüt 
Sezer; "Cumhurbaşkanımız sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ömrünü halka adamış! 
Böyle bir lider 100 yılda bir gelir. Gec-
esi gündüzü olmayan, yağmur çamur 
demeden yollara düşmüş. 68 yaşında 
ki uzun adama bir ümmeti yükledik. 
Ne olur bizde omuzlayalım. Bu yükü o, 
hayatta söyleyemez yorulduğunu. Fırsat 
vermesin. Dualarımız vatana, devlete, 
ümmete, başkomutanımıza olsun. Dev-
letimizin lideri tek adam!"

Ak Parti kurucu üyelerinden Mevlüt Sezer, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a olan ilgisi ve sevgisi ile biliniyor. Sayın Sezer,

sosyal medyada Ak Parti lehine işler yapıyor.
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ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK Kİ ;
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” emri üze-
rinde günümüz insanları olarak çok ve derin 
düşünmemiz gerekiyor. Peygamberimiz Hz 
Muhammed (sav) "Öyle bir zaman gelecek 
ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar 
ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain 
sayılacak, hâinlere güvenilecek. İnsanlardan 
şâhidlik etmeleri istenmediği halde şâhidlik 
edecekler, yemin etmeleri istenmediği halde 
yemin edecekler." (Taberâni, XXIII, 314). At-
alarımız “Söz namustur.” derlerdi. Verdikleri 
söz insanlar arasında en geçerli senetti. Sözüne 
itibar edilmeyen, yalan, dolan, hile, fitne ve 
fesatla insanları aldatan kişiler toplumdan 
dışlanırdı. Günümüzde artık “yalan at tutmaz-
sa izi kalır” sözü slogan olmaktan çıkıp bir  
hayat metodu haline gelmiştir. Anlamak ist-
eyenlere ibretlik bir kıssa: Abbasiler devrinde 
Behlül Dânâ (R.A.) bir gün yolda giderken 
müfrezelerden kaçan bir kişi ile karşılaşır. 
Şahıs yardım isteyerek:
- Aman Behlül bana yardım et kaçmam lazım! 
Behlül sırtında taşıdığı boş çuvalı açar:
- Gir içine, der. Şahısta çuvala girince, vurur 
sırtına çuvalı yoluna devam eder. Biraz sonra 
şahsı takip eden müfreze ile karşılaşır. Sorar-
lar:
- Behlül, falan şahsı gördün mü?
- Gördüm sırtımda der.  Ama onlar bu cevaba 
güler ve giderler… Emniyetli bir yere gelince 
Behlül torbayı açar ve şahsı indirir. Şahıs: - 
Aman Behlül ne yaptın? Hem beni kurtarma-
ya söz verdin, hem de gammazladın... Behlül 
gülümser ve cevabı çok manidardır:
- Merak etme! Onlar Doğruya İnanmazlar, 
Doğru Söyleyene Hiç İnanmazlar...
Evet, Behlül’ün söylediği hakikat bugün bütün 
insanlığı sarmış durumda. Yalanlara inanılır 
ve itibar edilir, ancak doğrulara ve doğru söze 
itibar edilmez oldu.
Ayette "Birbirinizi aldatmak için (yalan) yemin 
etmeyin, bu yüzden yere sağlam basan ayak 
sürçebilir ve Allah yolundan alıkoymanıza 
karşılık kötü bir azab tadarsınız. Bunun için 
size (ahirette de) büyük bir azab vardır." (Nahl, 
16/94). Hadis-i şerifte Hz. Muhammed (s.a.a.) 
şöyle buyurmuşur: "Yalan kötülüğe, kötülük 
Cehennem'e götürür. İnsan yalancılık yapa 
yapa, nihayet Allah katında yalancılardan 
yazılır." (Buharî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103-
105). 
Yalan bütün çağların hastalığıdır. Doğruları 
Söylemek, Dünyanın En Zor İşidir. Bir insanı 
yalanlarla kazanmak yerine, doğrularla kay-

betmeyi tercih ederim. Yalan yalanı doğurur 
belki yalanla çok yükseklere çıkılır fakat inişi 
çok kötü olur, parçalanır, dağılır. Doğru her 
zaman iyidir. "Yalancının evi Yanmış, Kimse 
İnanmamış “denir. Yalan söylemeyi alışkanlık 
haline getiren insan, doğruyu söylese de ken-
disine inanılmaz. Yalan, batıl gibidir hakikat 
rüzgarı estiğinde yalanın yerinde yeller eser. 
Yalanla elde edilen her kazanç, her itibar yıkıl-
maya, yok olmaya mahkûmdur. Yalan söyle-
mekte ne kadar usta olunursa olunsun bir gün 
yalan ortaya çıkacaktır. Çünkü yalanın kötü bir 
huyu vardır. Er geç ortaya çıkar yalan söyleyeni 
rezil eder. Onun içindir ki atalar “yalancının 
mumu yatsıya kadar yanar demişlerdir.” 
Yalan söyleyen kişi kendini uyanık zanned-
en bir ahmaktır, yalanı ortaya çıktığında bir 
ömür kazanamayacağı güveni kaybettiğinde 
ne yaptığını anlayacaktır.
Yalan söyleyen kişinin karakteri bozuktur. 
Kişinin karakteri bozulmadan yalan söyle-
mez, söyleyemez! Onun için ilk defa yalan 
söyleyenleri yüzlerinden anlarsınız, yüzlerini 
kaplayan o mahcubiyetten tanırsınız. Ama 
yalanı karakter haline getirenleri tanımazsınız, 
tanıyamazsınız, yalanlarını da yakalay-
amazsınız. Kişi yanlışlarını örtmek, menfaati 
temin etmek ya da korkulardan emin olmak 
için yalan söyler ki bu durumda yalancı olan 
kişi her zaman yalanının ortaya çıkması kay-
gısını taşır ve bu korkuyla yaşar. Bu da bize 
gösteriyor ki yalancının en büyük düşmanı 
bizzat kendisidir.
Unutmayalım!
Yalan, güveni yok eden, eminliği tüketen 
hayasız bir eylemdir. Yalan, hakikate atılan 
iftira, doğrulara, güvene sıkılmış kurşundur. 
Yalan, yılan ve akrep gibidir gün gelir insanı 
sokar.
Öyle insanların yanında ol ki onlarla aynı 
fotoğraf karesinde olduğun için şükredesin
Ve öyle insanlara da karşı dur ki o fotoğraf ka-
resinde olmadığına şükredesin...
Öyle bir zaman gelir ki 
O gün birlikte çektirdiğin fotoğraf karesinde, 
keşke olmasaydım dersin"  
Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun 
doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir 
topluluğa kötülük edersiniz. Sonra yaptığınıza 
pişman olursunuz. ' (Hucurat, 6) Haberden 
önce haberi getireni - tanıyın. “Kişiye işittiği 
her şeyi haber vermek, yalan olarak yeter.”

Sacit CELAYİR
Yazar
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ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK Kİ ; SORU 1:  İSLAMDAKİ MEHİR, EVLİLİK SİGORTASI MIDIR
YOKSA BOŞANMA SİGORTASI MIDIR? 

        & MEHRİN YÜRÜRLÜLÜĞÜ 
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE 
KURUMSALLAŞTIRILABİLİR Mİ? 
       & BİREYSEL EMEKLİLİK SİS-
TEMİ İLE MEHİR MÜESSESENİN 
YÜRÜRLÜĞÜ SAĞLANABİLİR Mİ?
       & BES ARACI, MEHİR ARACINI 
TAŞIYABİLİR Mİ? AİLENİZLE BİR-
LİKTE HANGİ ARAÇLA SEYAHAT 
ETMEK İSTERSİNİZ?
       & Evlilik, hayatın en önemli makas 
değişimidir. Hani atalarımız dermiş ya 
eş, aş, iş seçimi hayatın anlamıdır. Evlilik, 
insanlık tarihinin en büyük sözleşmesidir. 
Öyle ki evlilik, bir aşka yuva kurmaktır. 
Evlilik, insanlık bahçemize atılan bir 
tohumdur. Evlilik, geleceği inşa edecek bir 
fidan dikmektir. Her kuşun bir yuvası, her 
ağacın bir gölgesi aranır. Arıda bal, ağaçta 
da dal aranır. Yoksa “single” olup “ebter” 
mi olmak istersin.
      &  Eşler, insanlık bahçesine x+y değeri 
ekerler. Bu değer, rahmanin lütfuyla 
kök salar, hücre olur, büyüdükçe büyür. 
Tohumsuz toprak, insanlığa hizmet eder 
mi? Keza Anne ve Baba olmak her yiğide 
nasip olur mu? Hani var ya tohum saç 
bitmezse toprak utansın!
       & İnsan; sorumlu tutulan bir varlıktır. 
Sorumluluk, kişinin kendine ve başkaları-
na karşı yerine getirmesi gereken yüküm-
lülüklerini zamanında yerine getirmesi 
zorunluluğudur. Klasik ifadesiyle sorum-
luluk, “her nimetin bir külfeti vardır” 
ilkesidir. Günümüzde bireysel sorumlu-
luklar, genellikle azalmıştır. Kurumsallaş-
ma zorunlu hale gelmiştir.Sorumluluk da 
bireysellikten, kurumsallığa aktarılmıştır. 
      & Özgürlük ancak bu sorumluluk 
temeli üzerinde yaşayabilir. Bu nedenle 
insanoğlu, varlığının en yüce değerler-
inden biri olan özgürlüğünü kazanmak, 
genişletmek ve korumak için öteden beri 
mücâdele etmiştir. Günümüz sorumluluk 
hukuku, sorumluluğu bireysel olmaktan 

çıkarıp sorumluluğun organizasyonunu 
üçüncü kişilere yani sigorta şirketlerine 
vermiş, sorumluluğun devri yapılmıştır.
        & Aile toplumun ilk kurumsal 
müessesesi, toplumun hücresidir.  Me-
hir, bu müessesenin zorunlu sigortasıdır. 
Aile kurma özendirilmelidir. Keza ailenin 
sürekliliği için de tarafların haklarının 
korunmasına özen gösterilmelidir. Du-
rumsallıklar dikkate alınmadığında, iki 
taraftan birine haksızlık edilmesi kaçınıl-
mazdır. 
       & Mehir, bu dengenin bozulması 
veya kurulmasıyla ilişkilidir. Tüm bu 
sebeplerden dolayı bugün bazıları mehri, 
iki taraftan birinin maddi istismarı veya 
sebepsiz zenginleşmesi sayarlar. Bu du-
rumsallık daha çok evlilik sözleşmesini 
sonlandırma yetkisi olan kocanın, evli-
lik birlikteliğinin sürdürülmesi için aile 
sigortası, kadına tanınan sosyal güvenlik 
teminatıdır.
      & Mehir, belki de bir aşk bedeli, 
ailenin sürekliliğini sağlayan bir yaptırım 
veya zayıfı korumak için alınan bir ted-
birdir. İslam öncesi bir örf ve adet olan 
mehir, İslam dinince de tadil edilerek ka-
bul edilmiştir. Anadolu’da çoğu kez ihmal 
edilen nassi bir emrin yürürlüğü toplum-
da pek görülmez. Bu kavram ve yürürlüğü 
mahzun düşmüştür. Sözde olsa da, özde 
çoğu kez yoktur. İslam'ın pek çok emri 
gibi o da aramızdan dargın ayrılmıştır. 
      & İslâm hukukunda aileyi korumaya 
yönelik ödenen mehir, insanlık tarihi 
kadar eskidir. Mehir müessesesi, aile 
birliğinin sürekliliğini sağlama amacına 
yönelik hukuki bir yaptırımdır. Mehrin 
asıl gayesi, aile birlikteliğinin süreklil-
iğinin korunması amacına yönelik sosyal 
güvenlik teminatıdır. Mehrin sosyolojik 
yönü bir tarafa, bugün hukuki yönü daha 
önem arz eder. 

Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Hadi SAĞLAM

Yazar
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Amorium Antik Kenti'nde ziyaretçi karşılama
merkezi projesinde sona gelindi

İlçeye bağlı Hisar Köyü'nde Kültür ve Turizm Bakan-
lığı ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle 2013'te 
başlayan kazı, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp başkan-
lığında yürütülüyor.

Bakanlıkça 2020 yılında 12 aylık kazı statüsüne alınan 
antik kentteki çalışmalara Türk Tarih Kurumu da destek 
veriyor.

"Aşağı Şehir" ile "Yukarı Şehir" olarak adlandırılan 
Amorium höyüğündeki kazılarda, büyük kilise, bazili-
ka, Bizans hamamı, üzüm ezme havuzları ile Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen sikkeler, seramik 
fırını, tahıl ambarının yanı sıra çok sayıda farklı bulun-
tu gün yüzüne çıkarıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA mu-
habirine, Amorium Antik Kenti'ndeki kazı çalışma-
larının belirli bir noktaya getirildiğini söyledi.

Antik kentin binlerce yıl geçmişi olduğunu dile get-
iren Yiğitbaşı, "Bölgede 'Yukarı Şehir' ile 'Aşağı Şehir' 
diye adlandırılan iki noktada kazı çalışmaları yapılıyor. 
Amorium, Hititler, Frigler, Roma, Bizans, Selçuklu ve 

Osmanlı olmak üzere pek çok medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Bu kadar geçmiş ve köklü tarihin üzerinde 
bulunmak bizim açımızdan da heyecan verici. Aslında 
Frigya'nın bölgemiz için ne kadar önemli ve canlı old-
uğunu gösteriyor. Bu kazılardaki yeni buluntularla da 
ortaya çıkarılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Yiğitbaşı, çocuk edebiyatında masalları ile bilinen Ez-
op'un da Amorium'da doğduğunu ve Afyonkarahisar 
için çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Bölgede çocuk edebiyatı, fabl ve masalların yeniden 
canlandırılmasının düşünülebileceğini aktaran Yiğit-
başı, şöyle devam etti:

"Amorium Antik Kenti'nin son yıllarda ziyaretçi sayısı 
artıyor. Buranın daha güzel gezilmesi için bir karşılama 
merkezi projemiz var ve son aşamaya gelmiş durumda. 
Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla buraya karşıla-
ma merkezini kazandıracağız. Bu projenin tamamlan-
ması sonrası, Amorium Antik Kenti, çok daha fazla tu-
rist çekecek. Amorium'daki kazı çalışmalarına her türlü 
desteği vermeye devam edeceğiz. Herkesi de Amori-
um'u gezmeye davet ediyoruz."

Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nde ziyaretçi karşılama merkezi projesinde
çalışmalar tamamlanmaya yaklaştı.
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Yazar

HORASAN
Erzurum Horasan : Kars - Erzurum yolu üzerinde 
yer alan Horasan içinden demiryolu geçen bir ilçe-
dir. Tarihi Urartular dönemine kadar geriye giden 
Horasan Aras nehrinin kenarında kurulmuştur. 
İlçenin toprakları genel olarak Aras nehri boyun-
ca uzanan geniş düzlüklerle, kuzey ve güneyden 
çevrili tatlı eğimli çıplak geniş sırtlardan meydana 
gelmiştir. Horasan, Doğuyu Batı’ya bağlayan eski 
ipek yolu üzerinde bulunan ve M.Ö. 4000 yılı-
na kadar uzanan bir geçmişe sahip olup, Büyük 
Roma, Asur, Uranu, Med, Pers Devletlerinin 
istilalarına uğramış, milattan sonraki dönemde ise, 
Sasani, Arap ve Bizans hakimiyetinde kalmıştır. 
1071 Malazgirt Savaşıyla birlikte Selçukluların 
Bizans, Gürcü ve Ermeni krallıklarına karşı kesin 
üstünlükleri Doğu Anadolu’nun zaptı başlamıştır. 
Bu süreçte İran Horasan’ından gelen Türk toplu-
luklar, o zamana kadar ismi ÜSKÜHAT olan yere 
Horasan ismini vererek yerleştiler. Erzurum ve 
civarında Osmanlı hakimiyeti 1514 yılında yapılan 
Çaldıran Seferiyle kurulmuş ve Horasan, Erzurum 
Sancağı Pasinler Kazasına bağlı 16 köyden ibaret 
bir Osmanlı Nahiyesi olmuştur. 

 Erzurum Horasan’daki Tarihi ve Doğal Mekanlar 
: Güreşken Baba, Hasan Dede, Horasan Baba, 
Huykesen Baba, Karaşeyh, Kuzuçam Baba, Eskici 
Baba, Sanamer-Hacı Ahmet baba, Veli Baba, 
Postlu Baba, Şeyh Ocağı, Kubbeli gibi ziyaret 
makam ve mekanları bulunmaktadır. Ayrıca 
ilçenin Yazılıtaş köyü yakınlarında yer alan Urartu 
Kitabesinden de söz etmek gerekir. Aras Nehri, 
Zars Çayı ve Serküllü Çayı gibi önemli akarsular 
Horasandan geçer.

İran’daki Horasan : Helenistik dönemde Traxiane 
olarak da adlandırılmıştır. Horasan Eyaleti, İran'ın 
kuzeydoğu ve doğusunda yer alan bölgeye verilen 
isim. Farsça bir kelime olan Horasan "Güneşin 
yükseldiği yer" anlamına gelir. Horasan'da 
Farslar, Horasan Türkleri, Türkmenler ve Kürtler 
yaşamaktadır. Horasan Türkmenleri Şia ve Sünni 
mezheplerine bağlıdır. Bölgede yaşayan Farslar Şii, 
Kürtler Sünnidir. 

Eskiden Horasan bölgesi bugünün İran, Afgani-
stan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ının 
bazı bölgelerini kapsardı.
İran Parlamentosu tarafından 18 Mayıs 2004 tari-
hinde üç eyalete ayrılmıştır. Bu eyaletler:
*Kuzey Horasan, merkezi: Bucnurd, diğer şehirl-
eri: Şirvan, Cacarm, Maneh, Samlaghan, İsfarayen
*Güney Horasan, merkezi: Bircand, diğer şehirleri: 
Sarayan, Nahbandan, Sarbişeh
*Razavi Horasan, merkezi: Meşhed, diğerşehirleri: 

Goçan, Dargaz, Çenaran, Serahs, Fariman, Türbet 
Cam, Taybad, Ferdows, Gayen, Haf ve Roşthar, 
Kaşmar, Bardaskan, Nişabur, Sabzevar, Gonabad, 
Kalat, Boshrooyeh ve Khalil Abad
Erzurum Horasan’daki Tarihi ve Doğal Mekanlar 
: Güreşken Baba, Hasan Dede, Horasan Baba, 
Huykesen Baba, Karaşeyh, Kuzuçam Baba, Eskici 
Baba, Sanamer-Hacı Ahmet baba, Veli Baba, 
Postlu Baba, Şeyh Ocağı, Kubbeli gibi ziyaret 
makam ve mekanları bulunmaktadır. Ayrıca 
ilçenin Yazılıtaş köyü yakınlarında yer alan Urartu 
Kitabesinden de söz etmek gerekir. Aras Nehri, 
Zars Çayı ve Serküllü Çayı gibi önemli akarsular 
Horasandan geçer.

Selçuklu Döneminde Horasan : Irak Selçukluları, 
Azerbaycan'dan Fars bölgesine, Horasan Selçuk-
luları ise Maverâünnehir'den Afganistan'a kadar 
uzanan bölgeleri içinde barındırmaktaydı. Irak 
Selçuklularının son sultanı III. Tuğrul devrinde 
yönetim aslında atabeylerin eline geçmişti.
Horasan’daki Türk Boyu : Kızılbaş, Kızılbörk giyip 
savaşan Safevi Türkmen askerinin adıdır. Bugün 
Horasan da 1 milyon 450 binden fazla Horasan 
Kızılbaş Türk'ü yaşamaktadır. Oradaki Türklerin 
%100.00'ü Kızılbaştır. Ancak bunun yanında Sün-
ni/Şafi kökenli (Afgan, Kürt, Zaza, Belluci, Taliş, 
Peştun) yaşamaktadır.

Horasan Erenleri: Anadolu Aleviliği 11. yüzyılda, 
Anadolu Selçukluları döneminde ortaya çıkmış, 
13. yüzyılda gelişmiştir. Bu dini akımın doğuşu ve 
yayılışındaki en büyük etken Horasan'dan Anad-
olu'ya geçen gezici dervişler olmuştur. Bu gezici 
dervişlere “Türkistan Erenleri”, “Horasan Erenleri” 
ve “Rum Erenleri” denilmektedir.

Yesevi'nin Yolunda: Moğol baskısından kaçarak 
Türkistan, İran, Horasan ve Azerbaycan'dan An-
adolu'ya gelen “Horasan Erenleri” arasında Baba 
Hasan Surhabi, Baba Ahmed, Baba Abidin, Baba 
Afif, Baba Mazıd, Baba Farac, Baba Çoban Maraği, 
Baba Talip Türk, Baba Merendi gibi isimler de 
sayılabilir.

Türkistan'da faaliyetlerini sürdüren Ahmed Yes-
evî'nin yolu zamanla Yesevîlik adını aldı. "Horasan 
Okulu" olarak da adlandırılan tasavvuf akımının 
en önemli temsilcisi olan Hoca Ahmed Yesevî'den 
adını alan Yesevîlik yolu, Türklere İslâm'ı ve 
dervişliğin yollarını öğretmeyi amaçlamıştır.
Hacı Bektaşı Veli : Hacı Bektaş'a da, “Horasan Er-
enlerinin Piri” denilmektedir. Sayıları yetmiş yedi 
bin kadar olan bu erenler, Türkistan Piri'ne bağlı 
görünmektedir.
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Bitlis Kalesi'ndeki kazılarda konut
kalıntıları ortaya çıkarıldı

Bitlis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında Geç Osmanlı Dönemi'ne tarihlendirilen
seramik, sikke, metal, cam ve kemik buluntuları ile konut kalıntıları olduğu

değerlendirilen mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Kentin önemli destinasyonlarından olan Bitlis Kale-
si'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Ahlat 
Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan kazı çalışma-
ları devam ediyor.

Bitlis Eren Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğre-
tim Üyesi Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışman-
lığında, alanında uzman akademisyenlerce 2004'ten bu 
yana yapılan kazılarda, kentin tarihine ışık tutan bulgu-
lara ulaşılıyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, kaya 
bloklarının üzerine kurulan kalenin Sinan Bey Hamamı 
ile güney surları arasındaki alanda gerçekleştirilen bu 
yılki kazılarda Geç Osmanlı Dönemi'ne tarihlendirilen 
seramik, sikke, metal ve cam objeler, kemik buluntuları 
ile konut kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Karasu, AA muhabirine, bu yıl 7 
kişilik ekiple kalenin kuzeyinde yaptıkları iki açmayla 
çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kaledeki Sinan Bey Hamamı ile güney surları arasında-
ki kısımda 25 metrekarelik iki açma yaptıklarını anla-
tan Karasu, "Çalışmalarımız bu alanda devam ediyor. 
Seramik ve sikke başta olmak üzere metal, cam ve ke-
mik buluntuları ve mimari yapı kalıntılarına ulaşıldı. 
Konut yapılarına ait olduğunu tahmin ettiğimiz mimari 
kalıntılar ve diğer buluntular Geç Osmanlı Dönemi'ne 
tarihlendirildi." diye konuştu.

Karasu, "2004'den bu yana yürütülen kazılarla kalenin 
yaklaşık yüzde 50'lik kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Kal-
an kısımlarda çalışmalar devam ediyor. Bu yılki kazıyı 
ekim ayının ortalarına kadar sürdüreceğiz." ifadelerini 
kullandı.
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James Webb Uzay Teleskobu Neptün'ün Halkalarının En Net 
Görüntüsünü Yakaladı

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu 30 
yılı aşkın süredir bu uzak gezegenin hal-
kalarının en net görüntüsünü yakalamakla 
kalmadı, kameraları buz devini yepyeni bir 
ışıkla gözler önüne serdi.
Webb'in yeni görüntüsünde en çarpıcı 
olanı, gezegenin halkalarının net 
görüntüsüdür . Birkaç parlak, dar halkaya 
ek olarak Neptün'ün daha sönük toz bant-
larını açıkça göstermektedir.
Neptün sistem uzmanı ve Webb için 
disiplinler arası bilim adamı olan Hei-
di Hammel, “Bu soluk, tozlu bantları son 
gördüğümüzden bu yana otuz yıl geçti ve 
onları kızılötesinde ilk kez görüyoruz” di-
yor. Webb'in son derece kararlı ve hassas 
görüntü kalitesi, bu çok soluk halkaların 
Neptün'e bu kadar yakın olarak saptan-
masına olanak tanır.
Neptün, 1846'daki keşfinden bu yana 
araştırmacıları büyüledi. Güneş'e Dün-
ya'dan 30 kat daha uzakta bulunan 
Neptün, güneş sisteminin uzak ve karanlık 
bölgesinin yörüngesinde dönüyor. 
Bu gezegen,  kimyasal iç yapısından dolayı 
bir buz devi olarak nitelendirilir. Gaz dev-
leri Jüpiter ve Satürn ile karşılaştırıldığında 
Neptün, hidrojen ve helyumdan daha ağır 
elementler açısından çok daha zengindir. 
Bu, küçük miktarlarda gaz halindeki metan 
gazının neden olduğu, görünür dalga boy-
larında Hubble Uzay Teleskobu görüntüler-
inde Neptün'ün imzası niteliğindeki mavi 
görünümünde kolayca görülmektedir.
Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası (NIR-
Cam), nesneleri 0,6 ile 5 mikron arasında 
yakın kızılötesi aralığında görüntüler ve 
bu nedenle Neptün Webb'e mavi görün-
mez. Aslında metan gazı, kırmızı ve kızılö-
tesi ışığı o kadar güçlü bir şekilde emer 
ki, yüksek irtifa bulutlarının bulunduğu 
yerler dışında, gezegen bu yakın kızılöt-
esi dalga boylarında oldukça karanlıktır. 
Bu tür metan-buz bulutları, metan gazı 
tarafından emilmeden önce güneş ışığını 
yansıtan parlak çizgiler ve noktalar olarak 
öne çıkıyor. 
Daha incelikli olarak, gezegenin ekvato-
runu çevreleyen ince bir parlaklık çizgisi, 

Neptün'ün rüzgarlarına ve fırtınalarına güç 
veren küresel atmosferik dolaşımın gör-
sel bir imzası olabilir. Atmosfer, ekvatorda 
alçalır ve ısınır ve bu nedenle, çevredeki 
daha soğuk gazlardan daha fazla kızılötesi 
dalga boylarında parlar.
Neptün'ün 164 yıllık yörüngesi, bu 
görüntünün tepesindeki kuzey kutbunun 
gökbilimciler için sadece görüş alanı dışın-
da olduğu anlamına geliyor, ancak Webb 
görüntüleri bu bölgedeki ilgi çekici bir 
parlaklığa işaret ediyor. Güney kutbun-
da önceden bilinen bir girdap Webb'in 
görüşüne göre belirgindir, ancak Webb ilk 
kez onu çevreleyen sürekli bir yüksek en-
lem bulutları bandını ortaya çıkarmıştır.
Webb ayrıca Neptün'ün bilinen 14 uydusun-
dan yedisini de görüntüledi. Neptün'ün bu 
Webb portresine hakim olmak, Webb'in 
görüntülerinin çoğunda görülen özel 
kırınım sivri uçlarını destekleyen çok par-
lak bir ışık noktasıdır, ancak bu bir yıldız 
değildir. Aksine, bu Neptün'ün büyük ve 
sıra dışı uydusu Triton'dur.
Donmuş bir yoğunlaştırılmış nitrojen 
parlaklığıyla kaplı Triton, kendisine çar-
pan güneş ışığının ortalama yüzde 70'ini 
yansıtır. Bu görüntüde Neptün'ü çok 
gölgede bırakıyor çünkü gezegenin atmos-
feri bu yakın kızılötesi dalga boylarında 
metan emilimi tarafından karartılıyor. Tri-
ton, Neptün'ü alışılmadık bir geri (geriye 
dönük) yörüngede yörüngeye oturtuyor, bu 
da gökbilimcilerin bu ayın aslında Neptün 
tarafından yerçekimsel olarak yakalanan 
bir Kuiper kuşağı nesnesi olduğunu tah-
min etmelerine yol açıyor. Önümüzdeki yıl 
hem Triton hem de Neptün için ek Webb 
çalışmaları planlanıyor.
James Webb Uzay Teleskobu, dünyanın 
önde gelen uzay bilimi gözlemevidir. Webb 
güneş sistemimizdeki gizemleri çözecek, 
diğer yıldızların etrafındaki uzak dün-
yalara bakacak ve evrenimizin gizemli 
yapılarını ve kökenlerini ve içindeki yerim-
izi araştıracak. Webb, ortakları ESA (Avru-
pa Uzay Ajansı) ve Kanada Uzay Ajansı 
ile birlikte NASA tarafından yönetilen ul-
uslararası bir programdır.
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Mübadelede babasının Türkiye'ye dönerken kayığına 
astığı asırlık Türk bayrağını müzeye bağışladı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, mübadele 
sürecinde 1922'de Osman Efendi’nin Midilli’den Tür-
kiye'ye geldiği kayıkta asılı olan Türk bayrağı müzeye 
bağışlandı.

Edirne'ye gelen Yurtsever ailesi, dedesinden miras kal-
an Türk bayrağını TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tab-
akoğlu'na teslim etti.

Rektör Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada göçmen 
bir ailenin çocuğu olarak göçün ne demek olduğunu 
çok iyi bildiğini belirtti.

Yurtsever ailesine teşekkür eden ve bayrağın en güzel 
şekilde sergileneceğini dile getiren Tabakoğlu, "Balkan-
lar'da, son yüzyılda büyük acılar yaşandı, milletimiz 
büyük acılar çekti. Bugün hala Balkanlar'da yaşayan 
büyük bir Türk nüfus var. Bu yaşananların tekrar yaş-
anmaması ve bu hatıraların canlı kalması adına oldukça 
değerli bulduğum bu hikaye, nesilden nesle aktarılacak. 
Mili Mücadele ve Lozan Müzemizin en güzel yerinde 

sergileyeceğimiz bayrakla bu hatırayı herkes paylaşa-
cak." ifadelerini kullandı. Haluk Yurtsever de bayrağın 
ailesi için büyük manevi değeri olduğunu belirtti.

Bayrağın dedesinden miras kaldığını ifade eden Yurt-
sever, şunları kaydetti: "Bu bayrak, Midilli’den Ayvalık’a 
göçle gelen annemin babası tarafından göç sırasında 
kayığa asılı olan bayrak. Annem Emine Yurtsever, 1997 
yılında vefat edince evimizde sandığını açtık. Sandık-
tan bu bayrak çıktı. Dedemden anneme, annemden de 
bana kaldı. Ben de evimin bir köşesinde kalmasındansa 
herkesin görebileceği, hatırasına saygı duyulacak bir 
kuruma bağışlamak istedim. Bu noktada Nurten Ho-
camın önerisi ile bayrağı Trakya Üniversitesine devredi-
yorum."

Aile ile irtibatı sağlayan TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin de Bal-
kan Savaşı sonrasında yüz binlerce Türk'ün göçe zor-
landığını ifade etti.

Ailesi mübadelede Midilli Adası'ndan Ayvalık'a göç eden Haluk Yurtsever, annesinin sandığından 
çıkan, babasının Türkiye'ye gelirlerken kayığına astığı 100 yıllık ay yıldızlı bayrağı,

Trakya Üniversitesi Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'ne bağışladı.

YAŞAM
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BAKIŞ AÇISI

Ülkenin çözmesi gereken birçok sorunu 
var iken,  son zamanlarda meydana gelen 
konut  ve kira fiyatlarında ki  durdurulamaz  
yükselişi, bütün sorunların önüne geç-
ti. İnsanlar; ne yiyip- içeceğinden ziyade 
kirayı nasıl ödeyeceğinin derdine düştüler. 
Birçoğu ya evden çıkarılma tehdidiyle  
karşı karşıya gelirken birçoğu da  yüksek 
kira bedelini ödeyemedikleri için  icralık 
olmuş durumdalar... Bu durum karşısında 
ev sahipleri ile kiracıların  kendilerine göre 
haklı nedenleri var...
 
Konut ve kiraların durdurulamaz  
artışlarının birçok nedeni var. Bunlardan 
en önemlisi arz ve talep dengesinin ol-
mayışıdır.  Enflasyon da, neden olabil-
ir ama bu bütün ürünler için geçerlidir. 
Bütün ürünlerde bir artış söz konusu ise, 
konut ve kira fiyatlarındaki artış da doğal 
olarak artacaktır.
 
Enflasyonun olmadığı bir ortamda bir 
mala olan talep, arz edilenden çok ise, o 
mala ulaşmak zorlaşır, değerinden daha 
fazla bir ücrete satılır ya da kiralanır.
Enflasyona paralel olarak konut maliyetler-
inde de  meydana gelen artışın olması gay-
et normal bir durum olmasına rağmen;  
enflasyonun kat ve  kat üzerinde bir değere 
satılıp kiralanmasının asıl nedeni  talebin 
artmasıdır. Bu talep neden artıyor? Bu 
sorunun cevabı verilir ve o sorun  kökten 
çözülür ise işte o zaman  fiyatlarda düşme 
olur...
 
Bir milyon kişinin yaşayabileceği bir yere, 
250 bin kişi ilave ederseniz,  böyle sorun-
lar ortaya çıkmış olur. Ülkenin her tarafı 
göçmen ve mülteciyle doldu. Bu ülke in-
sanının, ekmeğine, işine, aşına, evine ortak 
oldular ve dolayısıyla bu durum milletin 
refah düzeyini  düşürdü...
 
Bugün, konut ve  kira artışlarında yaşanan 
sorunların  temelini , kontrolsüz şekilde 
ülkeye gelen, Suriyeli, Afganlı, Iraklı ve 
hiç dile getirilmeyen Afrikalı göçmen-
ler ve sığınmacılar oluşturmaktadır. Ülk-
ede yabancı nufusu azmış gibi birde ko-

nut sayısının yetersiz olduğu ortamda 
yabancılara vatandaşlık vaadi ile konut alın 
çağrısı yapmak. Bu kadar insanın bu ülk-
eye gelmesiyle konut arz ve talep dengesi 
bozuldu.
 
Bu durumdan  en çok etkilenenler ise; 
oturacak evi olmayan kişilerin ev al-
malarının imkansız olması dolayısıy-
la kiraların yüksekliği nedeniyle de ki-
raladıkları evin kirasını ödeyemedikleri 
için, ev sahipleriyle problem yaşayarak 
evden çıkarılma ve icralık olmalarıdır. En-
flasyon artışının yüksek olduğu bir ülkede, 
bugün en ucuz ev kirasının 3000 TL old-
uğu göz önüne alındığında asgari ücretle 
geçim yapmak artık mümkün değil.
 
Konut ve kira sorununa çözüm bulmak 
için iktidar, TOKİ'nin ucuz konut yapacağı 
projesini açıkladı ve belirlenen tarihte üze-
rine kayıtlı evi olmayanların başvuruları 
alınmaya başlandı. Bu projenin artısı ve 
eksisi zaman içinde görülecektir. İktidar 
bunu yaparken bazı muhalefet partileri ise; 
iktidarın konut projesiyle ilgili “Vatandaş 
bunu nasıl ödesin? 24 ay da bu konutun 
fiyatı şu kadar olacak. Peşinatı nereden 
bulsun?” gibi inandırıcılığı olmayan birçok 
açıklamalarla yine her şeye gereksiz mu-
halefet yapmaya devam ettiler.
Oysa, kendileri iktidara geldiklerinde, bu 
soruna nasıl çözüm bulacak larıyla ilgili bir 
açıklama yapmaları gerekmez miydi?
 
Ülkenin kaldıramayacağı kadar göçmen 
ve sığınmacılar sadece konut ve kira artışı-
na neden olmuyorlar, daha çok su, daha 
çok enerji, daha çok gida, daha çok sağlık, 
eğitim ve buna benzer birçok hizmet kul-
lanımı da arz ve talep dengesini bozuyor ve 
dolayısıyla bu ülkenin gerçek vatandaşları 
bu sorunlar dolayısyla her geçen gün re-
fah düzeyinden feragat etmrek zorunda 
kalıyorlar...Bu sorunu TOKİ çözemez...

TOKİ ÇÖZÜM MÜ?...

ELVEDA TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Yalova emniyetinin üç kadın polisi resim ve
el sanatlarında da hünerli

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü persone-
li Suna Yılmaz atölyede çini ve rölyef, Yalova Polis 
Merkezinde görevini sürdüren Merve Şevik Yüksel ve 
Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden Aslı Çolak ise 
evlerinde resim yapıyor.

Emniyet mensupları, eserlerini Polis Haftası gibi önem-
li günlerde müdürlük adına açılan sergilerde meslek-
taşlarının ve halkın beğenisine sunuyor.

Trafik polisi Suna Yılmaz, AA muhabirine, 22 yıldır 
emniyet teşkilatına hizmet ettiğini belirterek, 4 
çocuğundan büyük olanının üniversitede okuduğunu, 
ayrıca 12 yaşlarında üçüzlerinin bulunduğunu söyledi.

Polisliğin zor bir meslek olduğunu anlatan Yılmaz, 
"Bizimki bir iş değil, bir aşktır. 'Ben göreve gidiyorum' 
derim çocuklarıma. Biz orayı iş olarak görmeyiz. Vatani 
bir göreve gidiyoruz. Ben trafik polisiyim. 'Bugün hangi 
kazayı önleyeceğiz' diye düşünüyorum." ifadelerini kul-
landı.

Yılmaz, 22 yıl öncesine dönüp kariyeri için seçim yapsa 
tercihinin yine polislik olacağını dile getirdi.

Mesleğe evliyken başladığını, kızının ardından 2010'da 
oğullarının dünyaya geldiğini aktaran Yılmaz, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Hem kız hem üçüzler hem ev. Bunların hepsinin 
stresini atmak için sanata yöneldim. Bir arkadaşımın 
tavsiyesi üzerine çini ve üç boyutlu rölyefe merak 
saldım. Hayatın sadece meslek, çocuk, ev, yemek ve 
işle olmadığını öğrendim. Sanatla o rutin hayattan çık-
mış oluyorsunuz. Çocukları hafta sonu kursa bıraktık-
tan sonra birkaç saatimi çini atölyesinde geçiriyorum. 
Evden, işten uzakta relaks oluyorum. Bazen 24 saat 
bana yetmiyor, keşke gün 48 saat olsaydı bile diyorum. 
Meslektaşlarım bana 'Nasıl bu kadar pozitifsin. Nasıl 
uğraşıyorsun sanatla?' diyorlar. Ben huzur bulduğu-
mu söylüyorum. Hayat sadece meslek ve ev değil, sanat 
dallarıyla uğraşsınlar. Sanat hem iç huzuru hem de ev 
huzurunu sağlar."

Yalova Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli üç kadın polis memuru, aile ve
iş yaşamı dışındaki zamanlarını resim ve el sanatlarıyla geçiriyor.
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GÜNDEM

Türk savunma sanayisinden muharebe
sahasına teknolojik destek

MilSOFT ve BİTES arasında 2. Askeri Lojistik ve Destek 
Zirvesi'nde, Entegre Ürün Destek Yönetim Yazılımı 
(Mil-ILS) kapsamında artırılmış gerçeklik tabanlı 
bakım sistemi entegrasyonu alanında iş birliği hayata 
geçirildi.

Sözleşme, MilSOFT Genel Müdürü Adnan Metin ve 
BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun tarafından im-
zalandı.

MilSOFT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özçelik, 
AA muhabirine, lojistiğin nefes gibi olduğunu, nefes 
alındığı sürece öneminin fark edilmediğini ancak nef-
es kesildiğinde öneminin anlaşıldığını söyledi. Özçelik, 
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda lojistiğin savaşın kaderine 
nasıl etki edebileceğinin canlı olarak gözlendiğini vur-
guladı.

Türk savunma sanayisinin son yıllarda çok sayıda 
ürün ve çözüm geliştirdiğine, bunları dünyaya sunma-
ya başladığına işaret eden Özçelik, sahadaki ürünlerin 
maliyet ve operasyonel konseptler açısından idamesinin 
çok önem taşıdığını bildirdi. Özçelik, şöyle konuştu:

"MilSOFT olarak uzun yıllardır bu konsepte hazırlık 
yapıyoruz. Madem Türk savunma sanayisi artık global 
bir marka ve ürünlerimizi globalde satmak gibi ihraca-
ta odaklı perspektifimiz var, biz de ulusal standartlara 
uygun entegre lojistik yönetim sistemlerini ele alıyoruz. 

Son kullanıcılar ve Türk savunma sanayisindeki plat-
form ve sistem üreticilerine hizmet sunabilir hale geld-
ik. Ürünümüzün adını Mil-ILS olarak isimlendirdik. 
Lojistik yaklaşımını entegre olarak ele alınabiliyor, 
merkezi veri tabanı yönetimiyle kavramsal bir bütünlük 
sağlıyor. Ürün desteği, bakım desteği gibi alt modüller-
imiz var. Önleyici bakımla ilgili de artık yenilikçi te-
knolojiler yapay zeka, big datayı kullanıyoruz. Bu, işin 
arka tarafı, ön tarafına baktığımızda kullanıcının artık 
etkileşiminin artırıldığını görüyoruz. Burada da yeni 
nesil teknolojiler, özellikle artırılmış gerçeklik, sanal 
gerçeklik kavramların öne çıktığını görüyoruz. Ülkem-
iz ve dünyadaki konseptin de uzaktan bakıma doğ-
ru gittiğini, bu teknolojilerin de bunu desteklediğini 
görüyoruz. BİTES ile stratejik bir anlaşmaya imza at-
tık. Uzun yıllardır yatırım yaptığımız ILS konusundaki 
bilgi birikimimizle BİTES'in artırılmış/sanal gerçeklik 
alanındaki yetkinliklerini entegre ettik. Burada son kul-
lanıcı deneyimlerini de edinme fırsatı bulduk. Bu bir-
likteliğin yurt içinde ve dışında ciddi anlamda iş potan-
siyelleri getireceğini düşünüyoruz."

Mustafa Özçelik, çözümlerini öncelikli olarak Türk 
Deniz Kuvvetlerinin kullanmasını arzuladıklarını, 
bunun yurt dışı satışlarını da hızlandıracağını belirt-
ti. Dost ve müttefik ülkelere pazarlama faaliyetlerine 
başladıklarını ifade eden Özçelik, gelecek yıl satışların 
gelmesini beklediklerini kaydetti.

Türk savunma sanayisi şirketleri, güvenlik güçlerinin kullandığı platformların entegre ürün destek yöneti-
mini (ILS) artırılmış gerçeklik teknolojisiyle iyileştirmek amacıyla iş birliği sözleşmesi imzaladı.
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SPOR

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Avrupa
Şampiyonası'na gidileceğine inanç tam!

Başantrenör Okan Halay, ay-yıldızlıların Ankara'da 
THF Spor Kompleksi'nde devam eden 2024 Avrupa 
Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri hazırlık kampın-
da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Okan Halay, büyük hedefler için oyuncularla beklentil-
erinin yüksek olduğunu belirterek, "En kısa sürede ul-
uslararası büyük bir organizasyon içerisinde yer almak 
istiyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz, gerçekten zorlu 
bir periyodun içerisindeyiz, var gücümüzle çalışıyoruz." 
dedi.

Millilerin, grupta ilk maçını 13 Ekim'de deplasmanda 
Portekiz ile ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 
Ekim'de Van'da oynayacağının hatırlatılması üzerine 
de Halay, "İslami Dayanışma Oyunları'nda gerçekten iyi 
bir performans gösterdik, maçı bırakmama anlamın-
da güzel geri dönüşler elde ettik. Portekiz maçı bizim 
açımızdan çok zor olacak. Portekiz son 5 yılda kulüpler 
bazında ve milli takımlar bazında çok büyük yatırımlar 

yaptı, bu yatırımların da karşılığını da alıyorlar." şek-
linde konuştu.

2018 Akdeniz Oyunları'nda çeyrek final maçında 
Portekiz'i yenerek, yarı finale kaldıklarını anlatan Ha-
lay, "Ancak Portekiz takımı inanılmaz bir atılım yaptı, 
Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda kend-
ini gösterdi. Akıllı oynamak ve iyi mücadele etmek zo-
rundayız. Portekiz ve Kuzey Makedonya maçlarından 
özellikle bir galibiyet çıkarttığımız takdirde Avrupa 
Şampiyonası'na gitme olasılığımız artacak, o yüzden de 
iki maçta en az bir galibiyet hedefliyoruz." ifadelerini 
kullandı.

Van'da ilk kez uluslararası bir organizasyonda Kuzey 
Makedonya ile oynayacaklarını aktaran Halay, "Van 
halkının büyük bir destek sağlayacaklarını düşünerek o 
atmosferde biz de iyi oyunumuzla Kuzey Makedonya'yı 
orada yenmek ve daha iyi ileriye bakmak istiyoruz." 
diye konuştu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, elemeleri geçerek Almanya'da 
gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.
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SPOR YAZARI

TFF EYYAMI !

Murat ALTUN
Spor Yazarı

Yeni seçilen bir yönetim geldiğinde, sürekli temennilerimizi dile getiririz. Ne yazık 
ki atanmış kişiler yüzünden çifte standartlar, uygulanmayan talimatlar, hakem 
dokunuşları ile maç sonuçlarının tayini bitmiyor. Kendi içimizde boğuşup duruyoruz. 
Sinir harbi eşliğinde maçları takip ediyoruz. İddaa çıktı adalet yok oldu. Siyaset bu 
işten elini çekmeden maalesef düzelmeyecek...

Son haftalarda bir Yusuf Demir konusu var ki takip ederken ciddi manada sıkılıyorum. 
FİFA talimatları gereği oyuncu bir milli takım ile 4 maça çıkarsa, milli takımını 
değiştiremiyor. Galatasaray başkanı gizli bir çalışma içerisinde ise bilemem, aksi hal-
de Türk milli takımına kazandırmak için uğraşıyoruz dememeliydi. Burada eyyam 
TFF nedzinde. Gurbetçi oyuncu 2015 sonrası milli takım tercihini bizden yana kull-
anmadıysa, ülkemizde Türk statüsünde oynamayaz talimatı var. İyi de o talimat 14+14 
Türk kuralı varken yürürlükteydi. Siz onu 8+3 yaptıysanız 2015 talimatını da kaldıra-
caksınız madem! Kompleks sahibi eski yöneticiler gördüğüm en adaletli rekabeti 
sağlayacak kuralı kaldırdılar, umarım kısa zamanda geri döner, dedikodular o yönde.

Şimdi de hakem algoritma durumu. Maşallah ne algoritma imiş çok profesyonel(!) 
atamalar yapıyor. Özellikle VAR operatörleri. Galatasaray maçında ekranda solitaire 
oynuyorlar galiba... Skora etki eden pozisyonlara orta hakem ile müdahale etmiyorlar, 
Galatasaray onlarla da mücadele ediyor! Diğer takımların da lehine aleyhine tuhaf 
işler çok can sıkıcı. Bu iş nasıl düzelir  biliyor musunuz? Daha önce yazdım; hakem 
maça birkaç gün kala açıklanmayacak! Seremonide görecek herkes ama HERKES! 
Yukarıdan birileri arayıp; "ALİ, VELİ, ne yapacağını biliyorsun, dediğimi yap gerisini 
merak etme" diye maçı dizayn ettiremeyecek! Göz göre göre yapılanlara elinde düdük 
olan şahsın gücü yetmez. Onu yukarıdan birileri yaptırıyor, bu yüzden kabahatleri 
yokmuş gibi maç idare etmeye devam ediyorlar...

En büyük eyyamlardan biri daha. Fenerbahçe yönetimi stadyumunun her yerini gay-
rimeşru logo ile donatmış, marka değeri diye etrafta dolaşan TFF yetkilileri üç may-
munu oynuyor! Niye müsaade ediyorsunuz? Niye müdahale etmiyorsunuz? Zaten 
forma üzerine yapamazlar ama müsabaka yerleri, röportaj alanlarında bunu sergile-
mekten geri durmuyorlar. Talimatlarınız açık; disiplin talimatı madde 48: Sahtecilik ve 
yanıltma, kulüp cezası 2. kısım madde (b). Uygula işte! Kim durduruyor sizi? Hitler'in 
"büyük yalan taktiği" yolunu izleyen yöneticilerin ekmeğine neden yağ sürüyorsunuz? 
Amatör ve profesyonel bir olur mu? Devlette kayıtlı bir gazeteci yazar ile kendine blog 
sitesi açıp yazan kişiler aynı vasıfta sayılır mı? Örnekten yola çıkarsak Fenerbahçe 
yönetimi aynı sayılsın istiyor, işine öyle geliyor. Hukuka aykırı bu girişimi ivedilikle 
durdurmaları lazım, çok bile oldu.

İlk paragrafın son cümlesi düzelirse, sonrasında yazdıklarım geçmiş zaman olarak 
hafızada yer eder. Aksi halde boğuşmaya devam...
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İngiltere Başbakanı Truss, "İsrail'in büyük destekçisi 
ve siyonist" olduğunu söyledi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Truss'ın, lid-
eri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Birming-
ham şehrinde düzenlenen parti konferansı kapsamında 
İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) adlı grubun etkin-
liğine katılarak konuşma yaptığı görüldü.

İngiltere'nin başbakanı olarak ilk kez CFI'nın pro-
gramına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile get-
iren Truss, "Bildiğiniz üzere ben, büyük bir siyonistim, 
İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail ar-
asındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." diye 
konuştu.

Etkinliğe katılan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Ho-
tovely de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Başbakan 
(Truss), gururlu bir siyonist olduğunuzu söylediğiniz ve 
İsrail’le bu kadar iyi bir arkadaş olduğunuz için teşek-
kür ederim." ifadesini kullandı.

CFI'nın etkinliğine, Dışişleri Bakanı James Cleverly 
ile Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı ve Eşitlik Bakanı 
Nadhim Zahavi'nin yanı sıra Muhafazakar Parti'den 
birçok isim katıldı.

Başbakan, İngiltere Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya 
"Olumlu bakıyor"

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 22 Eylül'de yaptığı açıklam-
ada, Truss'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini 
Kudüs'e taşımaya "olumlu baktığını" belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak 
için bulunduğu New York'ta İngiliz mevkidaşı Truss'la 
bir araya gelen Lapid, görüşmeye ilişkin Twitter hes-
abından yaptığı açıklamada, "İngiltere Büyükelçiliğini 
İsrail'in başkenti Kudüs'e taşımaya olumlu baktığını 
açıklayan değerli arkadaşım Truss'a teşekkür ediyorum. 
İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam ede-
ceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiltere'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv'de, 
Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu başkonsolosluğu da 
Doğu Kudüs'te bulunuyor.

Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail'in 1967'de 
Doğu Kudüs'ü işgalinin meşruiyetini tanımadıkları için 
büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaktan kaçınıyor. Ancak 
ABD, 2018'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde, 
büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı. ABD'yi, 
Honduras, Guatemala ve Kosova izlemişti.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, dün katıldığı bir parti konferansı etkinliğinde
"Büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki

ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." dedi.
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İsrail, Yahudilerin dini bayramında El Halil'deki İbrahim
Camisi'ni Müslümanlara kapattı

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "Ya-
hudilerin ibadet edeceği" bahanesiyle öğle namazından 
itibaren camiyi kapattığını söyledi.

Recebi, İsrail güçlerinin Yahudilerce kutsal sayılan 
"Yom Kippur" nedeniyle yarın akşama kadar camiye 
Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasak-
ladığını aktardı.

İsrail güçlerinden bir ayda 57 defa ezan yasağı
Öte yandan Filistin Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in eylül 
ayı boyunca Harem-i İbrahim Camisi'nde 57 kez ezan 
okunmasını engellediğini duyurdu.

Dün de Fanatik Yahudi yerleşimciler, Harem-i İbrahim 
Camisi içinde sahne kurarak konser düzenlemişti.

Yahudi yerleşimcilerin, camide enstrümanlar eşliğinde 
şarkılar söylediği ve dans ettiği görüntüler sosyal medy-
ada yayılmış ve tepkiyle karşılanmıştı.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Ak-
sa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki 
Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Me-
dine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra 

en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim 
ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti 
Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın 
El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah 
namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Ba-
ruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra 
kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası 
Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" 
olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 
150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve 
eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısım-
da kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga 
çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak 
Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, 
Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Ya-
hudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sina-
gog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.

İsrail yönetimi, Yahudilerce kutsal sayılan Yom Kippur Bayramı gerekçesiyle, işgal altındaki Batı 
Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı.
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1. Karabağ Savaşı’nda Ermenilerce katledilen
Azerbaycan askerlerine ait toplu mezar bulundu

Edilli köyünde bulunan 12 Azerbaycan-
lı askerin toplu şekilde gömüldüğü alanı 
görüntülendi.

Üzerlerindeki kıyafet ve eşyalardan cesetlerin 
Azerbaycanlı askerlere ait olduğu anlaşılıyor. 
Bazı kafataslarında olan delikler askerlerin 
kurşuna dizilerek infaz edilmiş olabilecekler-
ini gösteriyor.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar 
Devlet Komisyonu yetkilisi Namig Efendiyev 
AA muhabirine yaptığı açıklamada 1. Kara-
bağ Savaşı’nda kaybolan Azerbaycanlıların 
bulunması için Şubat 2022’den itibaren 
bölgede kazılar yaptıklarını bildirdi.

Edilli köyünde bugüne kadar 25 kişinin 
kalıntılarının bulunduğunu belirten Efendi-

yev, “26 Eylül’de yapılan kazılarda ise askeri 
kıyafetli 12 şahsa ait kalıntılar tespit edildi.

Bunların Ermenilerce katledilerek toplu 
şekilde gömülen Azerbaycan askerleri old-
uğu tahmin ediliyor. Cesetlerden DNA ana-
lizi alınacak ve kimlikleri tespit edilmeye 
çalışılacak.” bilgisini paylaştı.

Resmi kayıtlara göre 1990’lı yılların başların-
da, 1. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycanlı 3 bin 
890 asker ve sivil kayboldu.

       Azerbaycan, Ermenistan’la yapılan müzak-
erelerde kayıp şahıslar konusunu her zam-
an gündeme getiriyor ve Ermenistan’dan bu 
şahısların akıbetinin açığa kavuşturulmasını 
talep ediyor.

Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan Hocavent ilinin Edilli köyünde 1. Karabağ Savaşı’nda
Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar tespit edildi.
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Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı: (Olası
çatışmada) Kimse bize yardım etmez

Parapolitika radyo istasyonuna verdiği 
röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkiler-
ine dair değerlendirmelerde bulunan Ap-
ostolakis, Türkiye ile bir çatışma halinde, 
Yunanistan'ın, yaptığı ittifaklara rağmen 
yalnız kalacağını ifade etti.

Apostolakis, Ukrayna örneğini göster-
erek şu ifadeleri kullandı:

"Herkes onları (Ukrayna) destekliyor. 
Kim savaşıyor, savaşın tüm bu kötülükler-
ini kim çekiyor? O halde biz bu mantıkla 
gitmemeliyiz.

Kimse bize yardım etmez. Hadi diyelim 
bizi desteklesinler, sırtımıza vurup hak-
lısınız desinler ve bize bazı silah sistem-
leri göndersinler. 100 yıl geriye gideriz, 

ülke olarak biz mahvoluruz, biz insan-
larımızı kaybederiz. Önemli olan oraya 
varmamak. Oraya varmamamız için bizi 
destekleyen tüm güçlerin ve müttefikler-
imizin yaptıkları müdahalelerde daha et-
kili olmaları gerekli."

Olası bir savaşın büyük yıkıma neden ola-
bileceğini belirten Apostolakis, "Savaşlar-
da kazananlar ve kaybedenler yoktur. İki 
taraf da zarar görür." diye konuştu.

Apostolakis, Türkiye ve Libya arasında 
imzalanan hidrokarbon alanında mutab-
akat zaptını, Türkiye'nin enerji konusun-
da Yunanistan ve onun üzerinden Avru-
pa Birliği (AB) ve ABD'ye baskı kurma 
çabası olarak yorumladı.

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis,
olası bir Türkiye-Yunanistan savaşında kimsenin kendilerine yardım etmeyeceği

ve hiçbir savaşın kazananı olmayacağını söyledi.
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Elon Musk'ın Twitter'a yeniden hisse başına
54,2 dolar teklif ettiği iddia edildi

Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haber-
inde, Musk'ın, söz konusu teklifi Twitter'a mektupla 
yaptığı belirtildi.

Haberde Musk'ın, Twitter için yeniden hisse başına 54,2 
dolar fiyat verdiği aktarıldı.

Söz konusu haberle Twitter'ın hisseleri, kısa süreli olar-
ak işleme durdurulmasının ardından yüzde 18'e kadar 
değer kazandı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon 
Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Bor-
sa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın 
tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulun-
muştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirke-
tin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı 
bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yak-
laşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici 

olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin 
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte 
hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını 
oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının 
beklendiğini" duyurmuştu.

Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini 
gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını fes-
hettiğini bildirmişti.

Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Bor-
sa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, 
şirketin iş performansı için önemli olan platformda-
ki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi 
talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddet-
tiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava 
açmıştı. Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ek-
im'de görülmeye başlanacaktı.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter için 
yeniden teklif verdiği, teklifinde hisse başına 54,2 dolarlık fiyatı değiştirmediği iddia edildi.
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Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara,

zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BİTES 
Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri şir-
keti, her çeşit zırhlı araç mürettebatının durumsal 
farkındalığını artıran "Zırh Ötesi Görüş Sistemi" 
geliştirdi.

Ana muharebe tankları ve zırhlı muharebe araçları 
gibi yakın görüş imkanı kısıtlı askeri araçlarda kul-
lanılacak sistem, personelin araç içinde taktik sa-
hadaki durumsal farkındalığını artırıyor. Zırh Öte-
si Görüş Sistemi, Komuta Kontrol Sistemi verilerini 
de alabiliyor ve bu verileri kamera görüntülerini ze-
nginleştirmek için kullanıyor. Sistem kullanılırken 
artırılmış gerçeklik gözlüğü takan personel, başını 
hangi yöne çevirirse zırhı görmeksizin doğrudan 
aracın çevresini izleyebiliyor.

BİTES Genel Müdür Yardımcısı Erinç Albayrak, 
AA muhabirine, şirketin kuruluşundan bu yana 
yenilikçi teknolojilerin muharebe sahasına ente-
grasyonuna stratejik önem verdiğini söyledi.

Bu kapsamda, muharebe sahasında piyadelerin 
durumsal farkındalığını zenginleştirmek, özgün 
ve milli platformların dijital ikizlerini geliştirmek 
gibi yenilikçi çözümler geliştirdiklerini belirten 

Albayrak, bunlara ek olarak yakın dönemde zırhlı 
araçlara ve tanklara yeni nesil kabiliyetler eklemek 
için Zırh Ötesi Görüş Projesi'ne başladıklarını if-
ade etti.

Albayrak, bu konuda çeşitli teknoloji gösterimleri 
yaptıklarını ve geldikleri aşamayı ilk kez 2015'teki 
IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda serg-
ilediklerini dile getirerek, çözümlerini ASELSAN'ın 
Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi'ne (Yamgöz) ente-
gre ettiklerini, sonrasında da çeşitli sözleşmeler im-
zaladıklarını ve sistemi daha da olgunlaştırdıklarını 
bildirdi.

Erinç Albayrak, son olarak Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 
2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma San-
ayii Başkanlığı ile yeni bir projeye başladıklarını 
kaydetti.

Albayrak, sistem sayesinde özellikle piyade desteği 
olmayan harekatlarda yakın alandaki tehditler-
in ve sıcak çatışma esnasında çevredeki risklerin 
önceden fark edilmesinin mümkün olacağını be-
lirtti.
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2022 Nobel Fizik Ödülü'nü üç bilim insanı kazandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün, üç bilim insanına, "dolanık 
fotonlarla ilgili deneyler, Bell eşitsizliklerinin bozulduğunun gösterilmesi ve kuantum enformasyon biliminde 
öncülükleri" vesilesiyle verildiği açıklandı.

Açıklamada, Aspect, Clauser ve Zeilinger'ın bu çığır açan deneylerle, dolanık durumdaki parçacıkların kontrol 
edilmesi ve araştırılması potansiyelinin varlığını ortaya koyduğu belirtildi.

2021'de de Nobel Fizik Ödülü üç bilim insanı kazanmıştı
2021 Nobel Fizik Ödülü'nü, Japon meteorolog ve klimatolog Syukuro Manabe, Alman oşinograf ve iklim model-
leyicisi Klaus Hasselmann ve İtalyan teorik fizikçi Giorgio Parisi kazanmıştı.

"Dünya'nın ikliminin fiziksel modellemesini yapan, küresel ısınmayı hatasız öngören ve değişkenliğini ölçen" 
Manabe ve Hasselmann'ın "karmaşık sistemlerin kavranmasına ezber bozan katkı sundukları" bildirilmişti.

Parisi de "atomdan gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerde dalgalanmalar ve düzensizliğin etkileşimini keşfin-
den" ötürü ödüle layık görülmüştü.

Nobel Fizik Ödülü, 2020'de kara deliklerin keşfine katkı sağlayan çalışmalarından ötürü İngiliz matematiksel 
fizikçi Roger Penrose, Alman astrofizikçi Reinhard Genzel ve Amerikalı gök bilimci Andrea Ghez arasında pay-
laştırılmıştı.

Ghez, 1901'den bu yana ödülü kazanan dördüncü kadın olmuştu. 1903'te Marie Curie, 1963'te Maria Goep-
pert-Mayer ve 2018'de Dana Strickland Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştı.

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum mekanikleri konusundaki çalışmalarından ötürü Fransız 
fizikçi Alain Aspect, Amerikalı teorik ve deneysel fizikçi John F. Clauser ve Avusturyalı

kuantum fizikçisi Anton Zeilinger kazandı.
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