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Tarihte kırılma anı

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ

500’DEN
FAZLA LEVENT
ŞEHİT OLDU

MARMARİS’E GELDİ

Ertuğrul’un

izinde7ay
Masuda Kiyoshi,
127 yıl önce Japonya dönüşünde
batan Ertuğrul
fırkateyninin rotasını kullanarak
8 metrelik ahşap
yelkenlisiyle
okyanusları aştı.

F

ujitsu firmasından
emekli olan 65 yaşındaki Masuda Kiyoshi, 8
metrelik ahşap yelkenlisiyle Japonya’dan 7 ay önce
yola çıktı. “Umeboshi” adını
verdiği yelkenlisiyle, 127 yıl
önce Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni’nin rotasını takip ederek okyanusları
aşan Kiyoshi, yol yorgunu teknesini Marmaris Yat Marina’ya
bağladı. Kiyoshi, Japonya ve
Türkiye bayraklarıyla karşılandı. Marina Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Bora Öz-

kaynak, Kiyoshi’ye çeşitli hediyeler verdi. Kiyoshi, Marmaris’te teknesinin bakım ve onarımları yapıldıktan sonra Ege
kıyılarını gezeceğini söyledi.
Gelecek yıl da Karayipler’e gitmek istediğini belirten Japon
Masuda, Panama kanalından
geçip Güney Pasifik’ten Japonya’ya dönmeyi amaçladığını
dile getirdi. Türkiye’ye uzanan
yolculuğunda 15-20 gün hiç
durmadan yol aldığını ifade
eden Kiyoshi “Japonya, Tayvan, Filipinler, Malezya, Tayland, Maldivler, Seyşel Adaları,

Osmanlı Devleti tarihinin en uzun seyirlerinden birine çıkan Ertuğrul fırkateyni, 15
Eylül 1890’da Japonya’dan yurda dönmek
için Yokohama Limanı’ndan ayrılmış, yakalandığı tayfun sebebiyle 16 Eylül 1890’da
Kuşimoto açıklarında
kayalıklara sürüklenerek batmıştı. Gemi
mürettebatından 500
üzerinde denizci şehit
olmuş, 69 levent kurtarılmıştı.

Madagaskar, Güney Afrika, Kanarya Adaları, Madira Adası,
Cebelitarık, İspanya, İtalya, Yunanistan’ın Girit Adası’ndan
Marmaris’e geldim. Başlangıçta birkaç gün boyunca baş ağrısı çektim. Las Palmas adasına
gelirken rüzgâra karşı çok zorlandım. 800 mili 16 günde gidebildim. Normalde 7-8 gün ancak sürer. Otopilot çalışmadığı
zamanlarda çok zorlandım.
Teknenin güvertesinde tek olduğum için her zaman kendimi bağlıyordum. Tek arkadaşım otopilottu” dedi. MUĞLA

NADİR GÜLLÜ:

CANAN
KARATAY
BİLİNÇSİZ

Caner Sönmez İSTANBUL İHA
amazan ayı yaklaşıraşır-r
acı
ken, ünlü baklavacı
Nadir Güllü, Prof. Dr.
n
Canan Karatay’ın
ine
“Baklava yemeyin” sözlerine
n oltepki göstererek, “Yemeyin
nı yi-i
maz. Az yiyin, sağlıklı olanı
yin denebilir. Bu işten 6 mil-l
an
yon kişi ekmek yiyor. Canan
m
Hoca’ya da herkese saygım
österr
var. Onlar da bize saygı gösterçi
sin. Bir işi eliyle yapana işçi
derler. Kafasını kullanana usta
derler. Yüreğini ruhunu koyana zanaatkâr derler. Bilinçli
konuşsunlar. Her ağza gelen
konuşulmaz. Gıda mühendisimiz var, doktorumuz var, laboratuvarımız var. Bakın yemediğimizi yedirmiyoruz. Benim
çocuklarım, torunlarım ne yiyorsa müşterime onu veriyoruz. Beni en az etkiliyor. Biz tarihî firmayız. 5 kuşak müşterimiz var. Fakat bu işten ekmek
yiyen çok meslektaşım var.
Onları düşünmem lazım. ‘Bu
hocamız konuştuğu zaman
hepimizin satışı etkileniyor’
diyorlar” ifadelerini kullandı.

R

II. Abdülhamid Han’ın tahttan indirilişinden sonra ülkemizin maruz kaldığı felaketler malumdur. “Devlet-i ebed-müddet” denilen imparatorluğumuzu toprağa verirken
küllerinden doğan yeni Türkiye Cumhuriyetimiz yabancı ülkelerin tasallutundan bir
türlü kurtulamadı. Bilhassa 1960’lardan
sonra ülke başbakanlarımızın ABD başkanları karşısında zelil ve kapıkulu-vari duruşu
milletimizin unutamadığı ve hazmedemediği vakalardı.
Avrupa ülkelerinin devletimize tepeden
bakışları, AB’ye almak adına kapılarında yıllarca bekletmeleri, her defasında aşağılamak
suretiyle dalga geçmeleri tarihimizin hiçbir
devresinde yaşamadığımız bir durumdur.
Bir taraftan elleri altında tuttukları zinde
güçlerle siyaseti ve milleti dizayn etmek ve
bir taraftan da topyekûn bir milleti zelil durumlara düşürmek, onların en büyük zevk
ve eğlenceleri idi. Satın alınmış kalemşorları, ajanları ve gönüllü köle zihniyetiyle yetişmiş tarafgirleri vasıtasıyla algı operasyonları yürüterek bu emellerine her defasında kolaylıkla kavuştular.
Nitekim sadece FETÖ hadisesiyle otuz yıllık bir çalışma sonunda bu ülke içinde nasıl

o kadar çok mankurt zihniyetli adam oluştu, anlamak mümkün değil. Belki anlamak
için hadiseleri derinliğine tahlil etmek gerekmektedir.
Öte yandan basit bir misal olması bakımından AK Parti’nin iktidara geldiğinde en
fazla eleştirildiği şu hususu bugün hatırlayan var mıdır acaba?
Ekonomi çökmüş, kurtarıcı diye Avrupa’dan “Derviş” adında birilerinin gönderildiği yani tamamen boyunduruk altına girildiği günlerdi. AK Parti böyle bir vaziyette
hükûmete geldiğinde ABD’den yirmi milyar dolar kredi vermeyi önerdiler. Sayın
Başbakan o zaman bu krediyi kabul etmediği için malum çevrelerce o kadar çok eleştirilmişti ki!
Acaba Sayın Başbakan o gün o kredileri
almış olsaydı ve bir kez daha borç bataklığına çekilseydi bugün Amerika’ya böyle cesur ve başı dik gidebilir miydi?
Karşılarında “Kapıkulu yok” diyebilir
miydi? Şartlarını sıralayabilir miydi? Köle
zihniyetiyle yetişmiş insanlardan bunu anlamalarını beklemek mümkün değil.
Sadece, Kürşatların evladı olduğunu bilmek ve idrak etmek gerek!

Yıpratmak!
Milletin vicdanında bir FETÖ projesi
olduğu artık kesinleşmiş bulunan Kutlu Doğum Haftası tartışmaları sırasında bazı çevreler ve yazarlarca şu söz
fazlasıyla dillendirildi:
“Lütfen Diyanet’i yıpratmayalım!”
Oysa Diyanet neticede bir kurumdur. Şurası da muhakkak ki kurumların dini, inancı, ibadeti yoktur. Yanlış bir uygulamaya parmak
basarken kurum niçin
yıpransın ki? Ayrıca bir
kurumu yanlıştan
kurtarmak o kurumu güçlendirir mi
yoksa zayıflatır mı?
Emniyetteki, Yargıdaki, Millî Eğitimdeki yanlışlara
dikkat çekmek, önünü almak kurumu
bozmak manasına mı
gelmektedir?

Özellikle de dinî bir meselede “Kurumu aman yıpratmayalım!” derken
“din yıpransın din bozulsun fakat müesseselere bir şey olmasın” mı denilmektedir?
İşte Diyanet’in başındaki etkili isimler bir kez daha nerede durduklarını
gösterdiler. Peygamberimizden itibaren uygulanagelen Mevlit Kandili
kutlamasını aslından bozan,
farklı noktalara getiren
ve FETÖ parmağı olduğu ispatlanmış bulunan bir projede hatadan dönmek yerine, kurumu yıpratmamak adına hatada ısrar etmeyi
seçtiler.
İleride çok konuşulacak bu gelişmeleri ibretle değerlendirmekte fayda var!

Neme gerek!
BETON
KANO YAPIP
YARIﬁMAYA
G‹RD‹LER

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinden oluşan “Konuralp” takımı, betondan yaptığı batmayan 150 kilogramlık kano ile “Beton Kano” yarışmasına katıldı. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Subaşı
“Yarışlar, özellikle inşaat mühendisliği öğrencilerinin
beton yoğunluğunu daha iyi tanımalarını sağladı.
Beton, alışılageldiği üzere sadece binalarda kullanılan
bir ürün değil, çok eskiden gemi vapur imalatlarında
da kullanılmış bir materyal. Bunu fazla bilmiyoruz. Bu
kano, öğrencilerimizin küçük ölçekli imalatını gerçekleştirebilecekleri ve sportif amaçlarla da kullanabilecekleri güzel bir araç oldu” şeklinde konuştu.

FED RAPORU

Amerikalılar borç batağında
ABD Merkez Bankasının (Fed) raporu,
Amerikalıların yüzde 44’ünün 400 dolarlık
sürpriz bir masrafı karşılamayacağını ortaya koydu. Fed’in “ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı” raporuna göre, ülkede yaşayanların genel finansal durumu geçen
sene mütevazı iyileşme gösterdi ancak eğitim düzeyi düşük Amerikalılar bundan yeteri kadar yararlanmadı. Rapor için Ekim

2016’da gerçekleştirilen ankete katılan
Amerikalıların yüzde 70’i ekonomik açıdan
“rahatça yaşayabildiklerini” ya da “iyi durumda” olduklarını söylerken, yüzde 23’ü
aylık faturalarının tamamını ödeyemediklerini bildirdi. Katılımcıların yüzde 44’ü 400
dolarlık acil bir masrafı karşılayamayacaklarını veya ödemek için borç almak zorunda kalacaklarını belirtti. WASHINGTON

Kanuni Sultan Süleyman bir dünya gücü olan devletinin, inkıraza uğramasından
derin bir endişe duyuyordu. Onu zayıflatmaya ve geriletmeye itecek sebepleri araştırıp tedbirler almak niyetindeydi. Bu maksatla saray ağalarından birini, devrin tasavvuf büyüklerinden, büyük âlim ve aynı zamanda süt kardeşi olan Yahya
Efendi’ye gönderdi. Yolladığı notta tek bir
sual vardı:
“Bu devlet nasıl yıkılır?”
Yahya Efendi
ise sualin altına
kısaca şu notu
düştü:
“Neme gerek!”
Kanuni bu kesskin cevaba çok
üzülmüştü. Bir
müddet sonra
Yahya Efendi ile
ilk karşılaştıklarında beklemeden konuya girdi:
“Hocam size
bir sual sordum..

Devlet ü din için elzem olan bir hususta fikirlerinizi alıp tedbirler edinecektik. Neden
cevap vermeyip ‘neme gerek’ dediniz?”
Yahya Efendi’nin cevabı ise çok çarpıcı
idi. “Hünkârım anlamadınız mı? Âlimler,
insanlar yanlışları, hataları, bozuklukları
görüp ‘neme gerek’ diyerek kayıtsız kaldıklarında devlet elden gider, din elden gider!”
Bugün vuku bulan hadiselere ne güzel
ışık tutan bir anekdot.
Buyurunuz. Ne yazık ki Diyanet temsilcileri, 28 yıldır hiçbir yanlışını görmedikleri, karşı durmadıkları FETÖ’nün din adına
ortaya koyduğu ihanetlerine, bugün de sadece sessiz kalmakla yetinmeyip aynı zamanda sahip çıktılar.
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