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LİBYA GÖRÜŞMELERİ: 
MOSKOVA VE BERLİN KONFERANSI

Libya’da devam eden savaş ve huzur-
suzluğun giderilmesi için Türkiye ve 
Rusya’nın başını çektiği diplomatik gi-
rişimler yakın zamanda hız kazanmış-
tı. Bunun için atılan önemli adımlar-
dan birisi ‘’Moskova Görüşmeleri’ydi’’. 
Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda 
Moskova’da bir araya gelen taraflar, Li-
bya Ulusal Mutabakat Hükümet Lideri 
Sarrac, Hafter, Türkiye’den Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başka-
nı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar’ın katılımıyla, Rus Dışişle-
ri Bakanı Lavrov önderliğindeki heyet-
le toplantı yapıldı. 

 Genel toplantıdan önce Tür-
kiye, Sarrac ile bir özel toplantı gerçek-

leştirdi. Bu toplantıdan sonra tarafların 
tamamının katıldığı toplantı başladı. 
Toplantı sırasında ortaya konulan ateş-
kes anlaşması, Hafter’in imzalamadan 
Moskova’dan ayrılmasıyla masada 
kaldı. Rus Dışişleri’nden yapılan açık-
lamaya göre; Hafter’in koşulları düşün-
mek için iki gün süre istediği ve ona 
göre karar vereceğini belirtildi. Mos-
kova Görüşmesi, toplantı sonrasında 
tarafların söylemlerine bakılırsa, Rus 
ve Türk hükümetlerinin diplomatik 
çözüm isteğinin eyleme geçmiş ha-
liydi. Serygey Lavrov açıklamasında: 
‘’Moskova’daki Libya görüşmelerinde 
kesin sonuca varılamadı ancak çabalar 
devam edecek’’ sözlerine yer vererek 
görüşmenin ateşkes açısından olumlu 

bir hava yarattığını dile getirdi. ‘’Raisi-
na Diyaloğu’’ için Yeni Delhi’ye giden 
Lavrov, katıldığı konferansta, Moskova 
Görüşmeleri’nin Berlin Konferansı’na 
hazırlık olduğunu belirterek sürecin 
devam ettiği vurgusunu yaptı.

Angela Merkel’in davetiyle Berlin’de 
gerçekleşen konferansa 12 ülke lideri ve 
beş uluslararası kuruluş katıldı. BM ta-
rafından tanınan UMH’yi başta Türki-
ye olmak üzere İtalya, Cezayir; Hafter’i 
ise Fransa, BAE ve Mısır’ın desteklediği 
biliniyor. Konferans sırasında taraflar 
kendi aralarında ayrı olarak görüşme-
ler gerçekleştirdi. T.C. Cumhurbaşka-
nı Tayyip Erdoğan ve UMH Başkanı 
Sarrac, Türk ve Rus tarafları da kendi 
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aralarında görüşmeler gerçekleştirdi. 
Zirvenin başında masada bulunmayan 
Sarrac ve Hafter’in konferans sırasında 
ayrı ayrı salona alınarak dinlenilmesi 
öngörüldü.

 Toplantı’da öğrenildiğine göre 
UMH cephesinin talepleri: Silah des-
teğinin durdurulması, Libya’nın meş-
ru hükümetinin tanınması, Libya’nın 
enerji kaynaklarının başka hükümet-
lere verilmemesi ve Hafter Milisle-
ri’nin meşru hükümete karşı illegal bir 
savaşın neticesinde ele geçirilen top-
raklardan çekilmesini istiyor. Hafter 
tarafının talepleri ise: UMH’ye bağlı 

İlk defa Aralık ayında Çin’in Wuhan 
kentinde bir balık pazarında ortaya 
çıktığı iddia edilen Corona Virüsü gü-
nümüzde küresel bir tehdit haline gel-
di. Virüsün ilk çıktığı yer olan Wuhan 
şehrindeki bir balık pazarında satılan 
balıktan insana bulaştığı iddiası ortaya 
atıldı. Bu virüs tıpkı grip gibi insandan 
insana oldukça hızlı ve hava yoluyla 

milislerin silahsızlandırılması, Hafter’e 
bağlı silahlı milislerin Trablus’a konuş-
landırılması ve muhtemel bir siyasi çö-
züm sonucunda Hafter’in silah gücüyle 
sağladığı toprak kazanımları ile direkt 
orantılı olarak siyasi güç(CNN). 

Taraflar dinlendikten sonra 55 mad-
delik bir bildirge hazırlandı. Bütün ka-
tılımcıların imzaladığı bildirge genel 
hatlarıyla şu şekilde:

Temel hatlarıyla oluşturulan bir ateşkes 
durumu. Eğer taraflardan birisi bunu 
ihlal edecek olursa BM Güvenlik Kon-
seyi tarafından yaptırımla karşılaşa-

cak. Siyasi sürecin yeniden başlatılması 
adına girişimlerin arttırılması ve si-
lahlı militan grupların dağıtılması ge-
rektiği ifade ediliyor. Uygulanan silah 
ambargosu kapsamında ise daha sıkı 
tedbiriler alınacağını ve BM’nin bunu 
ciddi bir şekilde denetlemesi gerektiği-
nin çağrısı yapıldı. 

Genel hatlarıyla bu şekilde sonlanan 
Berlin Konferansı tarafların uzlaştığı 
yönünde bir resim ortaya koyuyor. İler-
leyen günlerde ne olacağını bekleyip 
göreceğiz.   
     
  Muhsin Emre ÇALIŞKAN

KÜRESEL ELİTLER DÜĞMEYE BASTI 
SALGIN BAŞLADI

bulaşıyor. Corona virüsü normal ha-
yatımızda zaten var olan bir virüs ol-
makla birlikte sadece birkaç farklı kedi 
türünde bulunduğu biliniyordu ve bu 
zamana kadar herhangi bir insan ölü-
müne yol açmamış bir virüstü. Corona 
Virüsü aslında bir virüs familyasından 
gelir ve SARS Virüsü ile yüksek ölçüde 

benzerlik gösterir. 
Corona virüsler, çoğu insanın hayatı-
nın bir anında karşılaştığı virüslerdir. 
İnsan corona virüsleri genellikle hafif 
ve orta şiddette üst solunum yolu has-
talıklarına neden olur. Corona virüs-
lerin alfa, beta ve gama olarak bilinen 
üç alt grubu vardır; ayrıca delta coro-
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na virüsleri denilen dördüncü yeni bir 
grup vardır; SARS-CoV. İnsan corona 
virüsleri ilk olarak 1960’ların ortasında 
tespit edilmiştir. 2020’ye kadar sadece 
Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün’de 
görülen virüs 3 kişinin ölümüne neden 
olmuştu.
Günümüzde insanlara bulaşan bu virü-
sün doğal yollar ile oluşmadığı bilimsel 
araştırmalar ile orataya çıkarılmaya 
çalışılıyor. Yapılan Araştırmalarda 
salgının ilk başladığı yer olan Wuhan 
şehrinde, salgından tam 2 yıl önce 
buna benzer bir virüs geliştirme çaba-
ları olduğu ancak yeterli veriye sahip 
olunmadığı için virüsün tam geliştiri-
lemediği ortaya çıktı. Bilim insanları 
Corona virüsü üstünde yaptıkları araş-
tırmada bu virüsün kesinlikle doğal 
olmadığını ve laboratuvar ortamında 
geliştirilen özel bir virüs olduğu konu-
sunda fikir birliğine ulaştı.

Pek çok komplo teorisyeni bu haberin 
yayılması ile yine pek çok insanında 
bildiği dünya nüfusunu beş yüz milyo-
na (500.000.000) indirme planı geldi. 
Bu fikrin ana sebebi artan kontrolsüz 
nüfus, işsizlik, sürekli tüketen nüfus 
vb. gibi etkenler. Çin gibi son derece 
kalabalık ve tüketim yoğunluğunun 
had safhalara ulaştığı bir ülkede böy-

le ölümcül ve yapay bir virüsün salgın 
vermesi dikkatleri bu plana çekti.
Corona Virüsü ilk olarak Wuhan şeh-
rinde göründükten sonra etraftaki ül-
kelere ve okyanus ötesi ülkelere olduk-
ça hızlı yayılmaya başladı. Wuhan’dan 
sonra Güney Kore, Tayland, Japonya, 
Singapur, Vietnam, ABD (Seattle), 
Fransa, İspanya, Brezilya’da da görün-
dü.

Corona Virüsünün etkileri ve sonuçla-
rı:
- Virüs ilk olarak hava yolu veya te-
mas esnasında insandan insana ya da 
nesneden insana bulaşıyor ve insanın 
solunum yollarına yerleşerek orada ku-
luçkaya başlıyor.
- Bilim adamları tarafından kuluçka 

süresi 14 gün olarak belirlenen virüs 
grip benzeri öksürük, boğazda ağrısı, 
burun akıntısı, nefes almada güçlük ve 
havale derecesinde ateş belirtisi göste-
riyor.
- İlerleyen zamanda virüs bütün vücu-
da yayılarak kendini çoğaltıyor ve za-
türre benzeri etkiler sebep oluyor.
- Yayılmayı tamamlayan virüs başka 
kuluçka arayışına girip içinde bulun-
duğu vücudun solunum yollarını ve 
akciğerleri sıvı ile doldurarak kişinin 
nefes almasını imkânsız hale getiriyor.
- Ciğerlerine sıvı dolan insan oksijen 
alamadığı ve kana oksijen göndereme-
diği için çoklu organ yetmezliği ile ölü-
me götürüyor.
Resmi rakamlar tam belli olmamakla 
birlikte virüsün yayılma hızı ve kuluç-
ka süresi göz önünde bulunduruldu-
ğunda, bilim insanları en az 120.000 
kişinin virüse maruz kaldığını ve bun-
ların iyimser rakamlar olduklarını be-
lirttiler.
Çin’de Wuhan dahil her biri 20 milyon 
nüfusa sahip 3 şehir karantina altına 
alındı ve giriş çıkışlar tamamen ka-
patıldı. Her ne kadar yetkililer durum 
kontrol altında deseler de Çin sokakla-
rında ve komşu ülkelerdeki ani ölümler 
ve sokaklardaki cesetler durum ne den-
li ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.
Dünya Sağlık Örgütünün verilerine 
göre ilk etapta 30 kişi hayatını kaybet-
ti ve virüse bağlı gelecek zamanda bu 
ölümleri hızlanacağı bilgisini paylaştı. 
Tedavi ve karşı aşı araştırmalarının de-
vam ettiği bildirildi.
Şu aşamada virüsün ilk evresi olduğu 
için tedavi bulmak için bütün imkan-
ların seferber edildiğini bildiren dünya 
sağlık örgütü aynı zamanda virüsün 
mutasyona uğramadan bir an önce yok 
edilmeye çalışılacağını bildirdi.  
     
 Mustafa GÜLERYÜZ
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TÜRK AKIMI’NIN VANALARI AÇILDI

YERLİ OTOMOBİL TANITILDI
İsmi henüz belirlenmeyen, 
2022 sonlarında satışa sunu-
lacak milli gururumuz yerli 
otomobil, Türkiye’nin Otomo-
bil Girişim Grubu tarafından 
tanıtıldı. Yüzde %51 yerlilik 
ile üretime başlayacağı ve im-
alatının başlamasından 3 yıl 
sonra 68.8 oranına getirileceği 
açıklandı. İlk olarak SUV mod-
elinin üretimiyle piyasaya dahil 
olacaklarını ifade eden Gürcan 
Karakaş, araç tasarımındaki de-
taylara gelen yorumları da takip 
ettiğini söyledi.

Rusya’dan başlayarak Türkiye 
üzerinden geçen ve Avrupa’ya 
doğalgaz taşıyan Türk Akımı 
Projesi’nde vanalar açıldı. Her 

biri 15,75 milyar metreküp 
doğal gaz taşıma kapasitesine 
sahip iki hattan oluşan proje 
Avrupa’nın güneyindeki devlet-

lere enerji ulaşımını sağlayacak. 
Toplamda 31,5 milyar metreküp 
kapasiteye sahip taşımadan Tür-
kiye 15,75 milyar metreküpüne 
sahip çıktı. Geri kalan miktarın 
Avrupa’ya yetmeyeceğini düşü-
nen Avrupa Enerji Komisyonu 
başkanı Maros Sefcovic bu kon-
uda endişe duymakta olduğunu 
açıkladı. Yani müzakerelerin 
bittiğini söyleyemeyiz.
 Mavi Akım -daha son-
rasında Güney Akım olarak 
değiştirildi- 2005 yılından bu 
yana ne kadar Türkiye’nin işine 
ve bölgedeki etkisi konusun-
da işe yaradıysa bugün de Türk 
Akımı aynı stratejik etkiye sa-
hiptir. 
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İRAN: UKRAYNA UÇAĞINI
YANLIŞLIKLA VURULDU

İran Cumhurbaşkanı Ruhani 
‘bunun affedilmez bir hata’ 
olduğunu söylerken Dışişleri 
Bakanı Zarif özür diledi. Ru-
hani ile telefon görüşmesi ya-
pan Ukrayna Cumhurbaşkanı 
Zelenski ise “Sorumlular hesap 
vermeli” çağrısını yaptı. Uçakta 
63 vatandaşını kaybeden Kana-
da’nın Başbakanı Justin Tru-
deau ile de telefonda konuşan 
Ruhani, olayla ilgili soruştur-
manın derinleştirileceği sözünü 
verdi.

Ukrayna Havayolları’na ait 
PS752 sefer sayılı uçak, İran’ın 
Kasım Süleymani suikastı ned-
eniyle Irak’taki ABD üslerine 
misilleme yaptığı Çarşamba gec-
esi Tahran’daki İmam Hüseyni 
Havaala-nı’ndan havalandıktan 
kısa bir süre sonra düşmüştü.
Uçaktaki 176 yolcu hayatını 
kaybederken uçağın düşüş 
nedeniyle ilgili Tahran ve Batı 
ülkelerin-den farklı açıklamalar 
gelmişti

En başta uçağın füzeyle 
düşürülmüş olabileceğine işaret 
eden açıklamaları reddeden 
İran, cumartesi günü uçağı 
düşürdüğünü kabul etti.
İran’ın yarı resmi haber ajansı 
Tesnim’e konuşan İran Sivil Ha-
vacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel 
Müdürü Hasan Rızayifer, 8 Oc-
ak’ta başkent Tahran’da füzeyle 
vurularak düşen yolcu uçağının 
kara kutusunun Ukrayna’ya 
gönderileceğini açıkladı.

İran, Ukrayna Havayolları’na ait uçağı ‘yanlışlıkla’ düşürdüğünü itiraf 
etti. İran Genelkurmayı, uçağın ‘askeri bir noktaya yaklaşan saldırgan bir 
uçak olarak algılandığını ve insani bir hata sonucu füzeyle vurulduğunu’ 
açıkladı. Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade ise uçağın 
Cruise füzesi sanılarak düşürüldüğünü söyledi.
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ald Trump, Almanya Başbakanı Angela 
Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Con-
te, AB Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen, İspanya Başbakanı Pedro 
Sanchez, İsviçre Konfederasyon Başkanı 
Simonetta Sommaruga, Afganistan 
Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Avusturya 
Başbakanı Sebastian Kurz, Kolombiya 
Devlet Başkanı Ivan Duque, Finlandi-
ya Başbakanı Sanna Marin, Yunani-
stan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Nor-
veç başbakanı Erna Solberg, Pakistan 
Başbakanı İmran Han, Ukrayna Devlet 
Başkanı Vladimir Zelenskiy katılacak.

Zirvede, uluslararası kurumlar da üst 
düzeyde temsil edilecek. Birleşmiş Mil-
letler (BM) Genel Sekreteri Antonio 
Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) 
Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa 
Merkez Bankası (ECB) Başkanı Chris-
tine Lagarde, Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ) Genel Sekreteri Roberto Azeve-
do, OPEC Genel Sekreteri Muhammed 
Sanusi Barkindo, Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel 
Sekreteri Angel Gurria, NATO Genel 
Sekreteri Jens Stoltenberg de Davos'ta 
olacak. 
Davos'ta Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye 

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş 
dünyasının önde gelen temsilcilerin-
in katılacağı Dünya Ekonomik Foru-
mu'nun (WEF) bu yılki zirvesi 21 Ocak 
Salı günü İsviçre'nin Davos kasabasın-
da "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dün-
yanın tarafları" temasıyla başlayacak.
Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos 
Zirvesi'ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı, 
siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi katılacak.

"Uyumlu ve sürdürülebilir bir dün-
yanın tarafları" ana temasıyla düzenle-
necek zirve, küresel gündemde öne çı-
kan, gelir eşitsizliği, siyasi kutuplaşma, 
çevre ve iklim krizi, küresel ekonomin-
in durumu, paydaşların kapitalizmi, 
sürdürülebilir kalkınma, teknoloji, 
ticaret ve 4'üncü sanayi devrimi gibi 
çeşitli başlıklara odaklanacak.
Davos toplantıları bu yıl, "Sağlıklı ge-
lecekler", "Gezegen nasıl kurtulur", 
"Jeopolitiğin ötesinde", "Adil ekonomil-
er", "İyilik için teknoloji", "Daha iyi iş", 
"Toplumun ve çalışmanın geleceği" te-
malarında 400'e yakın açık ve kapalı 
oturumla gerçekleştirilecek.

Davos'ta 50'den fazla ülke devlet 
başkanı ve başbakan düzeyinde temsil 
edilecek. Zirveye, ABD Başkanı Don-

Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası 
Başkanı Murat Uysal temsil ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Davos Zirvesi hakkında "Şu ana kadar 
gerçekten çok verimli geçti. Türkiye'ye 
karşı gerçekten büyük bir ilgi var, özel-
likle iş ve finans dünyasından büyük bir 
ilgi var." dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzen-
lenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu 
(WEF) kapsamındaki temaslarına il-
işkin değerlendirmelerde bulundu.
Zirve boyunca pek çok panel ve açık 
oturuma katılan Çavuşoğlu, muhata-
plarının, Türkiye'nin, Suriye ve Libya'da 
ateşkes için sarf ettiği çabaların farkında 
olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesinin 
Türkiye, Rusya ve İran'ın katkılarıyla 
kurulduğuna işaret ederek, "Diğer ülke-
lerin çabalarını yok saymıyoruz ama 
daha görünür olabilirlerdi." ifadesini 
kullandı.
Yoğun geçen Davos programında iki 
günde 15 ikili görüşme yaptığı bilgisini 
paylaşan Çavuşoğlu, bugün de yoğun 
temaslarına devam edeceğini vurguladı

Şehnaz TEKBAŞ

DAVOS ZİRVESİ
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DEVRİM MUHAFIZLARI’NIN KUDÜS 
GÜCÜ KOMUTANI 

KASIM SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜ!

Bağdat Havaalanına atılan dört füze 
ile İran Devrim Muhafızları'nın 
Kudüs Gücü Komutanı Kasım 
Süleymani ile Haşdi Şabi liderl-
erinden Ebu Mehdi el-Mühendis 
öldürüldü. Saldırının ABD'ye ait 
Silahlı İnsansız Hava Aracı ile gece 
gerçekleştiği açıklandı. Yapılan 
saldırıda Süleymani ve Mühen-
dis'in yanı sıra Süleymani'nin 
damadı dahil birçok kişinin daha 
öldürüldüğü belirlendi. Penta-
gon, İran Devrim Muhafızları Or-
dusu'na bağlı Kudüs Gücü Komu-
tanı General Kasım Süleymani'nin, 
ABD Başkanı Donald Trump’ın tal-
imatı ile öldürüldüğünü açıkladı. 
Pentagon, "ABD ordusu, Başkan'ın 
talimatı ile, ABD tarafından ya-
bancı terör örgütü olarak tanınan 
İran Devrim Muhafızları Ordusu 
Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım 
Süleymani'yi öldürerek bölgede 
bulunan ABD personelini koru-

mak için kararlı ve savunma amaçlı 
bir adım atmıştır." açıklamasını 
yaptı. Süleymani’nin  Ameri-
kalıların öldürülmesinden sorum-
lu tutulduğu açıklamada, “Süleym-
ani, aktif olarak Irak ve bölgedeki 
Amerikan diplomat ve askerlerine 
yönelik saldırı planı yapıyordu." 
ifadeleri de dikkat çekti. General 
Süleymani, ABD'nin Bağdat'ta-
ki Büyükelçiliğine karşı yapılan 
saldırıları onaylamıştı. Pentagon, 
yaptığı açıklamada, "ABD, dün-
yadaki vatandaşlarımızı ve men-
faatlerimizi korumak için gerekli 
tüm adımları atacaktır." dedi. ABD 
Başkanı Trump ise Süleymani'nin 
öldürülmesine dair herhangi bir 
paylaşım yapmak yerine Twit-
ter hesabından Amerikan bay-
rağını paylaştı. Trump daha son-
radan, "İran asla savaş kazanmadı 
ve asla müzakereyi kaybetmedi" 
açıklamasını yaptı. Ayrıca ABD, 

Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi terk 
etme çağrısı yaptı. ABD, Süleyma-
ni'nin öldürüldüğü saldırıda drone 
kullanıldığını açıkladı. Iraklı yetkil-
iler, saldırının havaalanının kargo 
kısmında yapıldığını kaydetti. Bazı 
yetkililer,Süleymani'nin cesedinin 
paramparça olduğunu ve cesedin 
Süleymani’ye ait olduğu bilinen 
yüzük sayesinde doğrulandığını 
açıkladı. İran lideri Ayetullah Ali 
Hamaney ise Süleymani’nin ABD 
tarafından öldürülmesine ilişkin 
yaptığı açıklamada “Suçluları acı 
bir intikam bekliyor." diyerek üç 
gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı. 
İran’da Cemkeran Camisi’nin kub-
besine intikam anlamına geld-
iği bilinen kırmızı savaş bayrağı 
çekildi. Bunun bir ilk olduğu iddia 
edildi. Devrim Muhafızları, Sü-
leymani'nin intikamını acı şekilde 
alacaklarını ifade etti. 
Helin TOĞAY
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YOK OLAN YAŞAMLAR: 
AVUSTRALYA YANGINLARI

Avustralya flora ve faunası özel-
likle bir ada ülkesi olduğundan 
dolayı gözlemlediğimiz diğer flo-
ra ve faunalara göre son derece 
özel bir örnek oluşturuyor. Öte 
yandan Avustralya’nın ormanları 
geçtiğimiz yılın Eylül ayından beri 
yanıyor. Ormanlarında hayvanlar 
gibi yaşam döngüleri vardır ve bu 
döngüler için “doğal” yangınlar 
son derece önemli bir etmendir.  
Avustralya’nın yangınlar tarihine 
baktığımızda 2009 Kara Cumartesi 
Yangını, 2006-2007 Aralık Yangını, 
1851 Kara Perşembe Yangını gibi 
yangınları görürüz. Bu tür orman 
yangınların son derece normal 
olduğunu düşünebiliriz. Bu yangın 
dört aya yakın bir süredir devam 
ediyor ve araştırmalar bu yangının 
Avustralya tarihinin en katastrofik 
yangını olduğu raporluyor. 

Geçtiğimiz Eylül’den günümüze 
kadar uzanan süreçte kimi zaman 
yüksekliği 70 metreyi aşan alevleri 
gördük. Bu yangınlar sonucunda 
10,3 milyon hektar alan yok oldu, 

WWF’nin tahminlerine göre 1,25 
milyar hayvan yanarak veya yangı-
na bağlı etmenlerle hayatını kay-
betti. 28 insan can verdi ve 2000’den 
fazla ev küle döndü. Yangın bölges-
ine yakın yaşayan binlerce insan, 
Avustralya devleti tarafından tahl-
iye edildi. Avustralya Sigorta Ku-
rumu, geride bıraktığımız süreçte 
zararın 700 milyon Avustralya 
doları (485 Milyon ABD doları) 
olduğunu tahmin ediyor. İçinde 
bulunduğumuz günlerde yangının 
söndürülmesi konusunda büyük 
ilerlemeler kaydedilmiş olsa da 
tamamen bitti demek için henüz 
erken.
Yangını Etkileyen Faktörler 
ve Kullanılan Yöntemler
Avustralya Başbakanı Scott Mor-
rison, yangın sürecini iyi yöne-
temediğinden bahsederek “Sa-
hadaki bazı gelişmeleri daha iyi 
yönetebilirdim” diyor. Başbakanın 
krizi yönetimi Avustralya’nın 
bazı kesim insanlarından tepki-
yle karşılanmıştı. Halk devletin 

iklim değişikliği politikasını şek-
lini eleştirdi.  “İklim değişikliyle 
mücadele için küresel bir çözüm 
gerek” diyen başbakan dikkati 
küresel ısınmanın global bir olgu 
olduğuna çekiyor. Avustralya’da 
ortaya çıkan bu yangınların ned-
eni aşırı sıcaklara bağlanıyor. 
Özellikle değişen iklim ile birlikte 
yazların daha sıcak geçmesi bu 
yangınları olumlu yönde etkiledi. 
Avustralya geçtiğimiz Aralık ayın-
da en sıcak hava rekorunu 40.1 ve 
41.9 dereceleri ile iki kere kırdı. 
Avustralya 1910 yılından beri 1 
derece daha ısındı ve görünen o ki 
bu artış devam edecek. 

Tutuşan bir parça sonrası rüzgarın 
etkisiyle hızla yayılan alev inanıl-
maz kötü sonuçlara neden ola-
biliyor. Kuru tarım arazilerinin 
üzerine çarpan yıldırımların da bu 
konuda çok büyük bir etkisi old-
uğunu söyleyebiliriz. 

Avustralya, yangına yardım için 
günde 12 saat boyunca çalışan 
itfaiye görevlilerini kullanıyor. 
Yardım için ordudan da destek 
alıyorlar. Ek olarak gönüllü olarak 
yardım eden insanlar da bulunuy-
or. 
Avustralya hükümeti, geçtiğimiz 
günlerde ABD ve Kanada’dan, su 
tankeri olma özelliğine sahip hava 
araçları talep etti. Bu uçaklardan 
biri olan ve bir yangınla mücadele 
şirketi Coulson Havacılık’a ait bir 
C-130 geçtiğimiz günlerde düştü. 
Avustralya’nın Yeni Güney Galler 
eyaleti kırsal itfaiye hizmetleri şefi 
Shane Fitzsimmons, “Ne yazık ki 
tek yapabildiğimiz enkazı ve kaza 
yerini bulmak oldu. Düşen uçak-
tan hayatta kalan kimseyi bulama-
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dık” ifadelerini kullandı. Uçakta 3 
mürettebat vardı. 

Bilinçli Yangın ?
Geçtiğimiz günlerde ortaya çı-
kan haberlere göre bazı insan-
lar yangınların bilinçli bir şekil-
de çıkarıldığını ve söndürülmek 
istenmediğini, yangının devam 
etmesine göz yumulduğunu 
düşünüyor. Hızlı tren güzergahl-
arının olduğu bölgeler ile maden 
açılmak istenen yerlerin yanması-
na göz yumulduğu iddia ediliyor. 
Özellikle başbakanın “umursa-
maz” denilebilecek tavırları ve 
başarısız kriz yönetimi bu soru-
ları düşünmemize neden oluyor. 
Böyle bir şey gerçekse bunun be-
delini ödeyen milyonlarca canlıya 
yaptıkları bu acımasızlığı üzerler-
inde nasıl taşıyacaklar?   

Deve Katliamı
Avustralya toplam 1 milyondan 
fazla yabani deveye ev sahipliği 
yapıyor. Bu ayın başlarında Avus-
tralya’nın güneyinde, kuraklık 
nedeniyle sokaklarda su arayan 
develerin öldürülmesine karar 
verildi! Kendileri ve çocukları 
için endişe duyduğunu belirten 
halkın bu açıklamaları sonucun-
da yaklaşık 5 bin deve helikop-
terden ateş açılarak öldürüldü. 
Halbuki hayvanların acı çekme-
mesi (!) sağlanacaktı. Avustralya 
hükümetini, bu davranışı daha 
anlaşılabilir bir hale getirmek 
için bu lafı kullandığı bariz orta-
da. Hayvan hakları savunucuları 
son derece haklı bir sebep olarak 
öldürmek dışında başka bir çözüm 
yolu neden denenmediği konu-
sunda hükümeti suçluyor. Avus-
tralya’nın masum hayvanları bu 
şekilde itlaf etmesi ilk değil. Daha 
önce yerel türleri öldüren vahşi 
kedileri öldürmek için zehirli sosis 

kullanacaklarını da açıklamışlardı. 
Bu yapılan eylemlerin suç olması 
ve kamuoyunda tepki çekmesi 
gerekir. Buna göz yummakta en az 
bunun kadar acımasızca bir eylem-
dir. 

Yangının Üzerine Felaketler
Tüm bu yangın olayı yetmezmiş 
gibi geçtiğimiz birkaç hafta içer-
isinde hem ceviz büyüklüğünde 
dolu yağdı hem de gündüzü geceye 
çeviren toz fırtınaları gerçekleş-
ti. (Kim bilir belki de suçsuz hay-
vanların ahı tutmuştur) Aşırı sı-
caklardan sonra meydana gelen 
buharlaşmanın hızlı ve yoğun bir 
şekilde rüzgarla yükselip aşırı yağış 
ve fırtınaya sebep oluyor. Dolu 
olayından sonra yaklaşık 1200 adet 
yardım talebi oluştu. Meteoroloji 

şiddetli fırtına uyarısında bulun-
du. Yağışlar su baskınlarına neden 
olabilir ancak yangınlara majör bir 
etkide bulunması pek olumlu bir 
ihtimal olarak karşımıza çıkmıyor. 
Yangınlar henüz kesin olarak bit-
miş değil. Ne zaman biteceği konu-
sunda kesin bir açıklama yapmanın 
mümkün olmadığını ancak büyük 
bir ilerleme kaydedildiğini söyleye-
biliriz. Bu yangınların Avustralya 
flora ve faunasına etkileri ise son 
derece iç karartıcı durumda. Küre-
sel ısınmanın etkileri günden güne 
karşımıza daha büyük şekillerde 
çıkmaya başlarken elimizde olan 
dünyanın değerinin farkına var-
ma konusunda ise hala gözlerimizi 
açmış değiliz. 
     
Kadir YILDIRIM


