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POLİTİKA  

ABD'deki 'beyaz ırkçı' saldırılar 

terörizm tartışmasını 

alevlendirdi 

 
 

ABD'nin Teksas ve Ohio eyaletlerinde art 

arda düzenlenen ve 29 kişinin hayatını 

kaybettiği iki silahlı saldırı, "beyaz ırkçı" 

saldırıların terörizm kapsamında 

değerlendirilmesi tartışmalarını yeniden 

alevlendirdi. 

ABD'de 24 saat içinde El Paso ve Dayton 

kentlerinde düzenlenen, 29 kişinin 

hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin 

yaralandığı saldırılar terörizm 

tartışmalarını tetiklerken "esnek" silah 

yasalarına tepki yağdı. 

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve 

ülkedeki "hafif" silah yasalarına yoğun 

eleştiriler gündemi belirlerken Trump'ın 

saldırılar sonrasındaki açıklamaları 

kamuoyunu tatmin etmedi.ABD'deki 

'beyaz ırkçı' saldırılar terörizm tartışmasını 

alevlendirdi 

Ülke gündeminde sürekli yer tutan "beyaz 

ırkçı" saldırıların son ikisi, kamuoyunda 

bu tür saldırıların "terörizm" olarak 

nitelendirilmesi gerektiği tezini 

güçlendirdi. 

Amerikan Foreign Affairs dergisinin 

ABD'deki silahlı saldırılarla ilgili güncel 

bir çalışması, 11 Eylül'ün ardından ülkede  

 

 

düzenlenen silahlı saldırılarda ölen kişi 

sayısı ve saldırı nedenlerine bakıldığında asıl 

tehdidin "iç terör" olduğunu ortaya koydu. 

"Amerika'daki gerçek terör tehdidi" başlıklı 

özel dosya habere göre, ülkede, 11 Eylül'den 

sonra yaşanan ve çok sayıda kişinin 

vurularak öldürüldüğü yüzlerce silahlı 

saldırının birkaçı hariç hepsi ülke içi 

kaynaklı. 

Ayrıca bu saldırıların önemli bir 

bölümündeki "beyaz ırkçı", "İslamofobik" 

veya "Yahudileri hedef alan" saldırı 

motivasyonu, Washington'ın "iç terör" olarak 

nitelendirmesi gereken bir başlık olarak öne 

çıktı.ABD medyasında, saldırganların sosyal 

medya hesaplarından yaptıkları nefret 

içerikli ve beyaz ırkçılığa ilişkin paylaşımları 

ve saldırı tarzlarının, Federal Soruşturma 

Bürosu (FBI) tarafından yapılan "terörizm" 

tanımlamasına uyduğu vurgulandı. 

Her iki ırkçı saldırı da daha önce ABD'de 

benzerleri çokça yaşanan silahlı saldırıların 

sadece son örnekleri olurken, beyaz ırkçı 

saldırıların terör şemsiyesi altında ele 

alınması gerektiği tezini güçlendiren iki 

örnek olarak kayıtlara geçti. 

Amerikan hukuk kuruluşu Güney Yoksulluk 

Hukuk Merkezi (Southern Poverty Law 

Center) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 

ülkede artan silahlı saldırıların, Trump'ın 

başkanlık sürecindeki "ırkçı" ifadelerle direkt 

ilişkisi olduğu belirtildi. 

Trump'ın seçim çıkarları için ABD'deki 

beyaz olmayan herkesi tehlikeye attığı 

savunulan açıklamada, "Trump yönetiminin, 

El Paso ve ülkenin birçok yerinde yaşanan 

şiddette rolü olmadığını düşünmesi, en iyi 

ihtimalle cahilliktir." ifadeleri kullandı. 

Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi İstihbarat 

Müdürü Heidi Beirich de Trump'ın etnik  
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köken merkezli söylemlerinin ABD'yi 

herkes için daha tehlikeli bir ülke 

yaptığının altını çizerek şu 

değerlendirmede bulundu: 

"Başkan Trump'ın göçmenler için sürekli 

aşağılayıcı ifadeler kullanması, toplumda 

önüne geçilemez bir göçmen karşıtlığı 

oluşturuyor. Trump, ahlak sınırlarını 

aşarak attığı göçmenlik karşıtı tweetler ve 

sarf ettiği sözlerle ırkçılığı normalleştirdiği 

gibi, şiddete yol açan beyaz üstünlüğüne 

ilişkin teorileri körüklüyor." 

Konuya ilişkin medyaya 

değerlendirmelerde bulunan Amerikalı 

ırkçılık ve nefret suçları uzmanı Mallory 

Simon, Trump yönetimi tarafından açıktan 

ifade edilmese de ırk, din veya beyaz 

üstünlüğü gerekçeleriyle düzenlenen 

saldırıların artık Amerikalı yetkililerce 

terörizm olarak tanımlanmaya 

başlandığını belirtti. 

Söz konusu saldırganların "beyaz" ve 

"Amerikalı" olması sebebiyle teröristlere 

uygulanan muameleyi görmediğine 

dikkati çeken Simon, El Paso saldırısının 

yetkililerce "terörizm" olarak 

nitelendirilmesinin beyaz ırkçılık ile 

mücadele kapsamında olumlu bir adım 

olduğunu kaydetti. 

Simon, "El Paso ve Dayton'daki saldırılar 

hakkında bugün kullanılan terörizm 

kavramı, artık beyaz ırkçı nefret dilinin 

tolere edilmeyeceği ve normal 

karşılanmayacağını gösteren bir 

başlangıç." yorumunu yaptı. 

ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi John Bash, 

Teksas'ın El Paso kentinde 20 kişiyi 

öldürüp en az 26 kişiyi yaralayan Patrick 

Crusius için federal nefret ve silahlı eylem 

suçu kapsamında idam cezası 

isteyeceklerini açıkladı.Bash, "Bu saldırıyı 

terör dosyası olarak görüyoruz. Bu yüzden 

teröristlere ne yapıyorsak Crusius için de  

 

aynısını yapacak ve adaleti sağlayacağız." 

ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, saldırılara ilişkin basın 

mensuplarına yeni açıklamalarda bulunan 

Trump, saldırıların "nefret içerikli ve 

korkakça işlenmiş olduğunu" ve bu tür 

eylemlerin son bulması için elinden geleni 

yapacağını söyledi. 

Ancak Trump'ın, açıklama sırasında 

saldırganları "akli dengesi yerinde olmayan 

bireyler" olarak nitelendirmesi, ülke 

genelinde tepkiye neden oldu. 

Demokratların 2020 başkan aday 

adaylarından Teksas'tan Temsilciler Meclisi 

üyesi Beto O'Rourke, Amerikan medyasına 

yaptığı açıklamada, El Paso'daki saldırıya 

atıfta bulunarak hafif silah yasalarını ve 

Trump yönetimini eleştirdi.O'Rourke, saldırı 

esnasında askeri tarz yüksek kalibreli 

otomatik silah kullanılmasına dikkati 

çekerek "Bu tarz silahlar, savaş 

meydanlarında kalmalı. Bu silahları 

toplumumuza sokmayın." değerlendirmesini 

yaptı. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abddeki-
beyaz-irkci-saldirilar-terorizm-tartismasini-
alevlendirdi/1549769 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abddeki-beyaz-irkci-saldirilar-terorizm-tartismasini-alevlendirdi/1549769
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abddeki-beyaz-irkci-saldirilar-terorizm-tartismasini-alevlendirdi/1549769
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abddeki-beyaz-irkci-saldirilar-terorizm-tartismasini-alevlendirdi/1549769
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ABD'den Asya'ya füze 
konuşlandırma planı 
 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin'in 
bölgedeki etkinliğine karşı Asya'da, 
konvansiyonel orta menzilli füze 
bataryaları konuşlandırmak istiyor. Konu 
ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD 
Savunma Bakanı Mike Esper, hükümet 
olarak bu projeyi mümkün olan en kısa 
zamanda hayata geçirmek istediklerini dile 
getirdi. 
Avusturalya'nın Sidney kentinde 
gerçekleştireceği temaslar öncesi 
gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esper, 
füzelerin yerleştirilmesi konusunda net bir 
takvim vermekten kaçındı. Esper, "Birkaç 
ay içerisinde olmasını tercih ederim ama 
bu tarz şeyler beklediğinizden uzun 
sürüyor" dedi. Esper, füzelerin nereye 
yerleştirileceği konusunda bir açıklama 
yapmadı. Ancak ABD'nin pratikte Büyük 
Okyanus'ta yer alan Guam'a 
konvansiyonel füzeler yerleştirebileceği 
belirtiliyor. 
ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesinin 
ardından silahlanma yarışı başlayacağı 
yönündeki endişeleri de değerlendiren 
Esper, "Bir silah yarışı görmüyorum, hem 
Avrupa sahnesi hem de burası için gerekli 
olan önlemler aldığımızı görüyorum" diye 
konuştu. NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg de dün yaptığı açıklamada "Biz 
Rusya'ya uymayacağız. Yeni bir 
silahlanma yarışı istemiyoruz" demişti. 
INF kararı sonrası ABD'den füze denemesi 
Esper'in açıklaması ABD'nin Rusya'nın 
ihlallerini gerekçe göstererek Orta Menzilli 
Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) 
ayrılmasından bir gün sonra geldi. 
Anlaşmadan çekilen ABD'nin birkaç hafta 
içerisinde karadan fırlatılan güdüm füzesi 
testi yapması bekleniyor. Kasım ayında ise 
Pentagon, orta menzilli balistik füze testi 
yapmayı hedefliyor. Her iki füze de 
nükleer özellik taşımıyor. 
1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald 
Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail  

 
 
Gorbaçov tarafından imzalanan INF 
Anlaşması, 500 ila 5 bin 500 kilometre 
menzilli nükleer başlıklı füzelerin 
yasaklanmasını öngörüyordu. 
Amerikalı yetkililer anlaşmadaki kısıtlamalar 
nedeniyle ABD'nin, karadan fırlatılan füzeler 
konusunda Çin karşısında dezavantajlı 
konuma geldiği uyarısında bulunuyordu. 
 
 
https://www.dw.com/tr/abdden-asyaya-
f%C3%BCze-konu%C5%9Fland%C4%B1rma-
plan%C4%B1/a-49878753 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dw.com/tr/abdden-asyaya-f%C3%BCze-konu%C5%9Fland%C4%B1rma-plan%C4%B1/a-49878753
https://www.dw.com/tr/abdden-asyaya-f%C3%BCze-konu%C5%9Fland%C4%B1rma-plan%C4%B1/a-49878753
https://www.dw.com/tr/abdden-asyaya-f%C3%BCze-konu%C5%9Fland%C4%B1rma-plan%C4%B1/a-49878753
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Keşmir krizi: Hindistan Cammu 

Keşmir eyaletinin statüsünü 

değiştirdi, Pakistan 'kabul 

edilemez' dedi 

 

Hindistan hükümeti tarafından 

parlamentoya sunulan ve Cammu Keşmir 

bölgelerinin yaklaşık 70 yıldır sahip 

olduğu özel statüyü kaldıran tasarı 

onaylandı. 

İçişleri Bakanı Amit Şah, daha önce 

parlamentoda yaptığı konuşmada 

Anayasa'nın Cammu Keşmir bölgesine 

özel statü veren 370'inci maddesini 

kaldırmak istediklerini açıklamıştı. 

Yapılan oylamada, Keşmir bölgesinin 

Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu ile 

Keşmir Vadisi'nden oluşan Cammu 

Keşmir bölgesinin özerkliğinin 

kaldırılması önerisi kabul edildi. 

Keşmir, Pakistan'ın bağımsızlığından bu 

yana, bölgenin Hindistan ve Pakistan 

yönetimi arasında bölünmesi ve Çin'in de 

bir kısmını almasından beri, Hindistan ve 

Pakistan arasında bir gerilim kaynağı. 

Pakistan ise kararı "hukuka aykırı" ve 

"kabul edilemez" olarak nitelendirdi. 

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud 

Kureyşi ise bir haber kanalına yaptığı 

açıklamada Hindistan'ın "tehlikeli bir 

oyun oynadığını" söyledi. 

 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-49233737 
 

 

Hiroşima ve Nagazaki'nin 

üzerinden 74 yıl geçti 

 

İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebeleri 

sürerken ABD'nin 6 Ağustos'ta Japonya'nın 

Hiroşima, 9 Ağustos'ta da Nagazaki 

kentlerine atom bombası atmasının 

üzerinden 74 yıl geçti. 

Yaklaşık 13 bin TNT (tri-nitro-toluen) 

kuvvetindeki uranyum katkılı bomba, 

merkezinde 3 bin santigrat derece ısı 

oluşturarak Hiroşima'nın yüzde 70'ini yok 

etti. 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri 

dümdüz eden atom bombası, ilk aşamada 80 

bin ve 1945 so nuna dek ise 140 bin kişinin 

ölümüne yol açtı. 

Bombalamada yaralanan çok sayıda kişi tıbbi 

yardım alamadan ölürken, şehre yardım 

götürmeye gidenler de bomba sonrası oluşan 

radyoaktif yağmura maruz kalarak hayatını 

kaybetti. 

Nagazaki'ye ise yerin 500 metre üzerinden 

atılan ve 22 bin TNT gücündeki bombanın 

yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen 

tepeler sınırlarken ilk aşamada 70 bine yakın 

kişi öldü ve Nagazaki'nin yarısı yok oldu. 

Savaş sürerken dönemin ABD Başkanı Harry 

Truman'ın, atom bombası kullanılması 

gerekçelerinin, Sovyetler'e gövde gösterisinin 

yanı sıra Doğu Avrupa'dan sonra Doğu 

Asya'da da Sovyet tehdidi olduğu biliniyor. 

Temmuz 1945 sonunda İngiltere, Çin ve 

ABD'nin "Potsdam Bildirisi" ile teslim olma 

çağrısında bulunduğu Japonya, "şartsız 

teslim olmayacağını" ilan etti. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49233737
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49233737
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Japonya, ağustos başında İttifak cephesine 

"anlaşmalı barış" teklifi yaptı ancak teklifin 

kabul edilmemesi üzerine 6-12 Ağustos 

haftasında pazartesi Hiroşima'ya, 

perşembe de Nagazaki'ye atılan atom 

bombaları ile şehirler yerle bir edildi. 

Dönemin Japonya İmparatoru Miçinomiya 

Hirohito, 15 Ağustos'taki mesajında 

"Savaşı sürdürmenin Japon milletini 

mahvedeceğini" belirterek ülkesinin 

koşulsuz teslim olduğunu ilan etti. 

Hiroşima'nın askeri üsler ve Nagazaki'nin 

ağır sanayi kuruluşları nedeniyle hedef 

seçildiği belirtiliyor.Nagazaki'ye atom 

bombasının atılması Pasifik'te devam eden 

muharebeleri resmen sona erdirdi. 

Üzerinden 74 yıl geçmesine rağmen 

ABD'nin neden atom bombası atarak 

savaşı sonlandırmayı tercih ettiği henüz 

tam olarak anlaşılabilmiş değil. 

Amerikalılar ölü sayısının 117 bin, 

Japonlar ise yarım milyona yakın 

olduğunu açıklarken, "Hibakuşa" ismi 

verilen mağdurlarda korkunç yaralar 

açıldı.Hibakuşalar üzerindeki radyasyon 

zehirlenmeleri, nükleer güç sanayisinde 

emniyet seviyelerinde ölçüm standardı 

sağladı. 

Savaşın kırılma noktaları olarak bilinen 

atom bombaları, Japonya'nın teslim 

olmasına sebep olurken ortaya çıkan 

sonuç da uluslararası ilişkilerin 

dönüşmesine yol açtı. 

ABD ve Sovyetler, 1950'ye kadar 

geliştirdiği daha kuvvetli hidrojen 

bombalarını kıtalar arası balistik füzelere 

(ICBM) nasıl monte edeceğini formüle etti 

ve dünya "aşırı güç kullanabilme" çağına 

adım attı.  

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/hirosi

ma-ve-nagazakinin-uzerinden-74-yil-

gecti/1549776 

 

E-sigara kalp krizi riskini artırıyor 

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre 

elektronik sigara kullananların 

kullanmayanlara oranla yüzde 34 daha fazla 

kalp krizine yakalanma riski bulunuyor. 

Kansas Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 

yapılan araştırma, elektronik sigara içenlerde 

koroner kalp rahatsızlığı riskinin yüzde 25, 

depresyon ve kaygı bozukluğu riskinin ise 

yüzde 55 daha fazla olduğunu ortaya koydu. 

Araştırmayı yürüten Doç. Mohinder 

Vindhyal, "Bugüne kadar elektronik sigara 

kullanımının kalp ve damarlara ilişkin 

etkileri fazla bilinmiyordu. Elde edilen 

veriler gerçek bir uyarı işareti niteliğinde ve 

elektronik sigaranın tehlikeleri konusunda 

daha fazla eylem ve farkındalığa yol 

açacaktır" diye konuştu. Ancak elde edilen 

bulgular derinlemesine bir neden-sonuç 

ilişkisine dayanmıyor. Çünkü araştırmada 

yer alan elektronik sigara kullanıcıları uzun 

süreli içiciler değil zira bu ürünler piyasada 

henüz son on yılda yaygınlaştı. Önümüzdeki 

hafta Amerikan Kardiyoloji Koleji'nde 

ayrıntılı olarak sunulacak araştırma 

kapsamında 2014, 2016 ve 2017 yıllarında 

yaklaşık 100 bin kullanıcının gösterdiği 

reaksiyonlar incelendi. Araştırma elektronik 

sigaranın normal sigaradan ya da diğer 

tütün ürünlerinden daha az zararlı olduğuna 

dair bir bilgi içermiyor. Ancak sanılandan 

daha fazla zararlı olduğunu savunuyor. 

Diğer yandan elektronik sigaralar normal 

tütünlerde bulunan kansere yol açıcı 

maddeler içermiyor.ABD'de sağlık bakanlığı 

yetkilileri pille çalışan ve kullanan kişinin 

sıvılaştırılmış nikotin çekmesini sağlayan bu 

cihazların tehlikeleri konusunda bir süredir 

uyarıda bulunuyor. ABD'de gençler arasında 

elektronik sigara kullanımı 2018'de bir 

önceki yıla göre yüzde 78 oranında arttı. 

https://www.dw.com/tr/e-sigara-kalp-

krizi-riskini-art%C4%B1r%C4%B1yor/a-

47823947 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/hirosima-ve-nagazakinin-uzerinden-74-yil-gecti/1549776
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/hirosima-ve-nagazakinin-uzerinden-74-yil-gecti/1549776
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/hirosima-ve-nagazakinin-uzerinden-74-yil-gecti/1549776
https://www.dw.com/tr/e-sigara-kalp-krizi-riskini-art%C4%B1r%C4%B1yor/a-47823947
https://www.dw.com/tr/e-sigara-kalp-krizi-riskini-art%C4%B1r%C4%B1yor/a-47823947
https://www.dw.com/tr/e-sigara-kalp-krizi-riskini-art%C4%B1r%C4%B1yor/a-47823947
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15097 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15097
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15095 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15095
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15086
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15082 
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  HAFTANIN  KİTAP TAVSİYESİ  

 

 
 

 
Bugünün yerleşimleri hızla mega-kentsel bölgelere dönüşerek genişlemekte ve kaynakları 
tüketmektedir. Bu değişim kulağa hiç de "korumacı ve sürdürülebilir" gelmemektedir. 
Yerleşimlerin, coğrafi durumlarının özelliklerine de dikkat ederek, kurallar bütününde yaşam 
kalitesini sağlayarak gelişimine özen gösterilmesi gerekmektedir. 1950'li yıllarda dünya 
nüfusunun üçte birinden daha azı kentlerde yaşarken, 2050'li yıllarda üçte ikisinin üstünde 
kentsel alanlarda yaşayacağı öngörülmektedir. Bu değişim ise, çevresel krizlerin ve doğal 
afetlerin, doğrudan nüfusu yoğun alanlara artan baskısı anlamına gelmektedir. Günümüzde 
kamu hizmetlerindeki yetersizlikler veya sağlıklı yürütülememesi durumu "güvenlik" ile 
doğrudan ilişkilendirilmektedir. Global çok yönlü etkileşim ve teknolojik yenilikler nedeniyle 
güvenlik tanımı genişlemiştir. Soğuk savaş yıllarında güvenlik konusu ulusal sınırlar içinde 
yaşayan yerleşiklerin silahlı saldırılardan ve çatışmalardan korunması anlamına gelirken, 
"günümüzde" ekonomik, sosyo-kültürel sorunlar ile yasadışı göçler, insan kaçakçılığı ve organ 
kaçakçılığı, ekolojik ve siber vb güvenliği ihlal eden ülkesel ve sınır aşan hemen her konu toplum 
güvenliği ile ilişkilendirilebilir hale gelmiştir. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, güvenliğin farklı 
yönlerine, afet yönetimi boyutuyla disiplinlerarası bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Seçilmiş bu 
konular yardımıyla; farklı boyutlardaki olgulara bütünleşik risk yönetimi açısından yaklaşılmakta 
ve yol göstericilik hedeflenmektedir. 
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