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BAŞKANDAN

KUDÜS…

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Şu Trump yok mu, hakkında ne dense ne 
söylense ne yapılsa yeridir.
ABD adaleti bunu fark etmiş olacak ki 
soruşturma açtı,  muhtemelen görevden 
alınma söz konusu...

Alınsın.

Adam durup dururken, “Kudüs, Yahudi 
halkının 3 bin yıllık ebedi başkenti” 
deyip Kudüs’ü topraklarıyla birlikte 
babasının malı gibi İsrail’e veriyor ve 
ardından utanmadan buna “Adil bir 
çözüm” diyor.

Esasında adam şeytan... Filistin halkının 
yoksulluk ve para sıkıntısı olduğunu 
biliyor, bu antlaşma karşılığında Filistin ’ne 
50 milyar dolar verileceğini açıklayıp, bu 
onların son şansı diye de gözdağı veriyor.

Bu sinsi. 
Bu çıkarcı. 
Bu hain plana karşı Türkiye dışında hiçbir 
Arap ülkesi sesini çıkarmıyor.  

Muhtemelen bilerek çıkarmıyorlardır. 
Çünkü Trump Filistin topraklarını bu 
parayla satın almak istiyor ve bunu teyit 
edercesine “Bu plan Filistin’in son 
şansıdır” deme küstahlığını gösteriyor.

Arap dünyasında Filistin’i destekleyen tek 
ülke biziz.
Ama.
Biz onları desteklediğimiz halde onlar 
Doğu Akdeniz doğalgaz sondaj

faaliyetlerinde bizi desteklemeyip karşımızda yer aldı. 

Buna rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan 
Trump’ın açıklamaları karşısında “Barış çınarı 
Kudüs’te yıkılırsa, bunun altında tüm dünya kalır” 
dedi ve sordu:
“Arap dünyasının sesi neden çıkmıyor? İslam 
dünyasındaki ülkelerin açıklanan metinle ilgili 
tavırlarına baktığım zaman halimize acıyorum. 
Sesiniz ne zaman çıkacak? Dünya barışının 
anahtarı Kudüs’tür” dedi ama yine uyanan olmadı.  

Biz hep İslam ülkelerini savunduk, karşılığında onlar 
bize dirsek çevirdi.

Olsun.

Değil Trump, kim olursa olsun.
Adalet.
Allah’ın yüce adaleti var. 
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Çin’de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen yeni tip 
koranavirüs (2019-nCoV) dolayısıyla bugüne kadar 132 can kaybı yaşandı. Ülkede 5 
bin 974 kişiye bulaşan virüs, alınan önlemlere rağmen durdurulamıyor.

Çin’de 132 can kaybına yol açan yeni tip 
koronavirüs salgını durdurulamıyor

GÜNCEL

Çin’de Vuhan kentinde “gizemli hastalık” ya da “gizemli zatürre” adlarıyla ortaya çıkan ve kısa sürede salgına 
dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) dolayısıyla bugüne kadar 132 can kaybı yaşandı. Ülkede 5 bin 
974 kişiye bulaşan virüs, alınan önlemlere rağmen durdurulamıyor.

Şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) yüzde 80 benzerliği bulunan ve geniş önlemler alınmasına 
rağmen durdurulamayan yeni tip koronavirüs yüzünden yaşanan can kaybı ve virüs bulaşan kişi sayısının 
bir haftada zirveye çıkması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüse yönelik bazı bölgelerde şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulması ve şehir içi 
toplu ulaşımın durdurulması gibi ciddi önlemler alınmasına rağmen, virüs şimdiye kadar 132 can aldı.

Virüse yakalandığı kesinleşen kişi sayısı ise 5 bin 974 oldu, binlerce kişi de müşahede altına alındı.

Koronavirüsten etkilenen kişi sayısı, 2003’te ülkede görülen SARS salgını sırasındaki vaka sayısını da geçti.

Çin hükümeti, virüse yönelik ilk başta “bulaşıcı değil” şeklinde açıklama yaparken daha sonra insandan 
insana temas ve hava yoluyla “kesinlikle bulaşıcı” olduğunu açıkladı.

Son günlerde virüsün bulaştığı kişi ve neden olduğu ölümlerin sayısı hızla yükselirken Pekin yönetimi, 
henüz bu hızı dizginleyebilmiş ve çare üretebilmiş değil.
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GÜNCEL

Ülkede salgınla mücadele önlemleri kapsamında, din ve inanç gruplarını tapınak ve mabetleri geçici 
olarak kapatıldı, okulların yarıyıl tatilleri ve Bahar Bayramı tatili uzatıldı.

İnsanlara kalabalık ortamlarda bulunmamaları, maskesiz sokağa çıkmamaları ve hijyen kurallarına azami 
riayet etmeleri tavsiye edilirken virüs Çin dışındaki birçok ülkeye de sıçradı.

Çin’de Bahar Bayramı tatilindeki büyük şehirler yeni tip koronavirüs salgınıyla da iyice sessizliğe büründü, 
sokaklar boşaldı.

11 Ocak’ta virüs salgına dönüştü

Derlenen bilgilere göre, yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta 
tespit edildi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile 
teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıkladı.

Huanan Deniz Ürünleri Pazarı, 1 Ocak’ta söz konusu “gizemli vaka” nedeniyle kapatılırken Vuhan Belediyesi, 
5 Ocak’ta virüsün SARS ya da MERS hastalıkları olmadığını bildirdi.

Çinli bilim insanları, 9 Ocak’ta söz konusu “gizemli zatürreyi”, yeni tip koronavirüsü olarak
tanımladı.

Vuhan yerel hükümeti, 11 Ocak’ta virüsün salgına dönüştüğünü açıkladı ve ilk can kaybı yaşandı. Bilim 
insanları, virüsün SARS’a yüzde 80 benzerlik gösterdiğini belirtti. 

Yeni tip koronavirüs, 14 Ocak’ta ilk defa Çin dışında görüldü. Tayland hükümeti, Vuhan’dan gelen bir kişide 
virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Japonya, 16 Ocak’ta virüsle ilgili ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu; aynı gün virüs Vuhan’da 41 kişide 
daha görüldü. 

Taylan’da 17 Ocak’ta yeni tip koronavirüs bulaşan ikinci vaka ortaya çıktı. Vuhan’da 18 Ocak’ta 59 kişide 
daha virüs tespit edildi, can kaybı 3’e çıktı.

Virüs, 19 Ocak’ta Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentine sıçradı ve ilk vaka görüldü. Vuhan’da ise 20 
Ocak’ta 136 yeni vaka tespit edildi.  Başkent Pekin’de 20 Ocak’ta 2 kişide, Güney Kore’de de ilk vaka tespit 
edildi. 

21 Ocak’ta virüsten etkilenenlerin sayısı 300’ü aştı ve 6 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 22 Ocak’ta 
virüsün bulaştığı kişi sayısı 440’a çıktı, can kaybı 9’a ulaştı.

merkeze doğrudan bağlı şehirlerden Pekin’de 91, Şanghay’da 66, Tiencin’de 24, Çongçing’de 132 enfekte 
vaka tespit edilirken eyaletlerde ise virüsten etkilenen kişi sayısı şu şekilde gerçekleşti:

“Hubey’de 2 bin 714, Guangdong’da 188, Cıciang’da 173, Hınan’da 168, Hunan’da 143, Anhui’de 106, 
Şandong’da 95, Sıçuan’da 90, Fucien’de 73, Ciangsu’da 99, Şaanşi’de 56, Yünnan’da 51, Haynan’da 43, 
Hıbey’de 48, Heylongciang’da 37, Liaoning’de 36, Şanşi’de 27, Gansu’da 24, Guicou’da 9, Cilin’de 9, 
Çinghay’da 6.”
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İÇİMİZDEN

İŞTE BU…

İç
im
izd

en

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Biz var ya biz... 
Bu gidişle...
Bir adım boyu yol gidemeyiz.

Şu an gündem olan depreme 
kader demek, aklı peynir 
ekmekle yemektir.

Çünkü bilim deprem 
bölgeleri ve önlemini eliyle 
koymuş gibi söylüyor, 
toplanan deprem vergileriyle 
binalarımızı ve insanlarımızı 
hazırlayıp onların diken 
üstünde olma endişesinin 
kaldırılması gerekiyor. 

Gerekiyor da...

Güya Prof. unvanlı ve en iyi 
üniversitelerden birinde 
öğretim görevlisi olduğu 
söylenen biri, “Çocuk Yaşta 
Evlilik Bitti, Deprem Geldi” 
demesin mi?

Aha buradan yak!

Yak dedim de yakma sadece 
bizi değil, yurt içi ve dışında 
ülkemizi bu bilgisizlik/
fikirsizlik/sapıklık rezil-ü rüsva 
ediyor. 

Daha önce de benzer biri 
Alevi’den kız alınmaz demiş 
(bu köşenin yazarı haddini 
bildirdiği halde) ses çıkaran 

olmamıştı.

Ardından bir diğeri deve 
sidiği şifadır demiş, sidiği 
içmeye kendisi yanaşmamıştı.

Başka biri sol elle yemek 
yiyen cehennemlik demiş, 
ben ve benim gibi milyonları 
cehenneme yollamıştı.

Sonra bir diğeri Hz. Nuh’un 
Cep Telefonu var deyip 
büyükçe yumurtlamıştı.

Yerinde sayma işte tam bu!..

Çünkü...

Gelişmiş ülkelerde bu ve 
bunların unvanı elinden alınıp 
haklarında dava açılır, zaten 
bu adamlar oralarda olmaz.

Avrupa’da yüzyıllar 
süren mezhep/tarikat 
savaşına LAİKLİK çözüm 
olmuş, papazlar kiliselere 
gönderilip toplum dini 
örgütlenmelerden 
uzaklaştırılmış, ülke hızla 
kalkınıp bugünkü hale gelmiş.

Atamız. 

İşte Atamız, Atatürk’ümüzün 
getirdiği Laiklik!..  
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GÜNCEL

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan’da 
görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, 
Malezya, Tayvan, Sri Lanka ve Kamboçya virüs taşıyan vakalar bulunduğunu 
doğruladı.

Yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılıyor

Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden “gizemli hastalık” 
olarak anılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), bugüne kadar çoğu Asya’da olmak üzere 15’den fazla ülke 
ve bölgede görüldü. 

Çin genelinde 132 kişinin ölümüne neden olan ve 5 bin 974 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı 
“Vuhan virüsü” diye de adlandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri 
yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor. İleri 
safhalarda, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan’da görülürken bölge 
ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka ve Kamboçya buralarda 
virüsü taşıyan vakaların bulunduğunu doğruladı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin’den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD, 
Avustralya, Almanya ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) de sıçradı.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor: “Hong Kong Özel İdari Bölgesi 8, 
Makao Özel İdari Bölgesi 7, Tayvan 8, Tayland 14, ABD 5, Avustralya 5, Japonya 6, Malezya 7, Singapur 7, 
Fransa 4, Güney Kore 4, Vietnam 2, Kanada 3, Nepal 1, Almanya 4, Kamboçya 1, Sri Lanka 1 ve BAE 1 vaka.”
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Sağlık Bakanı Koca, yeni tip 
koronavirüs (2019-nCoV) salgını ile 
ilgili “Halkımızı korumak adına her 
ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri 
alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe 
kapılmasını gerektiren bir durum 
yok.” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta 
düzenlediği basın toplantısında, yeni tip 
koronavirüse (2019-nCoV) karşı alınan tedbirlere 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyanın gündeminde Çin’den yayılan bir 
virüsün sebep olduğu hastalık tablosu olduğunu 
ifade eden Koca, bölgeden son dönemde 
bildirilen zatürre vakalarına sebep olan virüsün, 
koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda 

görülmemiş yeni bir alt tip olduğunu belirtti.

Bu nedenle ciddiyetle ele alınması gereken 
bir halk sağlığı sorunu olarak konunun 
gündemlerinde olduğunu, havalimanları 
başta olmak üzere tüm hazırlıkları bu süreçte 
tamamladıklarını aktaran Koca, “Dünya Sağlık 
Örgütü, bu virüsle ilgili ‘uluslararası kamu sağlığı 
acil durumu’ ilan etmek için erken olduğunu 
bildirdi. Ancak biz, virüsün farklı ülkelere 
yayılması üzerine, çarşamba günü bakanlığımızda 
Bilim Kurulunu toplayarak risk değerlendirme 
toplantısı yaptık ve kurulun tavsiyeleri 
doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye 
başladık. Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını 
uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde 
yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, 
önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, 
korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber 
hazırlayarak bugün yayımladık.” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca: Tüm tedbirleri alıyoruz. 
Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren 
bir durum yok
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GÜNCEL

Bakan Koca, liman ve havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulundurduklarını ifade ederek, Çin’den 

gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye koyduklarını ayrıca karantina odaları ve negatif 

basınçlı sedyelerin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır olduğunu kaydetti. 

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çarşamba gecesinden itibaren Çin’den gelen uçuşlarla ülkemize giriş yapan yolcuların, uçaktan inişte termal 

kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda herhangi bir şüpheli vakaya 

rastlamadık. Sıradan bir grip de ateş başta olmak üzere benzer bulgulara sebep olabilir. Bu noktada basın 

mensuplarımızdan istirhamımız, bu haberler konusunda sorumlu davranmaları ve şüpheli durumlarda tıbbi 

neticeyi beklemeden acele haberler yapmamalarıdır. Sağlık Bakanlığı olarak halk sağlığını ilgilendiren her konuda, 

son derece açık şekilde kamuoyuna uyarılarımızı yapıyoruz. Bu açıklamaları, elbette neticelerimizi kesinleştirmek 

koşuluyla, mümkün olan en hızlı şekilde yapıyoruz.”

Sağlık Bakanı Koca, çarşamba gecesi İstanbul Büyükçekmece’de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye 
başvuran Çin uyruklu bir kişinin, Vuhan’dan geldiğinin öğrenilmesi üzerine tedbiren diğer hastalardan izole 
edildiğini aktardı.

Bu konuda ciddi bir bilgi kirliliği oluştuğunu ifade eden Koca, Çinli yolcunun durumu 
hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte, seyahat öyküsü nedeniyle biz bunu ‘şüpheli vaka’ olarak kabul ettik. 
Kadın hasta ileri tetkikler için Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk edilerek negatif basınçlı izolasyon 
odasında gözlem altına alındı. Hastanın Çin’den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir 
bulguya, belirtiye rastlanmadı. Nitekim dün kafiledeki diğer yolcular, uçakla ülkelerine döndüler. Bu yolcuyu 
ise her ihtimale karşı 36 saat gözetim altında tuttuk. Bu süre zarfında klinik bulgularında herhangi bir bozulma 
görülmedi. Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme 
talebi üzerine bu sabah kendisini ambulans uçakla, sağlık personelimiz eşliğinde Çin’e gönderdik. Dünya Sağlık 
Örgütüne de numuneler iletilecek. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da biz, bulaşıcı hastalık izleme 
ve tespit prosedürlerimiz gereğince bu kişinin yakın temasta olduğu herkesi taramadan geçireceğiz. Halkımızı 
korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz ve en ufak bir şüpheye mahal vermek istemiyoruz. 
Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.”

Bakan Koca, hastalığın enfeksiyon belirtilerinin ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum 
güçlüğü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Daha ciddi vakalarda enfeksiyon zatürreye, ciddi akut solunum sendromuna veya böbrek yetmezliğine neden 
olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü bugün hastalığın insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça 
düşük olduğunu açıkladı. Ancak bölgeye seyahat etmiş olanların, semptomlar konusunda hassasiyet göstermesi 
gerekiyor. Her türlü virüs ve bakterilerden korunmak için kişisel hijyen kurallarına riayet etmek gerektiğini, ellerin 
sık sık normal bir sabunla yıkanması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Son birkaç haftada Çin’e seyahat etmiş 
olanlarda veya şüpheli bir temas sonrasında ateş, öksürük veya nefes darlığı şikayetleri ortaya çıkarsa, vakit 
kaybedilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz.”
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İÇİMİZDEN

BASIN AHLAKSIZLIK YASASI MI ÇIKTI ?
Bir zamanlar basınımızda” basın 
ahlak yasası” diye bir kavram vardı
Gazeteler başlıklarının altında 
görünür bir yere veya kimlik 
bilgilerinin olduğu köşeye
“bu gazete basın ahlak yasasına 
uyar” notunu yazarlardı.
Gökten çamur yağdı, yollar 
kapandı, köprüler yıkıldı ve 
körler tuttuklarını, topallar 
yakaladıklarını öpmeye başladılar.
Basının adı medyaya dönüştü ve 
doğru  dürüst haber 100 vatlık 
ışıkla bile bulunmaz oldu.
Nereden nereye geldiğimizi  
gösteren  çok güzel bir anı olarak 
basın ahlak yasasında bakalım 
neler yazıyormuş:
Basın Ahlak Yasası, basın çalışanı 
gazetecilerin uymayı kabul 
ettikleri, yasal dayanağı olmayan 
bir anlaşma metnidir.
14 Şubat 1952’de Uluslararası 
Basın Enstitüsü’nün ilkeleri Türkiye 
için de geçerli sayılması üzerine. 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
(TGC), Türkiye Gazetecileri Hak ve 
Sorumluluk Bildirgesi adı altında 
bir metin hazırladı.
Bu metin, 24 Temmuz 1960 
tarihinde Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler 
Sendikası’nın ortak girişim sonucu 
düzenlenen törenle, gazeteciler 
ve yayın kuruluşları temsilcileri 
tarafından imzalanmıştır.
Basın Ahlak Yasası adıyla 
yayınlanan ahlak ilkeleri şu şekilde 
belirtilmiştir;
 1 – Bir toplumsal kurum olan 
gazetecilik, bu mesleğin dışında 
kalan özel veya ahlaka aykırı 
amaç ve çıkarlara alet edilemez ve 
devletin çıkarlarına zarar verici bir 
şekilde kullanılamaz.
2 – Yazı, haber, fotoğraf vb. 
yapılacak yayınlarda şu kurallara 
uyulur:
 a) Ahlaka aykırı yayında 
bulunulamaz.
 b) Kişi, kurum ve sınıfları hedef 
tutan yazılarda kötü kelimeler 
kullanılamaz, onur ve şereflerine 
karşı haksız yayın yapılamaz.

 c)Toplumu ilgilendirmeyen 
hâllerde kişilerin özel yaşamları 
küçük düşürücü şekilde haber 
yapılamaz.
d) Kişilere ve kurumlara karşı iftira 
ve suçlamada bulunulamaz.
 e) Din istismar edilemez.
3 – Haberlerde ve olayların 
yorumunda gerçekleri saptırarak 
veya kısaltma yoluyla kasıtlı haber 
yapılamaz, doğruluğuna emin 
olunmadan yazılamaz.
4 – Gazetenin veya gazetecinin 
şahsi veya taraf tutan kanaatlerine 
haberlerin metninde yer 
verilemez.
5 – Haber başlıklarında, haberin 
ihtiva ettiği hususlar tahrif 
edilemez.
 6 – Toplumun yararı olmadıkça 
gizli bilgiler yayınlanamaz.
7 – Gazeteci, kaynaklarının 
gizliliğini koruyacak ve kendine 
verilen sırlara saygı gösterecektir.
8 – Haber, yazı ve resim 
kaynaklarının, yayın tarihi için 
koydukları zaman kaydı ihlal 
edilmez.
 9 – İlan, reklam mahiyetindeki 
haber, resim ve yazıların; ilan veya 
reklam oldukları tereddüde yer 
bırakmayacak şekilde belirtilir.
10 – Yanlış bilgilerden dolayı 
yollanacak haklı cevap veya 
düzeltmeler, cevap veya 
düzeltmeye sebep olan yazının 
etkisini tamamıyla giderecek 
şekilde en kısa bir zamanda 
yayımlanır. Bu maddelere göre 
gazeteciler her istedikleri haberi 
doğruluğunu kanıtlamadan 
yayımlayamazlar.

 Ahlak kuralları kimleri rahatsız etti 
de  bu güzel ilkeler yok sayıldı?
Güzel şeyler neden bizim 
toplumda uzun ömürlü 
olamazlar?
Sosyologlar neden bu konuyu 
irdelemezler?
Yoksa biz olayların dışında kaldık 
da, bu arada basın ahlaksızlık 
yasası mı çıktı?İç

im
izd

en

Orhan SELEN

Gazeteci - Yazar
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KÜLTÜR - SANAT

Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Mardin’in Savur ilçesinde 
doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evin müzeye dönüştürülmesi 
için proje hazırlandı.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evi müzeye 
dönüştürülüyor.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesince ilçede Sancar ailesinin yaşadığı 3 katlı ve 36 odalı tarihi konağın 
bir bölümünün restore edilerek müze haline getirilmesi için proje hazırlandı. Rölöve çalışmasının başladığı evde 
hava koşullarının düzelmesiyle restorasyon çalışmalarına geçilecek.

Vali Mustafa Yaman, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü almasından duyduğu memnuniyet ve 
gururu dile getirdi.

Sancar’ın gençlere rol model olan değerli bir bilim insanı olduğunu aktaran Yaman, Sancar’ın yaşadığı, hatıralarının 
yer aldığı tarihi bir konağın bulunduğunu belirtti. Evin müzeye dönüştürülmesini istediklerini aktaran Yaman, 
konağın uzun süredir kullanılmadığını anımsattı.

Yaman, bu nedenle öncelikle evin restore edileceğine işaret ederek, şöyle dedi:

“Evin müzeye dönüşmesi konusunda Sancar ailesiyle bir karar birliğine vardık. Hem hatırasını yaşatalım hem 
de müze ev haline gelsin istedik. Ona göre çalışmalar yürütüyoruz. O konak, uzun süredir kullanılmadığı içinde 
restorasyon ihtiyaç duyuyor. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak buna biz destek veriyoruz. Şu anda 
arkadaşlar çalışmalarına başladılar. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde restorasyonu bitireceğiz. Oraya gelecek 
misafirlerin istifadesine sunmuş olacağız. Hem hatıratları canlı tutulacak, hem de o yaşantının bulunduğu zaman 
diliminin orijinal şeklini bundan sonraki zamana aktarılmasını sağlamış olacağız.”

Nobel ödüllü Aziz Sancar’ın evi müze oluyor
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KÜLTÜR SANAT

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı 
yıllarında özellikle Doğu Anadolu’da 
gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla 
“Şark Fatihi” unvanıyla anılan asker ve 
devlet adamı Kazım Karabekir, ölümünün 
72. yılında anılıyor.

Türk milletinin varlık yokluk mücadelesi 
verdiği Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı 
yıllarında özellikle Doğu Anadolu’da gösterdiği 
kahramanlıklar dolayısıyla “Şark Fatihi” unvanıyla 
anılan asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, 
ölümünün 72. yılında anılıyor.

23 Temmuz 1882’de İstanbul’da doğup Kuleli 
Askeri İdadisi’nde öğrenim gören Karabekir, 
1902’de Harbiye Mektebi’ni bitirdi. 1905’te de 
Erkan-ı Harbiye’den yüzbaşı rütbesiyle mezun 
olan Karabekir, bu dönemde İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin Rumeli ‘de teşkilatlanmasında önemli 
rol oynadı.

II. Meşrutiyet’in ilanının ardından Edirne’deki 3. 
Ordu Komutanlığına atanan Karabekir, 1909 yılında 
31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasında görev aldı.

14 Nisan 1912’de binbaşılığa yükselen, Balkan 

Savaşları döneminde Trakya Sınır Komiseri olarak 
önemli görevler yapan Karabekir, Çanakkale 
Savaşı’nın başlaması üzerine cepheye gönderildi.

Kerevizdere’de Fransızlar’a karşı 3 ay boyunca 
mücadele eden Karabekir, 1916’da Kutü’l-Amare’yi 
kuşatan 18. Kolordu Komutanlığına getirildi, daha 
sonra Kafkas Cephesi’nde kolordu komutanlığına 
tayin edildi.

Mütarekeden sonra 1919 baharında Erzurum’da 
15. Kolordu Komutanlığına getirilen, Ordu 
Müfettişi olarak bölgeye gelen Mustafa Kemal 
Paşa’ya görevinden ayrılmasına rağmen destek 
sağlamaya devam eden Kazım Karabekir, Kurtuluş 
Savaşı boyunca Doğu Cephesi komutanlığı yaptı. 
15 Kasım 1920’de Ermeni ordusunu büyük bir 
bozguna uğratan Karabekir, Rus Sovyet Sosyalist 
Federe Cumhuriyeti’yle de Kars Antlaşması 
görüşmelerini yürüttü.

Daha sonra I. Ordu Müfettişliğine tayin edilen 
Karabekir, 1923’te İstanbul milletvekili seçilerek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

Kazım Karabekir, Şark Fatihi ve yetimler babası 
olarak anılıyor.

‘Şark Fatihi’ Kazım Karabekir ölümünün 72. yılında anılıyor
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İÇİMİZDEN

YOKSULLUĞUN ÖDÜLÜ CENNET Mİ?
Yoksulluk, dünyanın ve ülkemizin en 
önemli sorunlarından birisidir. Ülkeden 
ülkeye farklı boyutları olsa da, çözülmesi 
gereken en önemli konular arasında yer 
almaktadır. Bazı ülkeler çok küçük çapta da 
olsa bu soruna çözüm bulmaya çalışırken, 
bazıları da bu sorunu çözmek yerine, 
yoksulluğun bir kader olduğunu empoze 
etmeye çalışıyorlar.  

Her nedense, hep zenginlerin şatafatlı 
yaşantıları göz önüne taşınarak, bütün ülke 
bolluk içinde yaşıyormuş gibi gösterilirken, 
yoksul olan vatandaşların sefalet içinde ki 
yaşamları göz ardı edilmektedir. Zenginin 
daha zengin fakirin daha fakirleştiği 
bir durum kader olabilir mi? Bir tarafta 
insanlar bolluk içinde yaşarken, diğer 
taraftaki insanların günlük ihtiyaçlarının 
karşılayacak gelire sahip olmamaları olsa 
olsa adaletsiz bir gelir dağılımını akla 
getirir. Yoksulluk bir kader değildir.

Adaletli bir gelir dağılımı sağlamak 
yerine, “senin kısmetin kapalı, nasibin 
bu kadarmış, kaderin böyle, aç mezarı 
yok, Allah bir gün senin de rızkın verir, 
imtihanın böyle, öbür dünyada rahat 
edersin, cenneti görürsün “gibi sözlerle 
o kişileri yoksulluğu kabullenir hale 
getirilmeye çalışırlar.   

Kişilerin, yiyecek, içecek, barınma, giyim-
kuşam gibi temel ihtiyaçlara erişememesi 
ya da çok zor erişmesi yoksulluk olarak 
tanımlanmaktadır. Fakat bazı gelişmiş 
ülkelerde her ne kadar yoksulluk kişilerin 
temel ihtiyaçlarını karşılayamaması 
olarak ifade edilse de, birçok çalışmada 
yoksulluk, istihdamdan, barınmadan, 
eğitimden, sağlık hizmetlerinden ve sosyal 
hayatın gereklerinden mahrum kalma 
anlamında kullanılmaktadır. Yoksulluğun, 
ülkeden ülkeye, coğrafyadan coğrafyaya 
değişik nedenleri olabilir ama başlıca 
nedenleri arasında, çevresel nedenler, 
ekonomik nedenler, siyasi nedenler 
ve toplumsal nedenler sayılmaktadır. 
Bunların uzun uzun anlatılması gerekir 
ama bu nedenleri anlatmadan önce bizzat 
tesadüfen gördüğüm ve ruh sağlığımı 
bozacak şeklide etkilendiğim bir yoksulluk 
manzarasını anlatacağım.

Yolum bir gün çöplerden kâğıt 
toplayanların toplandığı bir yere 
düşmüştü. Ben o güne kadar onların 
çöplerden kâğıt ve hurda benzeri şeyleri 
topladıklarını düşünüyordum. Oysa çöpten 
topladıkları, raf ömrünü tamamlamış, 
tüketim tarihi bitmiş makarna, bakliyat, 
çay, ağzı açılmış reçel, bal gibi gıdaların 
yanında teflonu bozulmuş tencere, tavalar, 
kenarı kırık bardaklar, sürahi ve benzeri 
mutfak gereçleri ile iç- dış giysi, ayakkabı 
ve ev tekstil ürünlerinden oluşan bir pazar 
oluşturmuşlar. Çamur içine kurulmuş 
bu çöp pazarın müşterilerini yoksullar 
oluşturuyordu. Üç kuruşa beş kuruşa 
günü geçmiş gıdaları bile pazarlık yaparak 
alıyorlardı. Giysiler ikinci ek falan değil 
çöpten çıkan yığınlar halindeki giysileri 
karıştırarak bedenlerine uygun iç çamaşırı 
ve giysi bulmaya çalışıyorlardı. Bunu 
burada anlatmaya vicdanım elvermiyor. 
Gidip o insanların yoksulluğunu görmek 
gerekir.

Bu ülkenin insanı ne zaman bu hale 
geldi? Eskiden fakir olan birisine küçülen 
bir giysi bile verilmezdi. Onur meselesi 
yaparlardı. Sadakada bile gizli verilir 
o insanlar incitilmezdi. Konu komşu 
mahallesinde, köyünde olan fakirleri 
gözetler onların ihtiyaçlarını giderirdi. 
Bu ülkenin insanı çöpten çıkan ürünleri 
alacak kadar ne zaman yoksullaştı? Bu 
yoksulluk onların suçu değildir. Kader 
hiç değildir. Bu yoksulluğun en önemli 
nedeni bu ülkenin iyi yönetilememesidir. 
Gelirin adil dağıtılmamasıdır. İstihdamın 
sağlanamamasıdır. Muhalefet ne iş 
yapar? Sabah akşam hemen hemen 
aynı ifadelerle iktidarı eleştirmekten 
başka bir şey yapmıyorlar. Neden bu gibi 
yerlere gidip vatandaşların yoksulluğunu 
araştırıp görmezler? Bu yoksulluk için 
çareler üretmezler. Yapmazlar! Çünkü 
iktidara gelme gibi bir gayretleri yok. 
İktidarı da muhalefeti de kendi koltuklarını 
koruyadursunlar. Allah’ın adaleti bir gün 
tecelli edecek ve bu çaresiz yoksul insanları 
görecek birileri ortaya çıkarak iktidara 
gelerek gelir adaletini sağlayacaktır. Bunlar 
öyle yıllarca iktidarda görev yapıp da 
ayrılarak yeni bir parti kuranlar falan hiç 
olmayacaktır.İç

im
izd

en

Elveda TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hızlı şekilde bölgeye 
ulaşan jandarma ekipleri, hem depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de devletin ilgili kurumlarıyla 
koordinasyon halinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, deprem haberini alır almaz bölgeye ulaşan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
ekipler, havadan ve karadan çalışmalarını sürdürerek, depremzedelere adeta umut ışığı oldu.

Arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu 45 kişinin sağ kurtarılmasında, jandarma 
ekipleri büyük rol oynadı.

Deprem bölgesinde, Tunceli Jandarma Özel Harekat, Ergani Jandarma Komando, Bingöl Jandarma Komando, 
Elazığ Jandarma Komando ile Jandarma Özel Harekat taburlarından toplam 5 bin 93 personel, biri hava ambulansı 
568 araç ve 22 arama köpeğiyle çalışmalara katıldı. Ekipler, depremzedelerin her anlarında en büyük destekçileri 
oldu.

Aralıksız çalışan ekipler, 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU), 1 ANKA ve 1 İHA ile görüntü aktarımı sağlayarak, şu 
ana kadar 275 köy ve beldenin de havadan kontrolünü yaptı.

Ayrıca Tunceli Bölge Komutanlığından 2, Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından 5 Skorsky helikopteri Elazığ İl 
Jandarma Komutanlığının emrine verilerek, depremzedelerin ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanması sağlandı.

Jandarma depremzedelerin ‘kara gün dostu’ oldu
Elazığ’daki depremin ardından hızlı şekilde bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, 
depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek veriyor.
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GÜNDEM

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

İşgal, yıkım ve gözyaşının sürdüğü yerlerin başında Filistin’in geldiğine dikkati çeken Erdoğan, İkinci 
Dünya Savaşı’nın akabinde Filistin topraklarında korsan bir şekilde kurdurulan İsrail’in kan döke döke, 
haksız ve hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaştığını vurguladı.

“Zalimin gözü kana da doymaz, mala da doymaz” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail’in 
de gözü doymuyor. Son olarak Amerikan yönetiminin desteğiyle hem Kudüs’ü hem de İsrail’in özellikle 
ısrar ettiği işgal altındaki diğer Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen bir planı devreye almaya 
çalışıyor. 1947’de bir Filistin vardı, bugün ise maalesef İsrail, 1947’deki Filistin’in topraklarının aynıyla şu 
anda işgalci ve tamamıyla Filistin’e de böyle damla damla gösterebileceğimiz ne yazık ki bir Filistin var. 
Şimdi utanmadan, sıkılmadan bunlardan da Filistin’i mahrum etmenin, Batı Şeria da dahil olmak üzere, 
bunun gayreti içindeler. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum, bu planla işgal edilen Filistin topraklarının 
ilhakı amaçlanıyor. Türkiye olarak, görünürde iki devletli çözümü kabul eden ama esasta Filistin’i 
tümüyle yok eden ve Kudüs’ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah’ın, tüm Filistin ve Kudüs topraklarıyla mübarek kıldığı Mescid-i Aksa’nın 
mahremiyetine uzanan elleri kırmanın imanın gereği olduğunu ifade ederek, “Şayet bugün Mescid-i 
Aksa’nın mahremiyeti koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe’ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Hele 
hele şu andaki zihniyetle hiç mi hiç engelleyemeyiz. İşte bunun için ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ diyoruz.” 
sözlerini sarf etti.

İslam dünyasının söz konusu plana ilişkin tavırlarına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “İslam 
dünyasındaki ülkelerin şu atılan adım ve açıklanan metinle ilgili tavırlarına baktığımız zaman ben 
halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor. Ne zaman çıkacak? Bakıyorsunuz Umman, 
Bahreyn aynı şekilde Abu Dabi Yönetimi. Bir de oraya katılıp alkış tutuyorlar, yazıklar olsun. Acaba o alkış 
tutan eller, bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler? Başlarında kipalarla orada olanlar da onlar 
da alkış tutuyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bunların yaptığı bu.”.

İSLAMIN ŞEHRİ KUDÜS !
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı 
Kudüs’tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır.” dedi.
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1961 Ankara doğumlu olan, evli ve 5 çocuk babası Haldun Bey’in kamu alanında iş yaşamı 1985 yılında 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde Mühendis olarak başladı. Makine Mühendisi 
Haldun AYDIN daha sonraki iş hayatında Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü görevinde bulundu. 
Sürekli yükselen iş başarılarının devamında EGO Genel Müdürlüğü’ne geçti. EGO Genel Müdürlüğünde 
ilk işi Doğalgaz Dairesi Başkan Yardımcısı olan Haldun AYDIN, sırayla Doğalgaz Dairesi Başkan vekili ve 
Raylı Sistemler Dairesi Başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Ankara’da Raylı Sistemler Emin Ellerde
Simge Dergisi yazarlarımızdan Hüsnü KARABULUT, Ankara Büyükşehir Belediyesi Raylı 
Sistemler Daire Başkanı Haldun AYDIN’ı ziyaret etti. Bürokraside deneyimli ve bilgili, Makine 
Mühendisi Haldun Aydın ile Ankara’daki raylı sistemler hakkında konuştuk.

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Haldun 
AYDIN şuan Ankara Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler 
Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir. Çok iyi derece 
İngilizce bilen Haldun AYDIN’ın arası sporla iyi durumda 
bulunuyor. Hayatından sporu eksik etmeyen Haldun bey 
aynı zamanda Türkiye Badminton Federasyonu’nda çeşitli 
kurul üyelikleri ve as başkanlık görevlerinde yer aldı.

Raylı sistemler üzerine demeç veren AYDIN; “Biz bildiğimiz 
işi yapıyoruz. Makine mühendisi olarak Raylı sistemler 
üzerinde ben ve ekibim teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. Kaliteden ödün vermeden vatandaşlarımızın 
sorunsuz bir şekilde raylı sistemleri kullanabilmesi için gece 
gündüz çalışıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 
başarılı sonuçlar aldık. Kanun ve yasal düzenlemelere uyarak 
Raylı sistemler hizmetimizin sürekliliğini sağlıyoruz.” dedi.
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Bu topraklar kuru bir toprak parçasından ziyade ortak kaderin, acının, sevincin, ortak 
geleceğin ve yüce bir ruhun adıdır. Yaraların birlikte sarıldığı yerin adıdır Anadolu…

Süphan Dağı’na, Erciyes’e, Ağrı’ya, Cilo’ya, Kaçkar’a, Tendürek’e, Uludağ’a 
yaslandığımız gibi sırt sırta verdik biz bu kutlu topraklarda…

Kaderimizi birlikte yazdık biz. Birlik ve dirliğimizin yurdu, direnişin, dirilişin ve 
kardeşliğin yurdudur Anadolu...

Hem ruhumuzun hem de karnımızın doyduğu yer… Otağımızı, obamızı kurduğumuz 
yerdir Anadolu toprakları…
Sakın…

Bir iki ruhsuzun, aklı kıtların ve vicdan yoksunlarının varlığı sizleri üzmesin.
Anadolu, Ahlat, Adilcevaz, Söğüt, Malazgirt, Çaldıran onlar için bir şey ifade etmiyor 
olabilir... Yunus Emre’nin, Mevlana’nın, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Karacaoğlan’ın, 
Mehmet Akif’in, Süleyman Çelebi’nin hoşgörüsü, ruh derinliği, mesuliyet ve 
mensubiyet duygusu olmayabilir onlarda…
Evet…

Bu türlere, insani özelliklerin son sürat sınırına toslamakta olan kötülere, sosyal 
medyadaki abuk sabuk yorumlara rağmen... Felaketten siyasi rant devşirme ve siyasi 
istikbal çıkarma peşinde olanlara rağmen, acıyı birlikte göğüsledik şükür…

Kulağa hoş gelen bir iki beylik laf etmeleri meğer kalburda taşınan su gibiymiş.
Muhalefet partilerin grup toplantılarında depremi sanki AK Parti yapmış gibi 
yüklenmeleri akla ziyan değil mi sizce?

Bilinçli yalancılık yapmalarına hiç kimse inanmıyor artık…

Diderot’un dediği gibi “İnsanlar ikiye ayrılır; tanıdıkça büyüyenler, tanıdıkça 
küçülenler.” Depremden bile siyasi rant devşirme peşinde olan, tanıdıkça küçülen 
ve boş olduğu görülen siyasi figürlerin samimiyet testini geçmediğini Erzurum’da 
kayak yaptığında gördük. Biz ne yaptığımıza bakıyoruz... Dondurucu soğuğa rağmen 
samimiyetimiz ve kardeşliğimiz yürekleri ısıttı. Dünyanın her yerinden bizimle çarpan 
yürekleri, ağlayan gözleri, dua eden dilleri gördükçe dünyanın ne büyük bir ailesi 
olduğumuzu dost ve düşmana bir kez daha göstermiş olduk şükür...

Özetle...

Yardım istenmeden gelen can Azerbaycan, 81 ilden yardıma koşan konvoylar…
Parmaklarıyla yaralıları çıkaran Suriyeli Mahmut, Kürtçe konuşarak topraktan 
cankurtaran UMKE görevlisi Emine Kuştepe... Başımı örtmeden enkaz altından 
çıkmam diyen Kurtuluş savaşımızın kahramanı Kara Fatma gibi kadınlarımız...
Önce evladımı kurtarın diyen fedakâr bir anne... Burada insan var diye başında 
bekleyen bir köpek... Ve daha neler neler... Biz kocama bir yüreğiz…

Kürt Şanlıurfa ve Diyarbakır belediyesi deprem olur olmaz bölgeye yardım tırları 
gönderiyor, deprem çadırları kuruyor.

Alevi Tunceli belediyesi sıcak yemek dağıtımı yapıyor deprem bölgesinde.

Rizeli Lazlar Gakkoşlar’a yardım için yollara düştüler. 81 İlimiz tek yürek oldu.. 
Bayburtlu Türkler, Denizlili efeler, Erzurumlu Dadaşlar deprem bölgesinde erzak 
dağıtıyor.

Bizim kardeşliğimiz bu işte.
Biz kocaman bir yüreğiz…

İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

KADERİMİZİ BİRLİKTE YAZDIK, KOCAMAN BİR YÜREĞİZ BİZ..
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD), yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Elazığ’ın 
Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonundaki müdahale 
faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişinin enkazdan kurtarıldığı, 39 kişinin ise hayatını kaybettiği 
hatırlatılarak, deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1516’sının taburcu edildiği kaydedildi.

Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye ve 3 bin 651 ısıtıcı ulaştırıldığı belirtilen 
açıklamada, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorbanın depremden etkilenen vatandaşlara 
dağıtıldığı aktarıldı.

Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyasında, 5 milyon 312 bin 85 lirası kampanya kapsamında oluşturulan banka 
hesaplarında, 25 milyon 252 bin 280 lirası ise SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım 
toplandığı bildirildi.

Açıklamada, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21’inin büyüklüğü 4’ün 
üzerinde 948 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.

Elazığ şehir merkezinde, bir bina enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, 
AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma 
köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla çalışmaların sürdüğüne işaret edildi.

AFAD Başkanlığının, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 3 
milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiği vurgulandı.

AFAD: Elazığ’da 948 artçı deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 
büyüklüğündeki depremin ardından 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde 948 artçı sarsıntının 
meydana geldiğini bildirdi.
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Ev dışı yeme-içme sektörü 110 milyar liraya ulaştı

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Türkiye’de ev dışında yeme-içme 
sektörünün büyüklüğünün 2019’da 110 milyar lira civarında olduğunu belirterek, 
“Türkiye’nin istihdam sorununun çözümü turizmin içindeki yeme-içme sektörüdür.” dedi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlediği “Turizm 
Yatırımcıları Forumu (TIF 2020)” kapsamında “Gastronomi Turizminin Yeni Yaratıcı Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları” 
başlıklı bir panel düzenlendi.

Panelde konuşan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu 
Başkanı KayaDemirer, Türkiye’de ev dışında yeme-içme sektörünün büyüklüğünün 2019’da 110 milyar lira 
civarında olduğunu kaydederek, yılı 19 milyar doların hemen altında bir büyüklükle kapattıklarını söyledi.

Ev dışındaki yeme-içme sektörünün ABD’de 900 milyar dolar, İngiltere’de 120 milyar dolar, İtalya’da yaklaşık 100 
milyar dolar, İspanya’da 53 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Demirer, işletme ve istihdama 
bakıldığında Türkiye’nin emek yoğun bir sektöre sahip olduğunun görüldüğünü anlattı.

Demirer, “Türkiye’nin bu sektörde alacağı çok yol var. Bir taraftan da bardağa dolu bakmak istiyoruz. Biz bunun 
altını çizerek söylüyoruz; Türkiye’nin istihdam sorununun çözümü turizmin içindeki yeme-içme sektörüdür. 
Üstelik bu sektörde genç nüfus istihdam ediliyor. Bunu iyi yakalamak lazım.” diye konuştu.

“Yeni yabancı yatırımcılar Türkiye’de yerel bir ortakla iş birliği yapmalı”
Demirer, yabancı yatırımcılara neler önerebileceği şeklinde soru üzerine, yurt dışından gelerek Türkiye’de yeme-
içme sektöründe işletme açacak yatırımcılara şu önerilerde bulundu:

“Aslında sadece Türkiye’de değil bu önerilerimiz her yerde olmalı. Yabancı yatırımcı bir ülkeye gittiğinde mutlaka 
yerel bir oyuncu ile iş birliğine gitmeli. Her ülkenin dinamikleri çok farklı çünkü. Ben Türkiye’ye gelmek isteyen 
yabancı yatırımcılara ilk süreçte Türk ortakla ortak hareket etmesini öneriyorum. Çünkü en başta yapılan hataların 
ileride temizlenmesi veya düzeltilmesi zor oluyor. Ayrıca Türk bir şirketle evlilik yaparak yurt dışında çok iyi işlere 
imza atabilirler.”
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Kırşehir’den dünyanın 110’dan fazla ülkesine lastik ihracatı

Askeri amaçlı lastikler için dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla Kırşehir’de kurulan 
Petlas Lastik Fabrikası’nda son 10 yılda 50 milyonun üzerinde araç lastiği üretilerek 
110’dan fazla ülkeye ihraç edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargolar nedeniyle devlet tarafından Kırşehir’de kurulan ve 
1989 yılında ilk lastiğini piyasaya sunan Petlas Lastik Fabrikası’nda, son 10 yılda 50 milyonun üzerinde araç lastiği 
üretilerek 110’dan fazla ülkeye ihracat yapıldı.

Yaklaşık 2 milyon metrekare alanda kurulu fabrika, 400 bin metrekarelik kapalı alanı ile 4 binin üzerinde kişiye 
istihdam imkanı sağlıyor.

Motosiklet ve bisiklet lastikleri haricindeki dolgu lastikler, forklift lastikleri, binek, SUV lastikleri, hafif ticari 
araç, kamyon, otobüs, iş makineleri lastikleri ve uçak lastiklerinin tamamının üretildiği fabrika, 2005 yılındaki 
özelleştirmeden sonra yapılan yatırımlarla daha da büyüdü.

Fabrikanın ürün geliştirme sorumlusu Doğaç Çağıl, Petlas’ın yıllar önce belirlediği “Yolda Okuduğumuzu Lastiğe 
Yazıyoruz” sloganıyla üretime devam ettiklerini söyledi. Petlas’ta 4 bini aşkın işçi çalıştığını ifade eden Çağıl, 2026 
hedeflerinin bu sayıyı 10-12 bine çıkarmak olduğunu belirtti.

Fabrikanın 2005 yılındaki özelleştirmeyle Abdülkadir Özcan AŞ’ye geçtiğini ve bu tarihten itibaren hem 
üretim hem de satışta büyük mesafeler kat edildiğini vurgulayan Çağıl, “Önceki yıllarda 200 milyon dolar olan 
ihracatımızı bu yıl 250 milyon doların üzerine çıkarma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Çağıl, farklı ebat ve desenlerdeki araç lastiklerinin en fazla ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine, bunların arasında 
da Almanya’ya olduğunu belirterek, “Petlas, 110’dan fazla ülkeye lastik ihracatı yapmaktadır.

ABD’den Avustralya’ya, Güney Afrika’dan Rusya’ya kadar tüm dünyanın yollarında mutlulukla kullanılmaktadır.” 
diye konuştu.
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NEDEN BİLİME  SAYGIMIZ YOK?
Elazığ ve Malatya depremi can aldı canları yaktı. Ülke olarak hepimiz büyük 
üzüntü içindeyiz. Ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifa diliyorum 
herşeyden önce. Zor bir durum. Depremi bende bölgede hissettim. Müthiş bir 
korku ve panik yaşadık doğrusu... Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’da 
adeta beşik gibi sallandı. Her deprem bize aynı şeyleri hatırlatıyor, konuşturuyor 
ve tartıştırıyor. Sonra üzerinden biraz zaman geçince de unutup gidiyoruz. 
Oysa gerekli önlemler noktasında hepimizin kendini iyice sorgulaması gerek. 
Devletimizin kurumları ve özel sektör deprem konusunda ne kadar hassas-
samimi ve başarılı.. Eksiklerimiz var. Yanlışlarımız var. Çok ciddi hatalarımız var.
Hepsinden önemlisi bilime olan saygımızı ve inancımızı kaybettik. İlgili-ilgisiz 
deprem konusunda fetva vermeye başladı. Sosyal medya felaket. Felaketlerin, 
acıların ve mağduriyetlerin üzerinden prim yapma derdinde olanlar için deprem 
tam bir fırsat. Şeytanca planlarını hemen harekete geçirip algı oluşturma 
noktasında ellerinden geleni yapıyorlar. Oysa depremin sağı-solu siyaseti-ticareti 
yok ki. Herşeyi bir kenara koyup biz ne yaptık ne yapıyoruz ve ne yapacağımıza 
bakmak gerek. Bakın Bilim Akademisi Üyesi Prof.Dr.Naci Görür 3 ay önce katıldığı 
bir televizyon programında Elazığ depremini nokta atışla bilerek uyarısını yaptı.
Biz bu açıklamalar üzerine ne yaptık? Hangi tedbirleri aldık?
Naci Görür hocamızın açıklamasında şu ayrıntı beni çok etkiledi. Şöyle diyor 
açıklamasında: “Elazığlı olmam nedeniyle, Elazığ’da bir zamanlar Elazığ’ın 
depremselliği ile ilgili konferanslar verdim, uyarılar yaptım, Elazığ ve köylerini 
depreme hazırlayın dedim. Bu konuda kitaplar basıldı. Ama maalesef pek bir 
şey yapılmadı. Tıpkı İstanbul’da olduğu gibi.. Bununla da kalmadık.  Yine Elazığlı 
olan Prof. Namık Çağatay ve İTÜ’deki arkadaşlarla birlikte Bingöl, Elazığ, Malatya, 
Maraş valilik ve belediye başkanlıklarını ve bu kentlerdeki üniversiteleri bir araya 
getirdim. Harita Genel Komutanlığını da işe katarak proje hazırladım...
TÜBİTAK, DPT gibi bir çok yere başvurduk reddedildi. Halbuki her fay kuşağında 
depremin ergeç geleceği biliniyor. Neden daha ortada deprem yokken oralar ele 
alınmıyor? Bileniniz var mı?”   Aklım-mantığım almıyor?

Ey TÜBİTAK! Ey DPT! Siz ne iş yaparsınız arkadaş?
Adamlar geliyor size rapor sunmak istiyor siz red ediyorsunuz? Niye?
Bilim kuruluşu olan TÜBİTAK’ta bunu yaparsa biz kime inanacağız? Sığ 
tartışmalardan artık kurtulup bilime-ilme-akla ve mantığa önem vermek 
zorundayız. Bu ülkenin çok başarılı çok azimli-kararlı-ahlaklı evlatları var.
Gelin onlara güvenip suyun başına gelmelerini sağlayalım. Devletin içine 
çöreklenmiş akıl-almaz hantal bir yapı var. Tesadüfen bir yerlere gelenler, 
üretmeyenler, heyecanı ve şevkini kaybedenler yüzünden ne yazık ki istenen 
noktaya gelemiyoruz. Binlerce üniversite mezunu işsiz gencimiz var.
Her biri ne zorluklarla okudular. Anne-babaları nelere göğüs gerdiler.
Geleceğimize sahip çıkmak istiyorsak bu gençleri kazanmak zorundayız.
Şehirlerimizi-kentlerimizi emin ellere teslim etmeliyiz. Yerel yönetimlerde 
mimar-mühendis-teknik insanlara ihtiyaç var. Kağıt gibi ortadan ayrılan binaların 
denetimini kimler yapacak? Deprem bir gerçek.. Mesele bu gerçeği ne kadar 
özümsüyoruz ve kabulleniyoruz.. Umarım mesajım yeterince anlaşılmıştır.
Allah kimseyi çaresiz-evsiz-vatansız bırakmasın. Bir daha böylesine felaketler 
yaşanmasın.

İç
im
izd

en

Yazar
simgedergi@gmail.com

Ahmet Külekçi
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Örtünmeyen Tesettür Modası !
Din ve piyasa işbirliğinin modada muhafazakar ve dinen tutarlı düşünen kesimlere 
yer vermeyecek boyutta mağazalardaki vitrinini onlara kapattı desem abartı olmaz... 
Türban mağazalarına gittiğimizde genel itibariyle kısa kollar, kulağın üstündeki 
küpeyi ortaya çıkartacak şallar, kısa pantolon, etek, mont ve gömlek tasarımlarıyla 
muhafazakar kesime “TARZIM DEĞİLSİN” mesajını iletmektedir. Kitlesel tüketim 
değerleri başörtülü bayanlara hem karmaşık bir tüketim kültürü empoze etmekte 
hemde yaşam tarzlarına yön veren bir çizelge çizmektedir farkında vardırmadan..

Çevremde gördüğüm birçok gerçek örtünen bayanın, bu mağazalara girerken 
kendilerine göre birşey bulmadan çıktıklarının yakınmasına şahit olmaktayım. Tabiki 
modern kesimide ele alan tasarımlarda mağazada yerini alsın, ama düşüncesiyle 
yaşam biçimleri çatışmayan kesimlere hitap eden bir dilde kullanılmalı. Örtünme 
mantığı psikolojisiyle çelişen bayanlarda ilk görsel verilen mesaj apartman 
topuzunun üstüne takılan şallar yada eşarpın üstünde topuz modeli verilmeye 
çalışan absürt modeller...Bu çelişkili kimlik ve düşünce tutarsızlığı bazen rahatsız 
edecek boyutta her tarafı saran bir moda akımına dönüşmüş durumda. Tesettür 
kavramının dışına çıkılarak ideolojik kaosu moda başlığı altında büyük bir kitleyi 
yönetmektedir.

Kapitalizmin ve tüketim ideolojisinin inancında tutarlı bireylerin yaşam felsefesini 
tüketmek üzerine kurduğunu söylemek pek abartı olmaz. Bu sadece Türkiye değil 
politik sebeplerle batının moda akıntısına kapılarak çoğu zaman ilginç örnekleriyle 
herkesi şaşırtan tasarımlarıyla ilgi çekmektedirler. Bunun örneğini Gucci’nin 
koleksiyonlarında sıkça eşarp ve boneleri kullanmış olduklarını görmekteyiz. Hatta 
biraz daha aşırıya kaçarak başörtüsünü erkeklerde kullanarak yeni bir akımın 
başlangıcını oluşturmuşlar.Hatta geçenlerde ünlü bir rap yıldızı Aşap Rocky bir 
galaya ve televizyon programına başörtüsüyle katılarak tüm dünyanın ilgisini 
çekmişti.

Ünlü bir modacı olan Marc Jacobs’un New york moda haftasındaki bir defilesinde 
türban ve değişik baş bağlama modelleri kullanarak koleksiyonunu sunmuştu. 
Burdaki amaç başörtüsünü gerçek kimliğinden soyutlayarak herhangi bir moda 
aksesuarına dönüştürmektir. İlerledikleri bu siyasette çokta başarılı olup, önlerine 
bir engel çıkmadan dahada aşırı tasarımlarla piyasalardaki yerini alacaklar diye 
tahmin ediyorum. Örtünmenin değişen pradigması her ne kadar başta tepkiyle 
karşılaşılsada zamanla bunun kabullendiği ve dine uygun değilde modaya 
uygun olacak bir zihniyetle şekillenen bu örtünme, herkesin kafasında soru 
işareti uyandıracak bir izlenim uyandırmaktadır. Şimdiki tesettür modasındaki 
amaç baştaki örtü dışında vücudun diğer yerlerinde kalan kısımları dini boyuttan 
soyutlaştırarak başka bir kimlikle oluşturdukları tasarımlarda dini inancını yaşayan 
türbanlılara değilde modanın çoğulcu bir kesimini oluşturan moda için şal yada 
eşarp takan bir kesime hitap etmektedir.Hergeçen gün başörtülü sayısının hızla 
arttığını görmekte ve başörtüsünde çok hızlı bir dönüşüme uğrayan tasarımlar 
karşısında, daha sırada hangi uç tasarımlara yer verilecek diye dini kurallara göre 
yaşayan kesim endişeyle izlemektedir.

Yaşanan bu değişim karşısında ne olduğunu anlamadan modanın bu politik 
tavrıyla yönetilen yeni bir örtünme geleneği oluşturulmuş durumda. Giyim modası 
üzerinden empoze edilen bu değişim süreci tesettürün anlamını ve yaşamdaki 
eylemsel değerini etkileyerek örtünmeyi farklı bir yöne çekmektedir.
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Modacı Araştırmacı Yazar
simgedergi@gmail.com

Mehmet Sait DALMIŞ
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Ekonomik güven endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre 14,6 puan artarak 20 ayın zirvesi olan 97,1’i gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin 
değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, 2018’in başında 
105,2 seviyesinde bulunuyordu. Spekülatif kur atakları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle 
gerilemeye başlayan endeks, Ekim 2018’de 75,2 seviyesine kadar indi.

Hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikaların etkisiyle faizlerde ve enflasyonda 
görülen düşüşlerle jeopolitik risklerin geçmişe kıyasla azalması Türk lirası varlıklara güveni artırırken, ekonomik 
güven endeksinin de yükseliş trendine girmesini sağladı.

Ekonomik güven endeksi, geçen yılın eylül ayından bu yana yükselişini sürdürerek, yeni yıla da artışla başladı. 
Ocakta geçen aya göre 0,6, geçen yılın aynı ayına kıyasla 14,6 puan yükselen endeks, böylece 20 ayın zirvesi olan 
97,1’i gördü.

İnşaat ve perakende sektörlerinde güven 2 yılın zirvesinde

Ekonomideki toparlanma ve faiz oranlarındaki gerileme inşaat sektörü güven endeksinde de kendisini gösterdi. 
İnşaat sektörü güven endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre 22,2 puanlık artışla 78,9 puana çıkarak yaklaşık 2 
yılın zirvesini gördü.

Öte yandan iç talebin canlılığını sürdürmesi ve gelecek dönemde potansiyel büyüme rakamlarının görüleceği 
beklentisiyle perakende ticaret sektöründe de pozitif gelişmeler yaşanıyor. Ekim 2019’dan bu yana 100 seviyesinin 
üzerinde seyreden perakende ticaret sektörü güven endeksi, ocakta 105 puana çıkarak 24 ayın en yüksek seviyesine 
ulaştı.

Ekonomiye güven 20 ayın zirvesinde
Ekonomik güven endeksi, hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve 
uyguladığı politikalarla ocakta 97,1’e yükseldi.
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OYUN BELLİ !
KÜRESEL IRKÇI EMPERYALİST ABD’NİN SON ÇEYREK YÜZYILDIR ORTADOĞUDA 
OYNADIĞI OYUN ORTADA...
Sünni ve şii mezhepler savaşını çıkartarak İslâm alemin en güçlü iki ülkesi olan TÜRKİYE 
ve İRAN birbiriyle  savaştırmaktır. Eğer bunu gerçekleştire bilseler bölgede bu bölgede 
hem İSRAİL devletin güvenliğini sağlamış olacaklar hemde Nil’den Fırat’a kadar 
vadehdilmiş topraklarda büyük İSRAİL devletinin kuruluşun önü açılmış olacak. Hal 
böyle iken biz yani iki büyük devlet olan Türkiye ve İran ne yapıyoruz daha doğrusu ne 
yapmalıyız.? Bu oyunları bozmanın yolu ve yapılması gerekenler aslında belli. Rahmeti 
Erbakan hoca atılması gereken adımları çok net bir şekilde ortaya koydu ve bu konuda 
somut adımlar atıldı. Ne yazık ki, o günkü  egemen güçler bu işbirliğine engel oldular. 
Şimdi bu önemli göreve öncülük etmek özellikle Türkiye’ye düşer. Sayın cumhurbaşkanı 
öncülüğünde atacağı adımlar ile İslâm ülkeleri işbirliği kurulabilir. Müslüman halklar 
olarak kendi kendimize önce şu beş soruyu soralım: 
 
1) İslâm ülkeleri (Halkı Müslüman ülkeler ) arasında, siyasi ekonomik, askeri ve kültürel 
alanları kapsayan bir blok “İslâm Bloğu ” kurulamaz mı? Müslümanların birleşmesini 
engelleyen faktörler nelerdir? 
2) Avrupa ülkeleri arasında bir “Avrupa Birliği ” kuruluyor da, İslâm ülkeleri arasında önce 
bir “İslâm Ortak Pazarı” daha sonra da “İslâm Birliği” kurulamaz mı? “İslâm Ortak Pazarı”nın 
kurulması bir hayal mi, yoksa çabalanırsa bu bir gerçek olabilir mi? 
3) İslâm ülkeleri arasında İslâm Kalkınma Bankası tarafından kabul edilen ortak bir para 
birimi olan “İslâm Dinarı” piyasaya çıkarılamaz mı? Neden? 
4) Müslümanlar hep sömürülen, horlanan, ezilen, zulüm gören, Batı’ya boyun eğen 
milletler olmaya ne zamana kadar devam edecekler? Müslümanlar kendilerine yabancı 
değerlere, Batı’nın kültür asimilasyonuna karşı ne zaman “dur” diyeceklerdir?               
5) Müslümanlar birlik olup varlıklarını kendileri için kullanamazlar mı? Aralarında ihtilaflar 
varsa neden? İhtilafları giderici çözümler bulunamaz mı? 
 
Allah (c.c), Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Müminler (dinde) kardeştirler. 
Onun için (ihtilaf ettikleri zaman) iki kardeşinizin aralarını düzeltin ve (Allah’ın emrine 
muhalefet etmekten) sakının ki, merhamet olunasınız.” (Hucurat Suresi, Ayet: 10) 
“Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan 
sizsiniz.” (Âl-i İmran Suresi, Ayet: 139) 
 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
“Kim kötü ve çirkin bir iş görürse, onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa, 
diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf 
derecesidir.” (Sahih-i Müslim, Îman, 78) 
 
Her Müslüman bir kötülük görünce ya eliyle düzeltmeli, ya diliyle düzeltmeli, ya da 
kalben karşı koymalıdır. Müslümanlar, dünyada yapılan zulüm ve işkenceler karşısında 
mutlaka bir tavır göstermelidirler. Müslümanlar, yapılan zulüm ve işkencelere karşı 
durmak için elbette çözümü kendileri bulacaklardır. Ama nasıl?  Tabi ki birlikte hareketle, 
düşünerek, çalışarak ve Allah’ın yardımıyla bu çıkış yolunu bulacaklardır. Yeter ki bu yolda 
istenen çaba harcansın. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde meydana gelen Batı 
taklitçiliği üzerine Büyük Sultan İkinci Abdülhamid Han, “Yeniden canlanmak için Avrupa 
medeniyetini taklit etmek değil, gücümüzün esası olan İslâmiyet’e dönmek gerekir” 
demiştir. 
 
İşte Müslümanlar, İslâmiyet’e ve millî kültürel değerlerine sarılarak kendi çözümlerini 
bulmalıdırlar. 
 
Osmanlı Devleti, Asya’dan, Afrika’ya ve Avrupa’ya kadar egemenliği altındaki bütün 
Müslümanların birliğini sağlamıştır. Fakat Osmanlı Devleti’nin tarihe mal olması ile bu 
birlik ortadan kalkmış ve İslâm dünyası parçalanmıştır. İslâm ülkeleri yeniden aralarında 
birleşerek, güçlü bir yapı ile bir araya gelip, “İslâm Birliği”ni kurmalıdırlar. Simge Dergisi ve 
okuyucularına Selam dua...İç

im
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Araştırmacı - Yazar
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Yılmaz YURTSEVER
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Elazığ’daki depremde 41 kişi hayatını kaybetti
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama 
ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e 
yükseldi.

Elazığ’da cuma günü saat 20.55’te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki 
depremin üzerinden 41 saat geçti.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e, enkaz altından kurtarılanların sayısının 45’e yükseldiği depremde, 
Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. 
Ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü diğer bölgelere yönlendirilmesiyle enkaz kaldırma 
çalışmalarına başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 
basın toplantısında, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösterdiklerini 
aktaran Erdoğan, “Türkiye, bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya 
başlamıştır.” dedi.

İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlarının hemen bölgeye giderek çalışmalara nezaret ettiğini hatırlatan 
Erdoğan, “İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat, çok kısa sürede deprem bölgesine 
ulaştırılmıştır. Hem arama ve kurtarma çalışmaları hem yaralıların tahliyesi ve tedavisi hem de evleri yıkılan 
vatandaşlarımızın iaşe, ibatesi konusunda gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Elazığ ve Malatya’ya gittiğini ve yapılan çalışmaları yerinde incelediğini, yaralıları 
ziyaret ettiğini belirterek, şöyle devam etti: “7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki 
kardeşleriyle sergilediği dayanışma, her türlü takdirin üzerindedir. Gerek Elazığ’da gerek Malatya’da bu tabloyu 
bizzat yerinde görerek müşahede ettim. Aynı şekilde dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma



27OCAK 2020 - YENİ SAYI: 18

GÜNCEL

Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

mesajları aldık. Bir kez daha Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız 
ile milletimize geçmiş olsun, diyorum. Yaklaşık 36 saattir büyük bir fedakarlıkla insanlarımıza yardım 
eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, Jandarma tüm kamu görevlilerimize şahsım, milletim adına teşekkür 
ediyorum. Rabbim bizi her türlü afetten muhafaza buyursun, diye de dua ediyorum.”

AFAD: 788 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 
büyüklüğündeki depremin ardından 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 788 artçı sarsıntının meydana 
geldiğini bildirdi.

AFAD’tan yapılan açıklamada, Elazığ şehir merkezinde bir binanın enkazında arama kurtarma 
çalışmalarının sürdüğü, iki bina enkazında da tarama faaliyetlerinin devam ettiğini aktarıldı.

Bölgede depremden etkilenen vatandaşların barınmadan beslenmeye, sağlıktan psikososyal desteğe 
kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığı vurgulanan açıklamada, “AFAD Başkanlığı, gerektiğinde kullanılması 
amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 3 milyon lira olmak üzere toplam 6 
milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.” ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Hasar tespit çalışmalarında, 380 teknik personel ve 4 araç görev yapıyor. 
Şimdiye kadar Elazığ ve Malatya’da incelenen 1521 binadan 76’sının yıkıldığı, 645’inin ağır hasar aldığı, 
38’inin orta ve 503’ünün az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği 
çalışmalarda, 347 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı. AFAD Başkanlığı, bölgeye 152 tırla yardım 
ulaştırdı. Bölgeye, AFAD koordinasyonunda toplam 10 bin 5 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 17 bin 61 
yatak, 37 bin 95 battaniye, 1837 ısıtıcı, 3 bin 200 gıda kolisi sevk edildi.”

Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar

Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruya Erdoğan, “Her şeyden önce bu birlik, berberliğe 
gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken; bir diğer taraftan da bunu gerek siyasi istismar 
vesilesi yapan, gerekse orada, ‘millet can derdinde bunlar ise mal derdinde’ anlayışı ile, ne yazık ki ‘acaba 
biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz’, bunun için de bir karalama kampanyasını 
sürdürüyorlar. Hele hele sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, 
berbat, ahlaksızca... Örneğin, ‘20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış?’ diyecek kadar. Depremi 
durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkan zaten söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir 
ülkenin yapması mümkün değil.” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi’ni ziyaretinde Elazığ’daki depremde hayatını 
kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlar bölgede

Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ’daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını 
bildirdi.



28 OCAK  2020 - YENİ SAYI: 18

İÇİMİZDEN

İç
im
izd

en

Tuğtigin ŞEN
simgedergi@gmail.com

DOĞU AKTULGA PAŞA
Tarihler 24 Ocak’ı gösterdiğinde cep telefonuma Kara Harp Okulu mezunu ve şu 
anda çoğunluğu benim gibi emekli  olmuş subaylardan oluşan arkadaşlarımın 
oluşturduğu bir sosyal  iletişim ağından çok yoğun bir mesaj akışı  gelmeye 
başladı. İlk mesaj şu idi. “Sevgili Arkadaşlarım, Harbiye’nin 63.Komutanı olan 
ve bizim de Komutanlığımızı yapmış Doğu Aktulga Paşa’nın vefatının yıldönümü 
nedeniyle saygı ve rahmetle anıyoruz. Atatürk’ten sonra beni ( belki de bizi) 
en çok etkilemiş   bir liderdi Doğu Paşa. Bilimsellik, Sistem Bilimi, Yönetim ve 
liderlik, yaratıcılık, bilgi yönetimi, hızlı karar verme, zaman yönetimi, gerçeklik, 
proaktif olma, güven,  Atatürk İlke ve İnkılaplarına sadakat, çağdaş fikirlerle 
donanmış entelektüel bir birey olma gibi bir çok çağdaş ve ilerici kavramın 
temelleri zihnimizde bizzat onun tarafından ya da kurduğu sistemlerle oluştu.”
Bu mesajı yüzlerce belki de binlerce Doğu Paşa’nın kişiliğini, liderliğini, bizlere 
olan ilgisini ve yaptığı çalışmaları ortaya koyan  olumlu mesajlar takip ediyordu. 
Bir arkadaşım Komutanımızın bizlere yaptığı bir konuşmayı mesaj olarak 
atmıştı. Bu konuşmayı Komutanımızın ağzından dinlediğim anlar gözlerimde 
canlandı.  Komutanımız  Doğu Aktulga bizlere konuşmasında içinden 
günümüzde birçok dersler çıkartabileceğimiz mesajlar sunuyordu.

 “Atatürk İlke ve İnkılaplarına sadakat hayati derecede önemlidir. Bunun için 
Atatürk’ü önce sevmek ve sonra sevmenin ötesinde anlamak gerekir. Atatürk 
İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleridir.  Anayasal düzenin esasıdır. 
İlkelerden herhangi biri çekilip alınırsa diğerleri de etkilenir ve önce Anayasa 
düzeni sonra çağdaş Cumhuriyet çöker. Cumhuriyet bu ilkeler üzerinde 
yaşamaktadır. İlkeler Cumhuriyetin can damarlarıdır. Bu nedenle ilkelerin 
saptırılmasına ve içinden kemirilmesine özel dikkat gösteriniz. Birikimci 
stratejiler uygulanarak ilkeler kemirilir ve sonucunda bir de bakarsınız ilkelerin 
yok edilmeleri meşru hale getirilmiştir. Bu konuda uyanık olmak bizim ve sizin 
vazifenizdir. Büyük Atatürk bu eseri size emanet etti. Esere sahip çıkmak, 
çağdaş fikirlerle donanmış olmanızla doğru orantılıdır. Çarpık, garip ve çağdaş 
gibi gösterilen maskeli fikirler sizin aydınlık süzgeçlerinizde takılıp kalmalıdır. 
Harp Okulu Atatürksüz düşünülemez, sizsiz de Atatürkçülük düşünülemez ve 
bu konuda gaflet de kabul edilemez.”

Komutanımız Doğu Aktulga 24 Ocak 2004 tarihinde ölmüştü.  Ama ama 
bizler onu hiç unutmamıştık, unutamazdık. Atalarımız bir kişinin arkasından 
bırakabileceği en büyük mirasın hoş bir seda olduğunu söylemişler. Atalarımızın 
ne kadar haklı olduklarını Komutanımız Doğu Aktulga Paşa ispatlamıştır.
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Özel dekorasyonu, sunduğu üstün hizmet ve 
sahip olduğu donanımla kendisine hayran 
bırakan Crown Villa’da yaklaşık 180 metrekarelik 
ana yatak odası dışında, biri engelli kullanımına 
uygun iki ayrı giyinme odası ve banyosuyla 4 
yatak odası, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Deprem 
bölgesinde 23 mobil baz istasyonu görev yapıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 23 mobil baz istasyonu ve 2 acil iletişim aracının deprem 
bölgesinde görev yaptığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kesintisiz iletişimin sağlanması için 23 mobil baz istasyonu ve 2 acil 
iletişim aracının deprem bölgesinde görev yaptığını bildirdi. Bakanlığın, Twitter hesabından deprem 
bölgesindeki çalışmalarına ilişkin yaptığı paylaşımlara göre, elektrik kesintisiyle enerjisiz kalabilecek baz 
istasyonlarında kullanılmak üzere, 205 jeneratör bölgeye sevk edildi.

Türkiye Ulusal Uyarı Sistemi (UYARSİS) üzerinden “zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması ve 
haberleşmenin internet uygulamaları üzerinden yapılması” yönünde 3 milyon 700 bin SMS Elazığ, 
Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bingöl illerinde yaşayan vatandaşlara gönderildi. Elazığ ve Malatya’ya 
28 mobil baz istasyonu ile 2 acil iletişim aracı ulaştırıldı. 5’i ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır olarak 
bekletilen mobil baz istasyonların 23’ü ve acil iletişim araçlarının tamamı devreye alındı.

Deprem bölgesindeki koordinasyonla vatandaşlara hizmet için kurulan merkez ve tesislere, internet 
operatörlerle koordineli biçimde sağlandı. Sahada 422 personel görev yaptı. Türk Telekom’un 7 arama 
kurtarma personeli Kayseri’den Malatya’ya sevk edildi. Ayrıca, 1,6 milyona yakın vatandaşa operatörlerce 
ses ve internet paketleri tanımlandı. Karayolları Genel Müdürlüğünce arama kurtarma çalışmaları 
kapsamında 18 araç tahsis edildi. Elazığ Gar Binası ve burada bekleyen yolcu vagonları ısıtılarak 2 
bin kişinin kullanıma sunuldu. Türkiye Vagon Sanayi AŞ’de bulunan personel servis vagonları Elazığ 
Gar’ına gönderildi. Elazığ Uluova İstasyonu’nda bulunan 2 lojman vatandaşlara tahsis edildi. Her biri 24 
metrekare ve izolasyonlu toplam 5 soğuk iklim çadırı depremzedelere verildi.

Depremzedelere yardım amacıyla oluşturulan PTT Posta Çeki Hesabı’na gönderilecek nakdi yardımlar, 
AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Öte yandan, haberleşmenin kesintisiz sürdürülmesi 
adına ekipler 7 gün 24 saat esasına göre deprem bölgesindeki AFAD ve Bilgi Teknolojileri Kurumu 
merkezlerinde çalışmaya devam ediyor.
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Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi 
düzenlemeleri de içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama 
ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk 
olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri 
içinde tespit edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan genel şartlar ile 
İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartların 
bulunması gerekecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve 
esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şartı aranacak.

Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel teşkil edecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu 
raporuyla tespit edilenler emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayıyla aday memur olarak 
atanacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi 
komisyonda kabul edildi
Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler 
verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri 
Komisyonunda kabul edildi.
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın ve 
Kudüs’ün İsrail’in hakimiyetine bırakılması asla kabul edeceğimiz bir durum değildir.” dedi.

Destici ve beraberindekiler, BBP’nin kuruluşunun 27’nci yıl dönümü dolayısıyla partinin Kurucu Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun Taceddin Dergah’ındaki kabrini ziyaret etti. Ardından Anadolu Hotel’de partisince 
düzenlenen programda konuşan Destici, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı olduğunu belirterek Rusya ve Esed 
rejiminin İdlib’de masum sivilleri hedef aldığını söyledi.

İdlib’den Türkiye sınırına ciddi bir göç yaşandığını belirten Destici, “Bizim çağrımız, Suriye’deki iç savaşın bir an 
önce bitmesi ve Suriye’nin siyasi çözüme kavuşarak toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesidir.” diye konuştu. 
Pakistan’da da sorunlar olduğuna dikkat çeken Destici, “Hindistan’ın o bölgede Müslümanlara yaptığı zulüm 
çok açık. Uluslararası hukuk Müslümanlar ve Türkler söz konusu olduğunda bir türlü harekete geçmiyor.” 
değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde barış planını eleştiren Destici, “Duvarlarla çevrili alanın dışındaki 
tarihi Kudüs’ün dış mahallelerinde Filistin devleti kurulabilir denilmesini Filistinlilere ve İslam dünyasına 
hakaret olarak algılıyoruz ve reddediyoruz. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’ün İsrail’in 
hakimiyetine bırakılması asla kabul edeceğimiz bir durum değildir.” şeklinde konuştu.

Anlaşmanın açıklandığı salonda Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinin bulunmasını “kara 
bir leke” olarak niteleyen Destici, “Filistin halkının ve Müslümanların Mescid-i Aksa’ya ziyaretini İsrail ve Ürdün’ün 
iznine bağlamak, özelde Filistin halkına genelde ise Müslümanlara karşı saygısız bir güç gösterisidir. Filistin 
topraklarının bir kısmının para karşılığı bırakılmasını teklif etmek ahlaksızlıktan başka bir şey değildir.” ifadelerini 
kullandı.

Genel Başkanı Destici, BBP’nin kuruluşunun 27. 
yıl dönümü programında konuştu
Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP’nin kuruluşunun 27’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 
programda konuştu.
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İzmir Valisi Erol Ayyıldız vatandaşın önünde diz çökerek, derdini anlatmaya makamına gelen kadını dinledi. CHP 
İzmir Milletvekili Atilla Sertel tarafından bu anın fotoğrafı çekildi. Sosyal medyaya yüklenen fotoğraf kısa süre 
içinde büyük bir beğeni aldı. 

Fotoğrafı kendi sosyal medya hesabında paylaşan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, “Randevumuz vardı, 
beklemeden odaya alındık. Vali diz çökmüş vatandaşın derdini dinliyor. Bize böyle valiler lazım” ifadelerini 
kullandı.

İzmir Valisi Ayyıldız Diz Çökerek Vatandaşın Derdini Dinledi

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel kendi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; “Erol Ayyıldız’ın makamında 
çekildi bu fotoğraf. Randevumuz vardı, beklemeden odaya alındık. Vali diz çökmüş vatandaşın derdini dinliyor. 
Danışmanım Seyfettin Şen o anı ölümsüzleştirdi. Bize böyle valiler lazım. Halkın önünde diz çöküp derman 
bulanlardan. Kutluyorum.” dedi.

On Binlerce Kişi Beğendi

Vatandaşlarımızın hatta siyasetçilerimizin ve bürokrasimizin bile alışık olmadığı fakat olması gereken bu durumu 
gösteren fotoğraf onbinlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

İzmir Valisi Erol AYYILDIZ’dan alkışlanacak hareket!
Hayırsever olarak tanınan İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın bir vatandaşın derdini dinlerken çekilen bir 
fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Kamu yöneticilerinin vatandaşlar karşısında genel itibari ile egolu 
duruş sergilemesi bir çok kesim tarafından hoşnut karşılanmazken, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın 
davranışı takdir topladı. Vali Ayyıldız’ın bir kadını dizlerinin üzerinde dinlerken çekilen fotoğrafı 
binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Kariyerinde daha önce Zonguldak’ta da valilik yapan Ayyıldız ve eşi, “manevi evlat” olarak kabul ettikleri bir şehit 
kızının nişanını yaparak büyük takdir toplamışlardı. Vali Ayyıldız’ın eşi, yaşlı ve huzurevi ziyaretleri ile tanınıyor.

Vali Erol Ayyıldız ve uzman doktor eşi Dilek Didem Ayyıldız, Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce tarafından yapılan 
‘Mobil KETEM Projesi’ öncülük etmiş ve Dilek Didem Ayyıldız Mobil KETEM projesinde koordinatörlük görevini 
üstlenmişti. Mobil KETEM projesi, randevu yöntemiyle ücretsiz olarak 40-69 yaş arasındaki kadınlara Meme 
Kanseri taramaları gerçekleştiriyor.

İZMİR VALİSİ EROL AYYILDIZ KİMDİR?

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 1966 yılında Giresun iline bağlı Piraziz ilçesinde dünyaya geldi. 1987 senesinde Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın kariyeri başarılarla dolu...

1992 - 2016   yılları arasında sırası ile;
1992 - 1993   Ordu – Ulubey Kaymakamı,
1993 - 1995   Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı,
1995 - 1998   Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı,
2000 - 2003   Bitlis Vali Yardımcısı,
2003 - 2006   Rize Çayeli Kaymakamı,
2006 - 2010   Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,
2010 - 2011   Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı,    
2011 - 2013   Zonguldak Valisi,
2013 - 2016   Aydın Valisi olarak görev yapmıştır.

2016 - Şuan İzmir Valisi olarak görevine devam etmektedir. İzmir Valisi Erol Ayyıldız evli ve 3 çocuk sahibidir..

İzmir Valisi olmadan önce Erol Ayyıldız, Aydın Valiliği yapıyordu. 2016 yılında Aydın’dan İzmir’e
Vali olarak atanan Erol Ayyıldız ile doktor eşi, çevresi tarafından hayırsever olarak tanınıyorlar.
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ABD’nin Suriye Politikası (11)
Değerli Simge okuyucuları bu yazdığım 11.  yazı, Türkiye ve Dünya politikasını 
inceleme ve irdeleme fırsatı bularak, siz değerli okuyucularımı da aydınlatmak 
için sürekli araştırdım, soruşturdum. Ulaşabildiğim bilgi ve belgeler 
doğrultusunda sizleri ve kamu oyumuzu aydınlatmaya çalıştım.

Bundan önceki yazımda ABD’nin 2003 tarihli Irak politikasını inceleyip 
sizlerle neden niçin sonuçlarını paylaşmaya çalıştım. Sonuç itibari Irak’a asker 
gönderme görüşmesi TBMM’de red edildi ve ABD bu sonucu asla ve kat’aa 
kabul etmedi. Ülkemize düşmanca tavırlar takınarak önce askerlerimizin 
rütbeli-rütbesiz kafalarına çuval geçirerek rövanş almak içim ön adımı attılar. 
Zamanın Erdoğan hükümeti duyarsız ve sessiz kaldıkları için ikinci adımı 
atmak için komplo teorileri üreterek hedeflerine ulaşmak için iç ve dış tüm 
istihbarat birimlerini devreye soktular. Başarılı olmanın tek yolu Türk ordusunu 
itibarsızlaştırmak olduğu gerçeğini ortaya koydular.

1 - Uyduruk Ergenekon askeri örgütünü ortaya atmak, 
2-  Askeri casusluk komplosunu hayata geçirmek,
3 - Üst düzey askeri yönetimin sex ilişkilerini deşifre etmek gibi,

2003 TBMM’sinde teskereye sıcak bakmayan Türk ordusunu Atatürkçü kemalist 
cumhuriyet yanlısı kadrolarını tasfiye ederek, tezkerenin meclisten geçmesini 
engelleyen milletvekilleri, ulusal devlet ve Atatürk cumhuriyetine taraf olan 
tüm kadroları tasfiye etmek için her türlü siyasi, ekenomik, diplomatik kadroları 
tasfiye etmek için ABD ve Mossad diğer tüm uluslararası siyasi örgütleri 
kullandılar. Sonunda TBMM’nin 2003 tarihinde almış olduğu Irak tezkeresine 
reddin ağır faturasını bu ülkenin demokratlarına, sivil toplum örgütletine ve 
dış politakamızın değerli diplomatlarını tasfiye ederek emellerine ulaşmaya 
çalıştılar. Nokta atışı ABD’nin yetiştirdiği dünya politikasına hakim olana  
CIA ajanları, diplomatları taşeron olarak kullandıkları, İsrail gizli ajanları 
Mossad, Ortadoğu ülkelerinin kukla devletleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Katar gibi kendi vatandaşlarını kul, köle kullanan bu ülkeler Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin tüm organlarına girmeye çalıştıılar.

Sonuç 100 yıllık cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi ve hukuk devletini ortadan 
kaldırmak ve tek adam rejimine geçmek için her türlü alt yapıyı hazırlayıp 
anayasayı değiştirip, Türkiye devletini tüm kurucu değerlerini, dinamik 
devrimlerini ortadan kaldırıp tek adam rejimine geçişini sağlayarak ülkemin 
tüm değerlerine kayıtsız hakim olmaktır. Bunda da ABD son derece başarılı 
olmuştur. Tüm bu anlatmaya çalıştığım 2003 tarihindeki ABD’nin Irak’a askeri 
işgali ve dolayısıyla Türkiye’yi işgal projesini kurtuluş savaşımızı yöneten Gazi 
Meclisimizin ortadan kaldırma projesine hayır diyen ulus-devlet kavramını 
hayata geçiren  meclisimizin yok edilme projesi adım adım ABD ve işbirlikçi irili 
ufaklı devletlerin desteği ile kısmen başarılı olunmuştur. Değerli Simge Dergisi 
okuyucuları bir sonraki yazımda Fetö Terör Örgütü ve ulus-devlet kavramını 
anlatmaya çalışacağım. İyi okumalar dilerim.

27/01/2020 Ali Mugan

Ali MUGAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Kuyumculardan tasarruf için altın alacaklara uyarılar

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, tasarruf için altın alanların bazı detaylara dikkat 
etmeleri gerektiğini söyledi.

Altının uluslararası piyasalarda veya ekonomide zaman zaman yaşanan olumsuzluklar nedeniyle en güvenli 
tasarruf aracı olduğunu ifade eden Çavuşculu, gelecek yıllarda da bu ürünün en değerli emtia olma özelliğini 
sürdüreceğini kaydetti.

Çavuşculu, altınların farklı amaçlarla tercih edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Her altın tasarruf aracı 
değildir. Tasarruf için altın almak isteyenler kuyumculara gittiklerinde mutlaka bu amaçla altın istediklerini 
belirtsinler. Takı ve süs amaçlı ürünler de çok. Bu ürünleri kullananlardan bazıları da tasarruf için alıyor ama farkında 
olmadan gidip işçilikli ürünleri tercih ediyor. Tasarruf için makinelerde yapılan bilezikler var? Onlarda çok cüzi bir 
imalat farkı olur. Ayrıca çeyrek-yarım altın var. Tasarruf yapmak için altın alanlara, her ay düzenli bu altınlardan 
almalarını tavsiye ediyorum. Bunun dışında hem takı olarak kullanalım hem tasarruf edelim diyenler, mutlaka 
kuyumculara danışmalı.”

Tasarruf için alınan altınların ihtiyaç olmadığı sürece bozdurulmasını çok doğru bulmadığını vurgulayan Çavuşculu, 
“Gramı 250 lirayı gördüğünde bazı insanlar gitti altınlarını bozdurdu. Şimdi altının gramı 300 lirayı geçti. İhtiyaç 
varsa ev, araba alınıyorsa, başka ihtiyaçlar gideriliyorsa fiyatına bakılmadan o günkü şartlarda bozdurulabilir 
ancak hiçbir ihtiyaç yokken, sırf altının gramı 250 lira oldu diye bozduranlar zarar etti. Şimdi de 300 lirayı geçti, 
tekrar düşer diye bozdurup bekleyenler bence zarar edecektir. İhtiyaç olmadığı sürece bozdurmamalarını tavsiye 
ediyorum.” diye konuştu.

Çavuşculu, dünyadaki gelişmelere ve Türkiye’deki ekonomik dengelere bakıldığında altında yükseliş 
öngördüklerini kaydetti.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu, her altının tasarruf aracı 
olmadığını belirterek, “Tasarruf için altın almak isteyenler kuyumculara gittiklerinde 
mutlaka bu amaçla altın istediklerini belirtsinler.” dedi.
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Gülsemin Konca

Yazar
simgedergi@gmail.com

Tek Seçenek; Umut
Bitti dediğimiz yerden yeşerir yeniden umutlar. Kaldığımız yerden devam 
hayata, düştüğümüz yerden doğrulma vakti. Kimse varmı diye etrafa 
bakmadan, umuda sarılarak kalkmak ayağa ve bitmedi diyebilmek.

Yaşayanlar için umut her zaman vardır, var olmalıdır. İyi şeyler olsun 
istiyorsak, önce kendimizi buna inandırarak.

Hiçbirşeyin kalıcı olmadığına defalarca kez şahit olmadık mı? Üzerimizi kara 
bulutlar kapladığında bile, gün gelip dağıldığını görmedik mi? En karanlık 
gecenin bile sabaha ulaştığını, güneşin yeniden doğduğunu görmedik mi? 
Nefes alıyorsak ümitvar olacağız.

Gönül istiyor değilmi, biride çıksın desin ki; sen çok dağıldın ben 
toparlayım, sen çok yoruldun bende dinlen, yaslandığın dağ, teselli 
bulduğun omuz olayım ... Herkesin içinde acıları var, uğruna savaştıkları, 
yalnızlıkları ve kaybolan hayalleri. Düşmeleri, yitirdikleri, uğurladıkları ve 
uğurlayamadıkları... Tutunduğumuz tek dal yine umut olmadı mı?...

Belki bugün değil belki yarın ama hep iyi şeyler olacağına dair umutlar var 
ederek içimizde. Bunun adı iyimserlikse evet iyimseriz, beklentimiz iyilikten 
yana. Birşeyler olacaksa güzel olacak yada güzelliklere vesile olacak ama 
olacak biliyoruz, çünkü umut ediyoruz.

Kimsesizlik ara ara göz kırpıyor bize, hüzün yanına çağırıyor. Gözyaşı hep 
kapının ardında gel dememizi bekliyor, gel ve gözlerime misafir ol. İhanet 
ise bir adım mesafesinde pusuda. Karamsarlık gölge gibi bizi takipte.

Bize seçenek çok ve biz umudu seçiyoruz. Büyüklere masallar tadında 
yaşamak hayatı? Neden olmasın ki... Masal ülkesinde yer beğendik 
kendimize adı “Umut”.
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Minderde kazandığı başarılarla Türkiye’ye büyük 
mutluluk yaşatan eski güreşçi ve milli takım 
antrenörü Reşit Karabacak, minderden sonraki 
yaşamında hayvan besliyor, bahçesinde çeşitli 
ürünler yetiştiriyor.

Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki 
Karabacak, güreşe İzmir’de 19 yaşındayken başladı.

Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe 
başladıktan 1 yıl sonra, serbest stilde Balkan 
birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve 
Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya 
şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla 
Türkiye’nin gururu oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra bir süre milli 
güreş takımının antrenörü olarak görev yaptı. 
Antrenörlüğü 1998’de sona eren Karabacak, 

yerleştiği Bursa’da mütevazı bir hayat sürüyor.

Kestel ilçesindeki evinin arazisinde kaz, ördek, 
hindi, tavuk yetiştiren Karabacak, bahçesinde 
meyve ve sebze üretimi de yapıyor. Karabacak her 
gün hayvanlarının ve bahçesinin bakımını özenle 
yapıyor. Bazı günler de kahvehanede mahalle 
sakinleriyle sohbet eden Karabacak, yaşadığı güzel 
günleri onlarla paylaşıyor.

Karabacak, minderden uzak kalsa da güreşten uzak 
kalamadığı için fırsat buldukça Türkiye’nin çeşitli 
kentlerinde düzenlenen güreş müsabakalarını 
izlemeye gidiyor.

Karabacak, kendilerinin zor şartlar altında 
müsabakalara hazırlandığını anımsatarak, şimdiki 
şartların daha güzel olduğunu ancak güreşe ilginin 
azaldığını dile getirdi.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Minderin şampiyonu Reşit Karabacak’ın 
mütevazı yaşamı

Güreşte Balkan, Akdeniz ve Avrupa birincilikleri ile dünya şampiyonalarında dereceleri 
bulunan Reşit Karabacak, minderden indikten sonraki yaşamında hayvanlar besliyor, 
meyve sebze yetiştiriyor.
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yumurta oyma sanatı 
ile ilgilenen ve yumurta kabuklarına şekiller veren 
yürüme engelli Hamit Hayran, tavuk yumurtası 
kabuğuna 11 bin 827 delik işledi.

Gölbaşı ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Hayran, 
1988 yılında gerilim hattında geçirdiği iş kazası 
nedeniyle yürüme engelli oldu. Uzun yıllar ayağa 
kalkamayan Hayran, yumurta oyma sanatı ile boş 
zamanlarını değerlendiriyor.

Hayran, 1990 yılından bu yana Anadolu’nun 
çeşitli bölgelerinden topladığı çeşitli büyüklükteki 
yumurtalara figürler işliyor.

Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği üyeliğinin 
yanı sıra Dünya Yumurta Oyma Sanatı 
Ansiklopedisi’nde de yer alan ilk Türk olan Hayran, 
kendisine ait olan tavuk yumurtası üzerine 8 bin 
708 delik rekorunu 11 bin 827 delikle egale etti.

Hayran yaptığı açıklamada, rekorunu egale 
etmek için başladığı, üzerinde Arapça “Allah” ve 
“Muhammed” yazısının bulunduğu 11 bin 827 
delikli tavuk yumurtasını 1 yıllık çalışma sonunda 
tamamladığını belirtti.

Yumurta kabuğu oyma sanatının ince işçilik 
gerektiren bir sanat olduğunu dile getiren Hayran, 
“Daha önce Pakistanlı bir sanatçının 7 bin 500 
delikli yumurta kabuğu rekorunu, yaptığım 8 
bin 708 delikli yumurta ile egale etmiştim. Şimdi 
yaptığım 11 bin 827 delikli yumurta ile kendi 
rekorumu egale ettim.” dedi.

Tavuk yumurtasına açtığı 11 bin 827 deliğin bir 
anlamı olduğunu dile getiren Hayran, son yaptığı 
çalışma ile Guinness Rekorlar Kitabı’na adaylık için 
başvuracağını sözlerine ekledi.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Yumurta kabuğuna 11 bin 827 delikle sanat
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yumurta kabuğunu oyarak işleyen 62 yaşındaki Hamit 
Hayran, 8 bin 708 delikle kendisine ait olan “tavuk yumurtası üzerindeki en fazla delik” 
rekorunu 11 bin 827 delikle egale etti.
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TFF YİNE SARPA SARDI
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murat.altun@simgedergi.com

Daha seçilmeden önce, kuşkularımızı 
dile getirmiştik. Karşısına bir aday 
çık(a)mayınca, kötü kokular gelmedi 
değil. Ülkenin en çok rağbet gören, 
insanların yatıp kalkıp konuştuğu futbol 
endüstrisini, yıllardır şirket sahipleri 
ve müteahhitler yönetiyor! Futbolu 
hayatının bir parçası gibi yaşayanlara 
kimse sormuyor; sence bu yönetebilir mi 
diye...

Çünkü futbolumuza kirli siyaseti 
işlediler! Çıkarlar, doğrunun önüne 
geçti. Vicdanlar rahat olacağına, benim 
cebim dolsun diyenler yüzünden, saha 
içini konuşacağımıza, her günümüz 
polemik kaos doldu. Bundan 4-5 sene 
önce, Fenerbahçe yönetiminde görev 
alan ve rakip takımlar aleyhine kin dolu 
söylemlerde bulunan Nihat Özdemir’i, 
tarafsız çatı altına kim, haklı hakla 
başkan atadı?  Bugün ondan en büyük 
şikayetçi, görev aldığı camia! Niye biliyor 
musunuz? Camiası ayrıcalık istiyor ve 
kamuoyu baskısı yüzünden veremiyor! 
Ne ala memleket... Buradaki kamuoyu 
baskısı çok trajik aslında! Kimsenin 
baskısı olmadan, olması gereken 
nihai kararı almaları lazım fakat, başka 
argümanlar devreye giriyor ki süreç 
uzuyor. Vicdanlar rahat değil! Gel gelelim 
hiçbir şey olmamış gibi, orada oturmaya 
devam ediyorlar...

Dünyanın başka bir yerinde, ZORLU 
toplantısı emsalinin gerçekleştiği ortaya 
çıksa, ertesi sabah hepsinin istifası 
istenirdi! TFF binası dışında toplanan 
Fenerbahçe yöneticileri Ali Koç ve Semih 
Özsoy, TFF başkanı Nihat Özdemir ve 
MHK başkanı Zekeriya Alp... Eğer Erman 
Toroğlu bunu ortaya çıkarmasa, kim bilir 
neler neler yaşanacaktı… Skandal bu! 
Zekeriya bey çıkıp bu buluşmadan gurur 
duyduğunu söyledi bir de. İş adamıymış 
buluşabilirlermiş. Ee hayırlı işler o 
zaman... Sonra limit artırımı saçmalıkları 
dolandı ortada. Ardından yapılandırma 
peşine düştüler. Sözde ihlal eden 
kimseye acımayacaklardı... Haziran 2019 
da duyurdukları talimatı bir kulüp için 

esnetmeye çalışmak, en hafif tabiriyle 
görevi kötüye kullanmaktır! 

En son hakem skandalı patlak verdi. 
16. hafta oynanacak derbiye ne 
hikmetse son dakikada Cüneyt Çakır 
atanır. Burak Yılmaz oyundan çıkarken 
maçın 4. hakemi Bahattin Duran’a 
tepki göstererek “gir sen oyna” der; 
maçı Fenerbahçe lehine yönettiklerini 
düşünerek! Bahattin Duran orta hakem 
Cüneyt Çakır’a sarı kart göstermesini 
söyleyince, şu ilginç yanıtı alır; “Karışma! 
Bilmediğin şeyler var!” MHK’da diyor ki 
bizi yıpratmaya çalışıyorlar… Yahu sizin 
yıpratılacak yanınız nerede? VAR başında 
oturan hakeminiz işine geldiğini görüyor 
işine gelmeyeni es geçiyor! TV başındaki 
x takımlı yorumcu bile, tekrarında 
takımı aleyhine net faulü görürken, 
senin hakemin doğru kararı vermiyor, 
verdirmiyor! Koca ülkeye fiyasko 
yaşatıyorsunuz, utanmadan kürsülerde 
savunmaya geçiyorsunuz...

Zamanında “HALK SEÇSİN” başlıklı 
bir yazı yazmıştım. Hazır millet 
sandığa gitmeye alışmışken, çıksın 
adaylar vaatlerini yapsın, halk oy atsın 
federasyon başkanı için! Olmaz mı? 
Bal gibi olur! Bugün Hamit Altıntop ve 
Nihat Özdemir için oylama olsa kimi 
seçer halk? Hamit örneğini verdim 
çünkü dünya çapında bizi temsil eden 
bir oyuncu. Hatta imkân yaratabilirsek, 
ülkedeki bir camiada forma giymemiş, 
giyse bile orayı aşırı benimsememiş, 
liyakat sahibi futbol adamlarını başta 
görelim. MHK için yapılması gereken 
basit; insanların aklında kötü izler 
bırakmış ve güveni tamamen kaybetmiş 
kişilere hakem üniforması giydirmemek, 
MHK başkanlığına, ülkeden kimse ile 
işi olmamış, daha önce bu işi layıkıyla 
yapmış karakterli bir eski ‘’yabancı’’ 
hakem! Yerli olarak bu işi üstlenecek 
kimseyi göremiyorum… Yıllardır olması 
gereken ama ülkemiz için devrim 
sayılacak bu durumların gerçekleşmesini 
bekliyorum, bahsetmeye devam 
edeceğim…

İÇİMİZDEN
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Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ ile Özel Röportaj

Şerafettin ŞIVKIN: Sayın Malkoç; Kamu Denetçiliği Kurumu ve görevlerinden bahseder misiniz?

Şeref MALKOÇ: “Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) dünyada bilinen adıyla ombudsmanlık bir hak arama 
kurumudur.  Anayasa’nın 74’üncü maddesine göre kurulmuş,  6328 sayılı yasayla da tüzel kişilik kazanmış 
TBMM bağlı bir kurumdur. “Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi 
yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, 
hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı 
sağlamaya çalışmaktadır.”

“Kurumumuz halk ile devlet arasında, vatandaşla kamu hizmeti veren kurumlar veya kişiler arasında 
herhangi bir sıkıntı yaşandığında bu sorunları barışçıl yollarla, uzlaşmayla çözmek için ihdas edilmiştir. 
Yani devleti yönetenler şunu diyor; eğitim, sağlık, ulaşım, belediyeler gibi yüzlerce alanlarda hizmet 
veriyoruz;  vatandaşa sunulan hizmetlerde eksik, hata, kusur, yanlışlıklar olursa, ya da kamu hizmeti veren 
kişilerden memnuniyetsizlik oluşursa, bunlarla ilgili mahkemeye gitmek yerine Ombudsmanlığa (KDK) 
gidin, sorunlarınızı dostane bir şekilde çözün.  Bu anlamda önemli bir kurum. Zaten dünyadaki yaygın 
tanımlamaları da böyle. Genel olarak Ombudsmanlık deniyor, farklı ülkelerde ‘Halkın Avukatı’, “Halkın 
Savunucusu” gibi terimler de kullanılıyor. Türkiye’de de biz bu fonksiyonu ifa etmeye çalışıyoruz.”

Özel Haber (Gökhan Genç)- Uluslararası Basın Yayın Federasyonu Genel Başkanı 
Şerafettin ŞIVKIN, Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ’a ziyarette bulundu. “Vatandaşın 
ücretsiz avukatlığını yapan kamu denetçiliği kurumu vatandaşın, idareler karşısında 
bir hak arama yeridir” diyen Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ, Kamu Denetçiliği 
Kurumu‘nda verilen hizmetleri ve bilinmeyenleri anlattı.
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KDK’nın “Birinci görevimiz devletle vatandaşın kucaklaşmasını sağlamak” 

Başlıca iki görevimiz var; birincisi kamu hizmetlerini denetlemek, kalitesini yükseltmek, bu anlamda 
vatandaşın memnuniyetini, devletle vatandaşın kucaklaşmasını temin etmek;  hukukun üstünlüğünü 
sağlamak ve halkın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak. İkinci görevimiz ise insan hakları ile ilgili 
görevler, insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda bize başvuruyorlar. Kurumu güçlü kılan birkaç 
unsur var. Bunlardan biri bağımsız ve tarafsız bir kurum olmamız. Denetim idareciler açısından zor bir iştir. 
Onun için de anayasal bir kurum haline getirilmiş, anayasada düzenlenmiştir. 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NA HANGİ KONULARDA ŞİKÂYET 
BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİRSİNİZ? 

Başvurular kamu idareleriyle ilgili olmak zorundadır.  Vatandaşın, kamu idareleriyle ilgili olan bütün iş ve 
işlemlerin yanında kurum personellerinin vatandaşa karşı tutum ve davranışları KDK’nın denetimine açıktır. 

Kamu kurumları, belediyeler, hastaneler, okullar, vergi daireleri, vb kurumlar Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 
denetleme alanı içerisindedir.

“Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan kamu denetçiliği kurumu vatandaşın, 
idareler karşısında bir hak arama yeridir”

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA ŞİKÂYETLER NASIL YAPILIR?

Kamu Denetçiliği Kurumuna www.ombudsman.gov.tr üzerinden başvuru yapıldığı gibi  0 (312) 465 22 65 
Fax yoluyla, kuruma gelerek elden başvuru yapılabilir.  
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HRISTİYANLAR İÇİN TÜRKİYE’DE KUTSAL OLAN MEKANLAR
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Yazar

simgedergi@gmail.com

İNANÇ TURİZMİ :  Kutsal yerlerin (cami, 
kilise, sinagog ve diğer mabetlere ) mensup 
turistlerce ziyaret edilmesine inanç turizmi 
denir. Türkiye’de İnanç turizmine yönelik 
çalışmalar, 1995 yılında başlamıştır. 
Anadolu’da, İnanç Turizmi kapsamında; 
Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudiliğe ait 
önemli ziyaret merkezleri bulunmaktadır.  

1) EFES MERYEM ANA EVİ ve KİLİSESİ: 
1950 Yılında Meryem Ana Evi Vatikan 
tarafından da kutsal olduğu ilan edilmiş. 
1952’de yine Vatikan tarafından hac 
yeri olarak ilan edilmiştir.15 Ağustos 
Hz. Meryem’in ölüm günüdür. Vatikan 
tarafından organize edilen büyük ayine ev 
sahipliği yapar. Ayin 15 Ağustos’u izleyen 
ilk Pazar günü yapılmaktadır. Ayrıca St. Jean 
Bazilikası (Hz. İsa’nın on iki havarisinden biri 
olan St. Jean’ın mezarı), Yedi Uyurlar, Yedi 
Kilise’den üçü (İzmir, Efes ve Bergama’dır.) 
Bergama ( Pergamum )

2) MERSİN TARSUS AZİZ PAUL KİLİSESİ 
ve AZİZ PAUL KUYUSU ile SİLİFKE AYA 
TEKLA KİLİSESİ: Aziz Paul’un doğum yeri 
olması ve İncil’de de Tarsuslu Paul olarak 
geçmesi nedeniyle Hıristiyanlık tarihi 
açısından oldukça önemli bir yerleşim olan 
Tarsus, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici 
listesinde de yer almıştır. Mersin’in Silifke 
ilçesinde bulunan Aya Tekla Yeraltı Kilisesi, 
Silifke’nin merkezine yalnızca 4 km uzaklıkta 
Meryemlik diye de adlandırılır. Hristiyanlığın 
ilk ve tek kadın şehidi olarak bilinen Aya 
Tekla’nın yani (Azize Thekla) saklandığı ve 
daha sonra kiliseye çevrilen mağaradır. 
Ayrıca Hristiyan dünyasının 12 haç yerinden 
biri olarak kabul edilmiş olan Yer Altı Kilisesi 
her yıl Katolikler tarafından; 23 Eylül’de, 
Ortodokslar tarafından; ise 24 Eylül’de 
anılmaktadır. Tarsus’ta St. Paul Kilisesi ve 
St. Paul Kuyusu bulunmaktadır. Bunların 
dışında da Olba Mabet Kilisesi, Meryem Ana 
Kilisesi ve Alahan Manastırı gibi birçok eser 
bulunmaktadır.

3)  HATAY SAİNT PİERRE KİLİSESİ: 
1963 yılında Papa VI. Paul tarafından 
Hıristiyanlar için Haç yeri ilan edilmiştir. 
Her yıl 29 Haziran’da Katolik Kilisesince 
burada bir ayin düzenlenir. St. Pierre 
Kilisesi, kendilerini ilk kez “Hristiyan” 
olarak adlandırmıştır. Dünya’nın da ilk 
Katolik Kilisesidir. Aziz Petrus’un ilk Papa 
olarak kabul edilmesinden dolayı Katolik 
inancının Dünya’ya yayılmasında bir merkez 
konumunu kazanmıştır. St. Pierre Kilisesi, 

Asi Nehri’nin batısında, Hac Dağı’nın batı 
eteklerinde yer alır. “Matta İncil”i Antakya’da 
yazılmıştır. Ayrıca Hatay aynı zamanda dört 
büyük patriklik merkezinden biridir. St. 
Simon Stylite Manastırı, Yayladağı Barleam 
Manastırı ve Keldağı Barleam Manastırı da 
bu bölgede yer alıyor.

4) ANTALYA AZİZ NİKOLAS KİLİSESİ 
(NOEL BABA): Aziz Nicholaos MS 3. 
yüzyılda Patara Antik Kenti‘nde doğmuş 
ve Myra’da psikoposluk yapmış bir din 
adamıdır. 343 tarihinde 65 yaşındayken 
ölmüştür. Rusya başta olmak üzere 
Avrupa’nın birçok ülkesinin en popüler azizi 
olmuştur. Almanya’nın Freiburg, İtalya’nın 
Bari ve Napoli kentleri ile tüm Sicilya 
adasında özel saygı duyulan Aziz Nikolaos, 
Hollanda ve İngiliz dillerinde Santa 
Klaus olarak tanınmış, bunlar sayesinde 
Amerika’da da sevilerek New York’u koruyan 
azizlerden biri sayılmıştır. Avrupa’nın 
kuzey ülkelerinde çocukların koruyucusu 
ve sevindiricisi Noel Baba geleneği Aziz 
Nikolaos inancıyla bütünleşmiştir. Her 
yıl 6 ve 8 Aralık tarihleri arasında Demre 
ve Kaş’ta Uluslararası Noel Baba Festivali 
düzenleniyor. 

5) MANİSA  (SARDES, THYATEİRA ve 
PHİLADELPHİA KİLİSESİ) : Ege’de bulunan 
yedi Kilise’den üçü Manisa il sınırları 
içinde yer alır. Ayrıca Museviliğe ait en 
eski ibadethanelerden biri olan Sardes 
Sinagogu da bu bölgededir. Thyatira Kilisesi 
(Akhisar Kilisesi) İncil’de adı geçen yedi 
kiliseden birisi olan bu kilisenin “Devamlı 
Kurban” ve “Sıkı Tutan” gibi anlamları vardır. 
Philadelphia Kilisesi (Alaşehir Kilisesi). 
İncil’de adı geçen 7 kiliseden birisi olan bu 
kilisenin adı “Baki Kalan” ve “Benimle Yürü” 
anlamlarına gelmektedir. 

6) DENİZLİ LAODİKYA (GONCALI) 
KİLİSESİ: Denizli’nin 6 km kuzeyinde 
bulunan Laodikya Antik Kentinin içindedir. 
Laodikya, M.S. 5. yüzyılda Ecumenikal 
Konseyi’nin toplandığı önemli bir 
psikoposluk merkeziydi. İncil’in son Bab’ının 
Vahiy bölümünde adı geçen 7 Kiliseden biri 
olarak da bilinmektedir.

7) BALIKESİR AYA NİCOLA KİLİSESİ ve 
AYVALIK TAKSİHARİS KİLİSELERİ: Tevrat 
ve İncil’den alınan dini konuların işlendiği 
fresklerle süslü olan kiliselerdir...

Devamı simgedergi.com’da...
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“MANİSA OKUYOR”
10 Ocak Çalışan gazeteciler günü dolayısıyla 
Valilik bir kahvaltılı toplantı tertipledi ve tüm 
çalışan gazetecileri bir araya getirdi her şey 
çok güzeldi ancak çalışan gazetecilerin çoğu 
artık çalışmıyorlardı çünkü çalıştıkları basın 
kuruluşları kapanmıştı oysa kamu görevi ifa 
eden bu kuruşların kapanması demokrasi 
ve çağdaşlık dünyasından uzaklaşmanın bir 
göstergesi olduğu gerçeğini görmezden 
gelemeyiz gelmemeliyiz. Geçen yıllara 
oranla hüzün vardı. Salon hüzünlüydü 
kahvaltı sonrası ilk konuşmayı Gazeteciler 
cemiyeti başkanı Ali Filizkan yaptı 
konuşmasını ölçülü ve de sitemkar bir 
üslupla yapmıştı 2019 yılının basınımız 
açısından hiç te güzelliklerle dolu bir yıl 
olmadığı, aksine şehrimizde bir çok güzide 
yayın organının kapandığını kısık bir sesle 
anlatmaya çalışıyordu.

Çok haklıydı ve sadece kuruluşların 
kapanması değil işsiz kalan arkadaşlarının da 
hüznünü paylaşıyordu Filizkan konuşmasını 
sonlandırınca Sayın Vali Ahmet Deniz 
mikrofona gelerek yerel basının önemine 
değinen sözcükleri sıralamaya başladı 
çok doğru ve haklı tespiti dile getiriyordu 
gerçekten yerel basının gelişmesi 
demokrasimizin gelişmesi anlamını 
taşıyordu sayın vali kendilerinin ulaşamadığı 
yerlere yerel basınla ulaşabildiğini ve işlerini 
çokça kolaylaştırdığını ifade ediyordu.

Ve geçen yıl yapılan 10 Ocak çalışan 
gazeteciler gününde her gazete çalışanına 
kitap armağan etmişti ve bu geleneğini 
bu yılda sürdürerek o kitapları yine dağıttı 
başlattıkları Manisa Okuyor etkinliğinin 
devam ettiğini ve bu konuda önemli adımlar 
atıldığını açıklıyordu. Bu etkinlik önemliydi 
ve Manisa’mız açısından sevindiriciydi 
Vali gülen yüzüyle Manisa’nın çok önemli 
bir coğrafi konumu ve tarihi dokusunun 
önemsenmesi gerektiğini ve buna göre 
çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı ancak 
beni en çok etkileyen Manisa Okuyor 
projesi ve bu projeye Vali Ahmet Deniz’in 
katkılarıydı. Ne yalan söyleyeyim Manisa 
oldum olası Valilerden yana şanslı bir İl 
di her giden valinin arkasından üzüldük 
ancak yeni gelen valiyi de çok kısa sürede 
sevdik. Her gelen vali Manisa’nın bir turizm 
kenti potansiyeli olduğunu görüyor ve bu 
olguyu hayata geçirmek için kolları sıvıyor 
ancak çalışmalarının ya başlangıcın da ya 

da ortasında tayini çıkıyor ve bir başka yere 
gidiyor. Temennimiz Ahmet Deniz’inde 
böyle bir akıbetle karşılaşmaması. Turizm 
kendi dediğimiz de elbette belediyelerimizin 
de çalışmalarına bir bakmamız gerektiği 
inancını taşıyorum.

Belediyelerimizin kıt parasal kaynaklarıyla 
halka hizmet ettiklerini biliyorum ancak 
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri dayanışma 
içerisinde olduklarında neleri yapabileceğini 
de çok iyi biliyoruz. Örneğin şehzadeler 
kentinde şehzadelerin bir eseri bile yoktu 
ancak şehzadeler parkı ile başlayan süreç 
Cumhur ittifakı ile bir güzelliğe ulaştı 
Şehzadeler belediyesi bu parkı Manisa’mıza 
kazandırmakla kalmadı Turizme atılan 
ilk adımı da atmış oldu Ömer Faruk Çelik 
gerçekten büyük bir şans tam bir halk 
adamı yolu açık olsun gelecekte önemli bir 
komunda olacağı ve ülke yönetiminde söz 
sahibi olacağı sinyallerini veriyor.

Yunusemre’ye gelince 10 Ocak çalışan 
gazeteciler gecesi saat 20:00’den 24:00’e 
kadar birlikteydik Mehmet Çerçi bir türlü 
anlaşılamadı herkes anlatımda ve ye  
söylemlerle onu tanımaya çalıştı oysa “o 
anlatılmaz yaşanır” cümlesine cuk diye 
oturuyor Yunusemre ilçesi bence Türkiye 
de en çok eserlerin kazandırıldığı ilçe 
konumundadır.  Tarihi dokusuna uygun 
mimari yapılanmalara önem veren  ve 
Şehzadeler Şehri’nin dokusuna sadık 
kalma adına önemli yapıtlar kazandıran 
başkan olarak tarihteki yerini alacağın dan 
kimsenin şüphesi olmasın Mehmet Çerçi 
fiziki görünümüyle değil çalışkanlığıyla ve 
yumuşacık bir kalbi olduğunu belki de çok 
az insan biliyor.

İsterseniz söyle bir 5 yıl öncesine dönelim 
ve bu günkü Yunusemre’yi karşılaştıralım 
Yuntdağından başlayan güzellikler Millet 
çarşısı ve muhteşem kültür evleri ile devam 
ediyor. Manisa’mıza kazandırılan çok önemli 
kazanımımlar olduğunu kimse görmezden 
gelemez Mehmet Çerçi dediğim gibi yaşanır, 
anlatılmaz. Çerçi döneminden sonra çok 
aranacak olduğunu şimdiden altını kalın 
çizgilerle yazıyorum, yazmaya da devam 
edeceğim.

Saygılarla…İç
im
izd

en
İsmail AYDIN
Gazeteci - Yazar

simgedergi@gmail.com
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KÜLTÜR SANAT

Geleneksel Türk müziğinin makamsal ve ritmik 
sistemlerinden yararlanarak hazırladığı bale ve 
opera yapıtlarıyla tanınan besteci ve orkestra şefi 
Çetin Işıközlü, yarım asırlık sanat hayatına ilişkin 
AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Işıközlü, küçük yaşlarda ailesinin 
yönlendirmesiyle müziğe başladığını dile 
getirerek, Ankara Devlet Konservatuvarının 
1954-1955 yıllarında açtığı sınavı kazanarak, 
kompozisyon bölümünde eğitim almaya 
başladığını anlattı.

Konservatuvar eğitimi sırasında bugün eşi olan 
Işıl Işıközlü’ye aşık olmasından dolayı yola çıkarak 
ilk kez bir eser yazma başladığını dile getiren 
sanatçı, o eserin de dünya repertuvarına giren ilk 
ve tek Türk balesi “Judith” olduğunu söyledi.

Işıközlü, kendisinin müziklerine, Alfred 
Rodrigues’in ise koreografisine imza attığı Judith 
balesinin 1969’da dünya prömiyeri yaptığını 
hatırlatarak, “O zaman Ahmet Adnan Saygun’un 
öğrencisiydim. Yani bu eser öğrenci iken yapmış 

olduğum bir şeydi ve o bale sevgili eşim Işıl’a 
ithaf edilmiştir.” dedi.

Çetin Işıközlü, yarım asırlık sanat hayatında 40’ın 
üzerinde esere imza attığını ama bu eserler 
içerisinde kendisi için en önemli eserlerin dünya 
satış listelerinde yer alan eşine yazdığı “Judith” ile 
Yaşar Kemal’in aynı adlı romanındaki motiflerden 
yola çıkarak yazdığı “Ağrıdağı Efsanesi” eserinin 
olduğunun altını çizdi.

Eşinin kendisine sanat hayatında çok büyük 
ilham kaynağı olduğu ve kızlarının adını da 
Bestem koyduklarına işaret ederek, aynı zamanda 
hayatı boyunca tatil dönemlerinde bile çalıştığına 
dikkati çeken Işıközlü, “Piyano, konçerto ve 
senfonik eserlerim var. Türkiye’de en çok opera 
yazan kişiyimdir. Fatih Sultan Mehmet hakkında 
‘Fatih 1453’ isimli 7. operamı da yazdım. Opera 
da, bale de, senfonik eser de yazdım, piyano solo 
da yazdım. Sadece quartet yazmadım. İlle de bir 
besteci her türlü şeyi yazar diye bir şey yok.” diye 
konuştu.

Çetin Işıközlü: Türkiye’de bale ve opera sanatı iyi bir 
konumda
Besteci ve orkestra şefi Çetin Işıközlü, Türkiye’de bale ve opera sanatının birçok aksiliğe 
rağmen çok iyi bir konumda olduğu kaydetti.
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ALTERNATİF TIP MI MODERN TIP MI...
Değerli SİMGE dergisi okurları.  
sadece ülkemiz yurttaşlarını değil 
tüm insanlığı ilgilendıren bir konudan 
,bir sektörden bahsetmek istedım bu 
sayımızda. Alternatif tıp mı, modern 
tıp mı..

Bu konu tüm dünyada tartışma 
konusu oluyor. Genel bir inanışa göre 
modern tıp batı dünyasında ,büyük 
ilaç firmalarının kontrolunda,teşvik 
vedesteklemesinde olduğundan 
batı ekolü yada hiristıyan dünyasının 
ekolü olarak algılanıyor. alternatif tıp 
ise doğu dünyasını anımsatıyor.İlaç 
sektörü deyip geçmeyin dünyada 
silah sektöründen sonra en büyük 
sermayenın döndüğü bir sektördür. 
Yılda 500 milyar doların üstünde bir 
para dan bahsediyoruz.

O nedenle büyük ilaç üreticileri çok 
büyük paralarla araştırma, üretim 
ve dağıtım ağı kurmuşlar. Her hangi 
bir hastalığın onlarca muadil ilacı 
var.  Şu bir gerçektir ki ,ilaç firmaları 
bir hastalığın giderilmesi için ilaç 
üretmıyor. Ancak geçici tedavi için 
yada ürettiği ilaç başka bir maraz 
çıkarsın diye üretir.Çünkü hastalığı 
bitirirse ilaç satamayacak.Her ilacın 
tanıtımında okursunuz... Yan etkilerini 
yazar, yan etkilerini bilinçli şekilde 
yaparlarki bir ilaç daha satsınlar...

Geçtiğimiz aylarda çok ilginç bir 
olay yaşandı ABD de.Bütün insanlığı 
ilgilendiren bu olay nedense 
önemsenmedi duyurulmadı bile. ABD 
doktorlar sigorta primlerine itiraz 
amacıyla onbeş gün grev yaptılar. 
Tüm ülkede yasal zorunluluk dışındakı 
doktorlar hastalara bakmadılar. Sonuç 
şaşırtıcı...

Konuyla ilgilenen prof dr 
R.Mendelsohn dıye bir araştırmacı 
bu onbeşgünlük sürede ABD de ülke 
genelinde ölümlerin yüzde onbeş 
azaldığını tesbit etmiş ve “Aykırı 
bir doktorun itirafları”dıye bır kitap 

yazmıştır.Bunun sonucu olarak çok 
sayıda insanın modern tıbba bakış 
açısı değişmiştir Fakat egemen güçler 
bu konuyu kapattılar Bu modern 
tıbba ve dolayısıyla ilaç sektörüne 
büyük bir darbeydi.

Aynı zamanda alternatif tıbbı cazip 
duruma getirirdi.Böyle bir acımasız 
dünyada yaşıyoruz. Ülkemizdede 
alternatif tıp son zamanlarda cazip 
duruma geldi.Yakın geçmişte 
antipatik olarak görülen alternatıf tıp 
ürünleri , halk arasında gün geçtikce 
uygulama alanı genişliyor. Teknoloji 
gelişiyor. Ademoğlu her gün yüzlerce 
binlerce icat yapıyor. Bu icatlar 
yaşantımıza bır katkı sağlıyorsada 
her buluş  canlılar adınada bir virüs 
yaratıyor. Bu viruslerle mücadele 
edecek araştırmaların ve deneylerin 
yapılması  gerekiyor. Bunun için ,ilaç 
üreticileri milyarlarca dolar harcayıp 
ilacını piyasaya sürüyorlar. Son 
olarak Çin de ki çok hızlı yayılanve 
ölümlerle sonuçlanan virüsün bir füze 
parçasından oluştuğu söylenıyor. 
Uzay çalışmaları yapılıyor yüzlerce 
virüs dünyamıza yayılmış durumda...

Dr. Ü. Aktaş’ın dediği gibi doğanın 
ürettiği marazı ,doğanın verdikleriyle 
yenebiliriz .Tıb bir ilimdir,tıbba iman 
edilmez...

Öğretilen her bilgi sorgulanmalıdır. 
Çünkü bilim şüphe üzerine kuruludur. 
Bir virüs yayarak dünyayı alarma 
geçirenler ,sonra aşısını piyasaya 
sürerek milyarlar kazanıyorlar. 
Kaybedenler herzamanki gibi 
vatandaşlar oluyor. Sözün özü; 
alternatf tıp eğer kontrollu olursa bazı 
şarlatanlara bırakılmazsa sağlığımız 
için bir seçenektir. Tabii birde ilaç 
üreticilerinin engellerini geçmek 
şartıyla...

Hepinize sağlık ,mutluluk ve esenlikler 
dilerim.İç

im
izd

en
Ramazan ÖZTÜRK
Gazeteci - Yazar

simgedergi@gmail.com
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Donan Çıldır Gölü’nde buz pateni keyfi
Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu’nun ikinci büyük gölü Çıldır’da 
buluşan çocuklar, buz pateni yaparak gönüllerince eğlendi.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu 
Anadolu’da buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde 
buluşan çocuklar buz pateni yapmanın keyfi 
yaşadı.

Ardahan-Kars sınırları içerisinde yer alan, Doğu 
Anadolu’nun ikinci büyük gölü olan ve kış 
aylarında tamamen donan gölde, soğuk hava 
nedeniyle buz tabakası yer yer 30 santimetreye 
ulaştı.

Ardahan’ın Çıldır ilçesi bölgesindeki Tesisler 
mevkisindeki 200 metrekarelik doğal buz pisti 
alanında bir araya gelen öğrenciler, burada paten 
yaparak gönüllerince eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli buz 
pateni antrenörü Leyla Yılmaz öncülüğünde 
15 sporcunun donan göl üzerinde 30 dakikalık 
paten gösterisi ilgiyle izlendi.

“Böyle bir doğal ortamı değerlendirmek istiyoruz”

Çıldır Kaymakamı Alper Taş yaptığı açıklamada, 
Çıldır Gölü’nün sadece Ardahan ve bölgesi için 
değil, Türkiye için önemli bir turizm potansiyelini 
barındırdığını söyledi.

Gölün ve bölgenin tanıtımı için donan göl 
üzerinde doğal buz pateni pisti oluşturduklarını 
ifade eden Taş, şöyle konuştu:

“Bu ve benzeri sporları burada yaygınlaştırmak 
istiyoruz. Bunun için ilk ayağını buz pateni ile 
gerçekleştirmiş olduk. Göl tamamen donmuş. 
Böyle bir doğal ortam elimizde iken bunu en iyi 
şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun adımını 
bugün attık ve devamı gelecektir. Bu ortamı tabi ki 
herkesin değerlendirmesini istiyoruz.”

Taş, ülkenin dört bir yanındaki sporcuları Çıldır 
Gölü’ne etkinlik yapmaya davet ettiğini dile 
getirdi.
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Kayak merkezine gidemeyen köylü çocuklar dağ 
yamacını piste çevirdi
Kars’da, kayak merkezine gidemeyen çocukların, kendi imkanlarıyla dağ yamacında 
oluşturdukları pistte yaptıkları kayakla atlama ve slalom yarışları renkli görüntülere 
sahne oldu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, kayak merkezine 
gidemeyen köylü çocukların, kendi imkanlarıyla 
dağ yamacında oluşturdukları pistte yaptıkları 
kayakla atlama ve slalom yarışları renkli 
görüntülere sahne oldu.

Alisofu köyünden kayak tutkunu bir grup çocuk, 
yarıyıl tatilini dağ yamacında oluşturdukları kayak 
pistinde geçiriyor.

Her gün zorlu yolları aşarak dağ yamacına ulaşan 
çocuklar, kayak takımlarını ayaklarına geçirip yine 
kendilerinin kurduğu kar rampalarından atlıyor, 
slalom yarışları yapıyor.

Çocuklardan Mustafa Örnek, yarıyıl tatilini keyifli 
hale getirmek için köyün yakınındaki elverişli dağ 
yamacını kayak pistine dönüştürdüklerini söyledi.

Örnek, “Bütün çocuklar gelip kayak yapabilir, kayak 
merkezine gidemiyoruz, çünkü paramız yok. Burası 
ücretsiz, kayak takımı olan herkes gelip kayabiliyor. 
Kayakla atlama, slalom yarışları düzenliyoruz. 
Kendi aramızda çok güzel eğleniyoruz.” dedi.

Bilal Örnek ise, kendisinin hakemlik yaptığı kayakla 
atlama yarışında en uzağa atlayanı belirlediğini, 
karın tadını, keyfini böyle çıkardıklarını anlattı.
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Dünya 1 numarası Avustralya Açık’ta yarı 
finali göremedi
Tek erkekler dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, Avusturyalı Thiem’e 3-1 
yenilerek sezonun ilk grand slam turnuvasına çeyrek finalde veda etti.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya 
Açık’ta, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael 
Nadal, çeyrek finalde elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. 
gününde, dünya 1 numarası İspanyol Nadal ile 
5 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem 
çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Tie-break’e giden ilk iki seti 7-6 kazanan 26 
yaşındaki Thiem, 2-0 öne geçerek yarı final 
yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

10. oyununda servis kırdığı üçüncü seti 6-4 
hanesine yazdıran Nadal, dördüncü sette 3-1 
geriye düşse de 10. oyunda bir kez daha servis 
kırarak maçta setin üçüncü kez tie-break’e 
gitmesini sağladı.

Nadal’ın yaptığı basit hatalarla tie-break’te 5-2 
öne geçen Avusturyalı tenisçi, bu kez kendi basit 
hatalarıyla avantajını kaybetti ve puanlarda 6-6 
eşitlik sağlandı. Bu bölümde üst üste iki puan alan 
Thiem, seti 7-6, toplam 4 saat 10 dakika süren 
maçı 3-1 kazanarak son 4 raket arasına kaldı.

Avustralya Açık’ta daha önce dördüncü turdan 
ilerisini göremeyen Thiem, ilk kez yarı final bileti 
aldı.

Fransa Açık’ta son iki yıldır final oynayan 
Avusturyalı tenisçi, yarı finalde 7 numaralı seribaşı 
Alman Alexander Zverev ile karşılaşacak.
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A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın oyuncusu Cedi 
Osman, Cleveland Cavaliers ve New Orleans 
Pelicans ile oynanılan maç öncesinde AA 
muhabirinin sorularını yanıtladı. 

Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin 
mağdurları için yaptığı yardım kampanyasına 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cedi Osman, 
Türkiye’yi yakından takip ettiğini belirterek şunları 
söyledi:

“Haberleri takip eden birisiyim. Her sabah 
uyandığımda veya antrenmanlardan sonra 
Türkiye’de neler olduğunu öğrenmek için 
haberlere bakarım. O gün Elazığ ve Malatya’da 
yaşanan deprem sırasında yıkılan evlere ve 
etkilenen insanlara bakınca depremin korkunç 
şiddetini gördüm. Bu sebeple çok üzgün ve kötü 
hissettim ve hemen harekete geçmek istedim.”

Diğer yandan, deprem sonrasında yardım etmek 
için Türkiye’ye gitmek istediğini ancak NBA’de 
devam eden yoğun sezon sebebiyle gidemediğini 
kaydeden Cedi Osman, “Türkiye’ye gidemedim 
ancak bir şekilde yardımım dokunmasını istedim. 
Bu aslında bir kampanya değildi. Sadece yurt 
dışında ve özellikle Amerika’da dikkati çekmek 
istedim.” ifadelerini kullandı.

Cedi Osman, deprem mağdurlarına destek 
olmanın yanı sıra, farkındalık oluşturmak amacıyla 
NBA’yi platform olarak kullandığını ve yapmış 
olduğu bağış uygulamasıyla özellikle Amerika’da 
oldukça dikkati çektiğini ifade etti.

Türkiye ve Amerika’dan çok sayıda olumlu 
dönüşler aldığını ve takım arkadaşlarında da 
olmak üzere bir çok insanın yardım etmesinden 
son derece mutlu olduğunu vurguladı.

Cedi Osman: Ülkemize daha iyi nasıl layık 
olabilirim onun peşindeyim
Amerikan Basketbol Ligi’nde Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 
Elazığ’daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasına ilişkin “Ülkemize 
daha iyi nasıl layık olabilirim onun peşindeyim.” dedi.
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DEPREM
Inşaat yapanlara caydırıcı 
ağır cezalar gelmedikçe bu iş 
düzelmez.

Kanıtlar moloz kaldırıyoruz 
diye ortadan yok ediliyor.  
Oysa, molozlar (Demir ve 
betonlar) kaldırılmadan 
bilirkişiler tarafından tetkik 
edilmeli. 

Kolonlarda ve kirişlerde 
kırılma sebepleri araştırılmalı. 
Demirler ile betonun kalitesi 
gözden geçirilmeli. 
 
Inşaatın yıkılması için 2 unsur 
çok önemli.
 
1-Demirler 
2-Betonlar.
 
Kaç yıl geçerse geçsin, 
bunun hesabı müteahhitten 
mutlaka sorulmalı. 
 
Molozları (Demir ve beton) 
kaldırmayın gerekirse 
araştırma aylarca sürmeli ama 
delilleri yok etmeyin.
 
1999 Yalova ve Izmit ile 
Sakarya da molozlari çok acil 

kaldırdılar ve kanıtlar ( Çürük 
ve yetersiz demir ile Toprak 
haline gelen betonlar) delilleri 
yok edilmişti.
 
Çürük bina yapan 
mutteahhitler hiç bir döneme 
yakalanmadi...
 
Inşallah şimdi yakalanırlar. 
Beyanatlar işi unutturmalarina 
müsade etmeyin ve yapanın 
yanında kâr kalmasın..
 
Halkıma ve Devletime çok 
teşekkür ederim aninde 
yildirim hızıyla olay yerlerine 
yetişti. 

Yardim severlere çok 
teşekkürler..
 
Allah Depremzedelere yardım 
ve sabir versin.
 
Arkadaslar;  
Hz. Yusuf olsaydı derdi ki:  
“-Bu gün bir olma günü, 
kavga günü değil.” 
 
Cengiz Bulut 
Başkan ve Milletvekili 
Mak. Müh.İç

im
izd

en

Cengiz BULUT
Yazar

simgedergi@gmail.com
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DİN
Din, yenileşme modern 
hayat konusu ele alındığında 
zorunlu olarak dinlerin 
mahiyeti, din-birey ve din-
toplum ilişkisi konularını, 
İslam dini özelinde ifade 
etmek gerekirse, İslam dininin 
davranışlarımızla ilgili olarak 
getirdigi öneriler ve kuralların 
hem inanç, ibadet ve ahlak 
hayatımızla ilgi derecesini, 
hemde şekil, öz ve amaç 
yönüyle anlamını ele almak 
adeta kaçınılmaz olmaktadır. 
Öte yandan İslam’ın sosyal 
değişmeyle ve modern 
hayatla ilişkisi, bu hayattan ne 
derece etkileneceği veya ona 
nasıl yön vereceği konusu, 
dinin evrensel geçerlilik ve 
devamlılık tezini taşımakta 
oluşuyla da yakından alakalı 
görünmektedir... 
 
İslam’ın ameli hayata ilişkin 
genel ve özel hükümleri bir 
yönüyle dini ana metinlerde 
yer aldığı, bir yönüyle de 
tarihsel şartlara bağlı olarak 
rasyonel bir olgu olarak 
vücut bulduğu ve hayatın 
akışına bağlı olarak değişim 
taleplerine maruz kaldığı için 

bu hükümler öteden beri 
İslam toplumlarında, özellikle 
de ciddi sosyal değişimlerin 
yaşandığı dönemlerde 
dinle ilgili tartışmaların hep 
merkezinde yer almıştır.
 
Bu safhaya gelindiğinde 
de dinin hükümlerinin 
değişen zaman ve zemine 
göre nasıl anlaşılacağı ve 
yorumluyacagına dair metot 
tartışmaları, diğer bir anlatımla 
dinin ana kaynaklarıyla 
çözüme kavuşturulacak 
olaylar arasında ilişki kurmaya 
yarayan içtihat metodu ayrı 
bir önem taşımaya başlamıştır. 
İslam tarihinde fetihler veya 
istilalar sonrası yabancı 
kültürlerle karşılaşma 
dönemlerinde  içtihat 
hareketinin ve çağrısının 
artması, yenileşmesi 
düşüncelerin sesinin daha gür 
çıkması bundandır.

Sayim YAĞAN

İç
im
izd

en

Sayim YAĞAN
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Hakan TAŞ

Araştırmacı Gazeteci
Yazar

İç
im
izd

en
VALİ AKBIYIK; “HAKKARİ’DE HAYAT VAR”
İlimizde 13 aydır görev yapan, Ekim 2019 yılından itibaren de Belediye Başkanlığına atanan 
ilimizin başarılı valisi İdris Akbıyık, ilk kez halka kapsamlı hitap etti.

İlimizin ilk ve tek özel radyo istasyonu olan Hakkari’nin Sesi Radyosu’nda sayın valimizi konuk 
ettim. 1 yılın genel bir değerlendirmesini, 2020-2023 Hakkari değişim ve dönüşüm programını, 
yatırımları, biten ve devam eden projeleri, işsizliği, sınır kapılarını, eğitimi, sağlık, kış turizmi, 
doğal gaz, sosyal ve kültürel etkinliklerimizi, kısacası Hakkari adına her şeyi konuştuk.
Soru-cevap şeklinde 1 saat süren canlı yayınımızda işte sayın valimizin herkesin içini ısıtan 
açıklamaları;

“Göreve başlar başlamaz ilk etapta Ankara temaslarımız oldu. Bu kapsamda İçişleri 
Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, AGK Başkanımız, 
Karayolları ve DSİ Genel Müdürü ve ilgili diğer tüm kurumların genel müdürleri ile görüşmeler 
yaptım. Hepsi de her konuda yanımızda olduklarını ve her tür destek için var olduklarını 
ilettiler”…

YOL YAPIM ÇALIŞMASI
“Kısa vadede üç aylık süre içerisinde Yukarı Merzan Mahallemizde 2 kilometre BSK sıcak 
asfalt uygulaması yaparak bu mahallemizin yol sorununu çözdük. Karşıyaka Mahallesi Gopsi 
TOKİ ile Otluca Köyü yolunda 4 kilometre BSK sıcak asfalt uygulaması yaparak bu bölgede 
yaşayan vatandaşlarımıza ulaşım konforu sağladık. Ayrıca kent merkezinin genelinde bozulan 
asfalt yolların 15 kilometrelik kısmında yama onarım çalışmaları yaptık. Şehir merkezi 
Pehlivan Mahallesi hastane kavşağı ile Katramas köprüsü arasında ilk defa SSB (Silindirik 
sıkıştırılmış beton) yol uygulaması yaptık.”

İÇME SUYU
“Şehirde kışın içme suyu şebeke hattında oluşabilen arızalar nedeniyle yaşanan su sıkıntısına 
karşı tedbirler aldık. Bu tedbirlerimiz kapsamında 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylasının karlı 
dağ eteklerinde bulunan yeni su kaynaklarını şehir içi içme suyu şebeke hattına bağlayarak 
mevcut su durumunu iyileştirdik. Yeni içme suyu şebeke hattımızı 15 mahallede test ettik. 
Testler sonucu 12 mahallemizde yeni şebeke hattının sorunsuz çalıştığını gördük ve bu 
mahallemize yeni şebeke hattı üzerinden su hizmete vermeye başladık. Geriye kalan 3 
mahalle (Bağlar, Merzan, Karşıyaka) için de çalışmalarımız sürüyor.”

KÜLTÜR VE SANAT
“Reng-i Hakkari Sanat Topluluğumuzu tekrar belediyemiz bünyesine taşıdık. Böylece 100 
kişinin istihdamını sağladığımız bu topluluk ile Hakkarimizi Türkiye’ye tanıtma faaliyetlerine 

özel destek sağladık. 
Belediyeciliği sadece fenni 
hizmetler olarak görmüyoruz. 
Bunun yanında kentimizin ihtiyaç 
duyduğu kültürel ve sosyal 
hizmetlere de önem veriyoruz. Bu 
hizmetlerimiz kapsamında önceki 
dönemde oluşturulan Çocuk Oyun 
ve Kültür Merkezinde ihtiyaç 
duyulan bakım ve onarımları 
gerçekleştirerek bu merkezimizin 
hizmet kalitesini yükselterek 
yeniden çocuklarımızın hizmetine 
sunduk. Hayvan Rehabilitasyon 
Merkezimiz ile kış boyunca sokak 
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 hayvanlarının barınma, iyileştirme ve beslenme ihtiyaçlarını önemli bir oranda karşıladık”…

BEYAZ MASA
“Hakkari Belediyesinde ilk defa beyaz masa hizmetini kurduk. Belediye Başkanlığımız ana hizmet binasında kurduğumuz 
“BEYAZ MASA ÇÖZÜM MERKEZİ” vatandaşlarımıza daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için “SİZ ANLATIN, BİZ ÇÖZELİM” 
sloganıyla faaliyet vermeye başladık. Vatandaşlarımız istek ve şikâyetlerini 04382116577 nolu hattan veya yerinde başvurarak 
iletebilecekler. Tabi bunun yanında birde 05524383030 numaralı Watsapp ihbar hattımız da var. Tüm bunlar belediyemizin 
vatandaşla arasında iyi bir iletişim kanalı oluşturacaktır”…

OLMAZSA OLMAZIM EĞİTİM
“Hakkari’de özellikle kitap okuma alışkanlığını arttırmak ve pekiştirmek için bir çok proje başlattık. İlimizin önemli 
meselelerinden birinin eğitim ve kitap olduğunu düşünüyorum. Tüm iş ve icraatlarımda birinci sıraya çocukları, kitabı ve eğitimi 
koyduğumu ifade etmek isterim. Bu hedef doğrultusunda Hakkarimizde “Bir Kitap Bir İnsan” projesini başlattık. Hedefimiz 
genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk herkesin okumasını sağlamaktır. Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir. Artık 
kötü şeylerle,  şiddetle anılan değil, güzelliklerle, iyiliklerle anılan, okuyan, gelişen  bir Hakkari arzu ediyoruz. Bu kapsamda 
öğrencilerimize şuana kadar 13 bin 200 kitap hediye ettik ve etmeye de devam edeceğiz”…

MİR KALESİ SOSYAL TESİS PROJESİ
“Hakkari’nin tarihi miraslarından olan Mir Kalesinin sivil halka açılması için özel bir sosyal tesis projesi geliştirdik. Buradan 
şehrin doğal güzelliklerini yüksekten keyif içinde seyredilebileceği bu sosyal tesis projesi ile Kale içerisinde oluşturacağımız 
alanda seyir balkonları, kafeteryalar, yürüyüş yolları, piknik kamelyaları, botanik bahçe, çocuk oyun grubu olacak. Bu proje 
2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm programı kapsamında tamamlanacaktır”…

GOPSİ SOSYAL TESİS PROJESİ
“Hakkari Yeni Mahalle Gopsi semtinde Belediyemize ait 10bin metrekare alan üzerinde içerisinde Agua Park, yarı olimpik yüzme 
havuzu, tenis kortu, semt sahası, basketbol sahası, kafeterya, çok amaçlı kapalı etkinlik salonu, çocuk oyun parkı, yürüyüş 
ve bisiklet yolu, paten ve kaykay parkuru, kamelya ve kent ekipmanları, modern peyzaj mimarisi ile Hakkari’ye can katacak, 
insan hayatını güzelleştirecek çok önemli bir projeyi, Gopsi Sosyal Tesisini 2020-2023 Hakkari Değişin ve Dönüşüm programı 
kapsamında hayata geçireceğiz”..

CADDE GİYDİRME PROJESİ
“Bulvar Caddesi, Çölemerik Caddesi, Çevre yolu ve Medeni Sancar Kavşağı üzerinde yapılan prestij cadde üzerinde bulunan 
yapıların (binaların) dış cephelerine tek tip boya, kaplama, giydirme ve ayrıca yapılarda bulunan iş yerlerine levha uygulaması 
yapıp prestij cadde üzerinde yer alan yapılara estetik ve modern bir görünüm kazandıracağız”…

Valimiz İdris Akbıyık ile yaptığımız Radyo Gündem canlı 
programı dinleyici rekoru kırdı. Radyosu olmayanlar 
programı dinlemek için araçlara akın ederek 95.0 
frekansına kilitlendiler. 1 saat süren programda Hakkari 
adına her şey konuşuldu. Vali Akbıyık, modern kent 
aydınlatma, şehir giriş tagı, şehir içi yeni toplu taşıma 
araçları, 40 kilometre yeni asfalt uygulama, katıatık tesisi, 
atık su ve arırma tesisi, Otluca HES üzerinde atık su 
arıtma tesisi ve doğalgaz projeleri hakkında da geniş bilgi 
aktardı.

Valimiz Akbıyık, 22 Ocak günü canlı yayın konuğum oldu. 
Aynı gün sayın valimizin doğum günüydü. Yaş pasta 
ile küçük bir sürpriz yapmayı da ihmal etmedim. Artık 
Hakkari terörle değil hizmetleri ve güzellikleriyle anılıyor 
diyen Vali Akbıyık, “Hakkari’de hayat var” dedi.
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ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı sözde barış planı tüm hükümleri ABD ile İsrail arasında 
kararlaştırılan bir metindir ve Filistinlilerin de bu “teslim anlaşması”nı bütünüyle kabul etmeleri 
beklenmektedir.

Amerikan ve İsrail yönetimlerinin “Yüzyılın Anlaşması” olarak lanse ettiği, gerçekte “Yüzyılın İhaneti” olarak 
tanımlanması gereken Filistin’in geleceğine dair plan, nihayet kamuoyuna açıklandı. Bu, gerçekte bir İsrail planı 
olup, Trump yönetimi bu planı hemen hemen bütünüyle onaylamış olmaktadır.

Bu “sahte” barış planının kamuoyuna açıklanması sonrasında, Amerikan yönetimi bölgede bulunan vatandaşlarını 
olası saldırılara karşı güçlü bir şekilde uyardı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kudüs ve Batı 
Şeria’da bu plana tepki olarak şiddet olaylarının meydana gelebileceği ifade edildi. Sadece bu uyarı bile “Yüzyılın 
Anlaşması”nın, nasıl, hiçbir hukukî ya da ahlâkî kaygı gözetmeyen, Filistin’i imha planı olduğu hususunda Amerikan 
yönetiminin de aslında şüphesini olmadığını ortaya koymaktadır. Öyle olmasaydı, Amerikan vatandaşları bu 
meşum planın Filistin tarafında yol açtığı öfke ve hayal kırıklığının sebep olabileceği muhtemel şiddete karşı 
herhalde bu denli güçlü bir şekilde uyarılmazdı.

“Yüzyılın Anlaşması” olarak tesmiye edilen bu Trumpesk girişime “anlaşma” demek için, herhalde (uluslararası) 
anlaşmaların nasıl yapıldığı hususundan habersiz olmak gerekir. Uluslararası anlaşmalar, inter alia, aralarında 
uyuşmazlık olan taraflar arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran ve bir müzakere süreci sonunda 
nihaileştirilerek yazılı metin haline getirilen belgelerdir. Bu olayda ise, kendilerini âdeta sorgulanamaz birer Titan 
gibi gören ABD-İsrail ikilisi sorunun asıl muhatabı olan Filistinlilere herhangi bir söz hakkı vermiş değildir. Bu 
süreçte İsrail ile Filistinliler arasında herhangi bir müzakere yapılmış değildir. Aksine, ortada, tüm hükümleri ABD 
ile İsrail arasında kararlaştırılan bir metin ve bu “teslim anlaşması”nı bütünüyle kabul etmeleri beklenen Filistinliler 
vardır.

‘Yüzyılın Anlaşması’ mı, ‘Yüzyılın İhaneti’ mi?
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ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı “Yüzyılın Anlaşması”, gerçekte egemen olmayan, dahası etrafı bütünüyle 
İsrail tarafından kuşatılmış, ordusuz ve Kudüs’ü hemen hemen bütünüyle İsrail’e terk etmiş olan bir Filistin 
devletinin kurulmasını öngörmektedir. Tabii, buna ‘devlet’ denirse! Üstelik bu “devlet”in kurulması, dört yıllık 
müzakere süreci sonunda Filistinlilerin “kendilerinden istenen şartları yerine getirmeleri halinde” mümkün 
olabilecektir. Başka bir deyişle, Filistinliler şayet “müzakere” sürecinde İsrail’in dayattığı tüm şartlara teslim olmaz ise, 
burada sözü edilen “uyduruk” devletin bile kurulmasına izin verilmeyecektir.

Bu planda öngörülen Filistin devletinin toprakları Gazze, Negev çölünde Gazze’ye yakın iki arazi parçası ve İsrail 
işgali altındaki Batı Yakası’nın yalnızca bir bölümünden oluşuyor. Dahası, bu devletin başkenti, birçok BM kararının 
öngörmüş olduğu Doğu Kudüs değil, onun bir kısım mahallelerinden müteşekkil bir yerleşim yeri olacaktır. Bu 
plana göre, Oslo anlaşmaları çerçevesinde Batı Yakası içinde C bölgesi olarak tanımlanmış olup, Batı Yakası’ndaki 
toplam arazinin yüzde 61’ine tekabül eden ve şu anda bütünüyle İsrail’in denetiminde olan toprakların yaklaşık 
üçte biri, İsrail tarafından ilhak edilecek. Dahası, Ürdün Vadisi de bütünüyle İsrail’e bırakılacaktır ki, burası tüm Batı 
Yakası’nın yaklaşık üçte birini teşkil ediyor.

Bu plana göre, başta El-Aksa Camii olmak üzere, Kudüs’teki Müslümanlara ait ibadethaneler ve kutsal mekânlar 
İsrail’in egemenliğinde olacaktır. Yine plan “bağımsız” Filistin devletinin kendi kara sınırları ve hava sahası üzerinde 
herhangi bir denetim yetkisinin olmayacağını öngörmektedir. Bu devletin başka devletlerle anlaşma yapma yetkisi 
de olmayacaktır. Plan, sayıları altı milyon civarında olan Filistinli mültecilerin dönüş hakkını reddetmektedir. Dahası, 
metnin İsrail’in “Yahudi” karakterine vurgu yapması nedeniyle, İsrail vatandaşı olan Filistinlilerin de bu topraklardaki 
geleceğinin tehlikeye düşürüldüğünü ileri sürmek mümkündür.

Plana göre, Gazze ile Batı Yakası arasında irtibatı sağlamak için yeraltından tünel inşa edilecektir. Tünel projesi 
henüz İsrail tarafınca kabul edilmiş değildir. Yine bu planın hayata geçirilme sürecinde, Hamas ve İslami Cihad gibi 
silahlı örgütler silahlarını bırakmak zorunda kalacaklardır. Öte yandan, kurulması öngörülen Filistin devleti için 
çeşitli yatırım projelerinde kullanılmak üzere 50 milyar dolarlık bir fon oluşturulacaktır ki, bunun önemli bir kısmı 
Körfez bölgesindeki Arap devletlerince karşılanacaktır. Nitekim bu ülkelerin büyük çoğunluğu bu meşum planın 
malî yükünü çekmeyi kabullenmiş görünmektedir.

Aslında Amerikan yönetimi bu planın bugüne dek İsrail ile -çoğu zaman kendi halkının tepkilerine rağmen- her 
türden girift ilişkiye girmeyi içine sindirmiş olan Mahmud Abbas yönetimince (bile) reddedileceğini baştan beri 
tahmin ediyordu. Şayet Mahmud Abbas plana “hayır” demekte ısrar ederse, o zaman muhtemelen ABD-İsrail ikilisi 
Filistin’e “liderlik” etmek üzere kendileriyle işbirliği yapmaya daha yatkın birisini bulma arayışına gireceklerdir.

Sözü eğip bükmeden şunu söyleyelim: “Yüzyılın Anlaşması”nın yaslandığı temel mantıksal çerçeve, İsrail’in ilhak 
etmek amacıyla göz koyduğu Filistin topraklarını bütünüyle bu ülkeye peşkeş çekmek; İsrail’in bir “Yahudi devleti” 
olarak elde etmek istediği tüm imtiyazları tanımak; buna karşılık Filistin halkının güvenilir sınırlar içinde, egemen ve 
sürdürülebilir bir devlet kurma ihtimalini tamamıyla ortadan kaldırmaktır. Bu acı gerçeğe rağmen, Donald Trump, 
“büyük” planını ifşa ettiği basın toplantısında, âdeta Filistinlilerle dalga geçercesine, bu planın “Filistinlilerin kendi 
bağımsız devletlerine kavuşmaları için tarihî bir fırsat olduğunu” söyleme cüretini de göstermiştir.

Bu nedenlerle, İslam dünyasına mensup aktörlerin -en başta devletlerin ve uluslararası örgütlerin- iş bu noktaya 
geldikten sonra hâlâ “ipe un sermeye” devam etmesi, söz gelimi, Yüzyılın İhaneti’ni sadece kuru bir “kınama” ile 
geçiştirmesi, Filistin’e ihanetler silsilesinin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır. İslam dünyasının bugün vakit 
geçirmeden elini taşın altına sokması ve harekete geçmesi gerekiyor. Şayet bundan sonra da işler “eski tas eski 
hamam” olursa, muhtemelen, bir zaman sonra ortada konuşulacak bir Filistin Sorunu bile olmayacaktır.
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İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür 
Araştırma Merkezinin (IRCICA) düzenlediği 
Uluslararası Hat Yarışması’nda birincilik ödülü 
kazanan Hüseyin Öksüz, TBMM Başkanlığı Üstün 
Hizmet Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 
Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne de layık görüldü.

Yurt içi ve yurt dışında birçok büyük caminin 
hatlarını yazan ve eserleri çeşitli müzelerde 
sergilenen Öksüz, Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde 
bu sanata gönül veren öğrencileri yetiştirmeye 
devam ediyor.

Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Öksüz yaptığı 
açıklamada, bu sanatla üniversite yıllarında 
tanıştığını söyledi.

Hatla uğraşmanın kaderinde olduğuna inandığını 
ve önüne çıkan fırsatları da iyi değerlendirdiğini 
dile getiren Öksüz, şöyle konuştu:

“İlkokulu bitirdikten sonra hafızlığa başladım. 
3 yıl hafızlık yaptım. Derslerime çalışırken bazı 
ayetleri kağıda yazmaya çalışırdım. Onları kufi 
yazı gibi köşeli yazmışım. Yazma merakı oradan 
başlamış demek ki. Sonra üniversiteyi kazanıp 
İstanbul’a yerleşince bir arkadaşın evine gittim. 
Baktım elinde kamış kalemler var, yazı yazıyor. 
‘Ne yapıyorsun’ dedim. ‘Hat çalışıyorum.’ dedi. 
‘O nedir?’ diye sorduğumda anlattı ve Hamid 
Aytaç hocadan bahsetti. Öncesinde adını hiç 
duymamıştım. Daha sonra birlikte dersine gittik 
ve 50 küsur sene önce bu sanata böylece başlamış 
oldum. O gün bugündür kalem elimde. 10 yıl 
eczacılık da yaptım ama kalemi hiç elimden 
bırakmadım.”

Öksüz, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 
öğrenciyken başladığı sanat eğitimi sırasında, 
eczacılık derslerinin, malzeme hazırlamada çok 
yardımının dokunduğunu ifade etti.

Hat sanatıyla geçen yarım asır
Dünyanın dört bir yanında eserleri bulunan hat ustası Öksüz, yarım asırdır sanatını 
icra etmeyi sürdürüyor.
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12 Soruda Yeni Koronavirüs Salgını
Toplumu endişeye düşüren ve hakkında net bilginin az olduğu konular asılsız haber 
salgınlarına uygun bir ortam oluşturabiliyor.

Tarih boyunca birçok salgın milyonlarca insanın ölümüne yol açtı. İnsanlık son yüzyılda büyük 
gelişmeler yaşadı ve tıp alanında enfeksiyonlarla mücadele edebilmek için önemli keşifler gerçekleşti. 
Antibiyotiklerin keşfi adeta bir çağı kapattı ve yeni bir çağ açtı. Enfeksiyon etkenlerine yönelik 
araştırmalar sağlığımızı tehdit eden bakteri, virüs, mantar türlerine karşı etkili silahlar geliştirmemizi 
mümkün kıldı.

Ancak, biz ne kadar kendimizi geliştirdiysek mikroorganizmalar da bize karşı savunma sistemlerini 
geliştirdi, kendilerini yeniledi. Bu sebeple günümüzde antibiyotik direnci dünyayı tehdit eden küresel bir 
sorun haline geldi. Ayrıca son yıllarda sık sık değişik virüs ve salgın hastalık isimleri duymaya başladık. 
SARS, Kuş Gribi, Domuz Gribi, MERS… adlı etkenler ve hastalıklar aralıklı olarak gündemimize gelir 
oldu. Nihayet mikrobiyologlar bu konuya bir isim verdi: “Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar” 
başlığı açıldı. Şu an Çin’de yaşanan yeni koronavirüs salgını da bu konu başlığı altında yer alan bir “yeni” 
enfeksiyon.

2019-nCoV adlı yeni koronavirüs henüz yeni doğduğu için hakkında çok az bilgimiz ancak çok fazla endişemiz var. 
Bu sebeple virüsle ilgili bazı temel sorulara yanıt vermek hayati önem taşıyor.

1. Koronavirüs nedir?
Koronavirüs, hayvanlarda yaygın olarak görülen bir virüs türü. Virüsün 4 alt türü var. Ender olarak hayvanlardan 
insanlara bulaşabiliyor. Hayvanlardan insanlara bulaştığında oluşan hastalığa “zoonoz” deniyor. Koronavirüsün 
insandan insana bulaşabilen türünün ilk örnekleri 2003 yılında ortaya çıkan SARS ve 2019 yılında Suudi 
Arabistan’da ortaya çıkan MERS salgınlarında görüldü. Şu anda gündemde olan tür ise SARS ve MERS
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salgınlarındaki türden farklı, daha önce tanımlanmamış 
yeni bir tür. Yeni ortaya çıkan bu koronavirüs türüne 
verilen isim “2019-nCoV”. Hastalardan elde edilen 
numunelerdeki virüsün elektron mikroskobu ile 
çekilen ilk fotoğraf görüntüsü Çin Hastalıkları Kontrol 
ve Önleme Kurumu (CCDC) tarafından 27 Ocak’ta 
yayınladı. Fotoğrafta da görüldüğü üzere virüsün 
yüzeyinde onu kaplayan bir halka görülüyor. Bu 
kısım “taç” anlamına gelen “korona” kelimesi ile ifade 
ediliyor.

2. Hastalık neden bu kadar önemli?
En sık görülen, en çok sakat bırakan ve en çok 
öldüren hastalıklar toplum sağlığı açısından “önemli 
hastalık” olarak tanımlanır. Ayrıca bir salgında hastalık 
etkeninin (virüs, bakteri veya mantar olabilir) kişiden 
kişiye bulaşma hızı, bulaştığı kişilerde şiddetli hastalık 
ortaya çıkma oranı, hastalık ortaya çıkan kişiler 
arasındaki ölüm oranı da salgının ne düzeyde önemli 
olduğuna işaret eder. Gelişen salgın için önleme ve 
tedavi yönteminin olup olmaması da önem taşır. 
Daha önce görülen koronavirüs salgınlarından SARS 
salgınında her 100 hastanın 11’i, MERS salgınında ise 
her 100 hastanın 35’i ölümle sonuçlanmıştı. Mevcut 
salgında net bir ölümlülük oranından bahsetmek şu 
an için mümkün olmasa da hasta ve ölen kişi sayıları 
incelendiğinde bu oranın SARS ve MERS’e göre daha 
düşük olduğu, yaklaşık olarak yüzde 3-4 düzeyinde 
olduğu söylenebilir.

Bu salgını önemli kılan diğer bir husus, virüsün ilk kez 
ortaya çıkmış olmasından dolayı insanlardaki hastalık 
sürecinin bilinmezliği. “Virüs bulaşan kişilerden kaçı 
hasta oluyor, bulaştan kaç gün sonra hastalık ortaya 
çıkıyor, hastalığın toplam süresi ne kadar” gibi soruların 
cevapları şu an için belirsiz ve birçok bilim insanı bu 
soruların cevaplarını bulmak için çalışıyor. Bu belirsizlik 
tüm müdahale süreçlerini de belirsizleştiriyor ve plan 
yapmayı zorlaştırıyor.

3. Hastalık nasıl öldürüyor?
Virüs insanlara bulaştıktan sonra en sık akciğerlere 
yerleşiyor ve burada çoğalıyor. Virüs yeni olduğu 
için bağışıklık sistemimiz de virüsü tanımıyor ve karşı 
koymak için yetersiz kalıyor. Bu durumda zatürre 
gelişiyor ve akciğerlerin kapasitesi sınırlandığı 
için hastalar solunum sıkıntısı çekmeye başlıyor. 
Enfeksiyonun giderek yayılması ile genellikle solunum 

yetmezliği ile hastalar kaybediliyor.

4. Kimler risk altında?
Salgın durumlarında elbette virüsün bulaştığı her 
hasta ölmüyor, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan 
toplumsal gruplar bir bulaş olması durumunda hayati 
risk altında. Bağışıklık sistemi zayıf olan riskli grupların 
başında yaşlılar, çocuklar ve gebeler yer alıyor. Ayrıca 
astım, KOAH, böbrek yetmezliği vb. kronik hastalıkları 
olanlar da risk grubunda yer alıyor. Ancak şu anki 
yeni koronavirüs salgınında ilk bulgulara göre 25 yaş 
ve üzerindeki kişilerde hastalık daha fazla. Bilinen en 
küçük yaştaki hasta ise 2 yaşında Çinli bir kız çocuğu.

Ölüm vakalarının çoğunda (5 kişiden 4’ünde) eşlik 
eden kronik hastalıkların (Hipertansiyon, Diyabet 
vb.) olduğu da belirtiliyor. Yani kronik hastalıkları 
olan bireylerin de bu salgın için risk altındaki 
grupta yer aldığı söylenebilir. Risk altında olan bir 
grup da sağlık çalışanları. Özellikle tanı konulan 
veya şüpheli hastaların izole edildiği kuruluşlarda 
çalışan sağlık çalışanları yüksek risk altında. Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre şu ana kadar 
16 sağlık çalışanının hastalığa yakalandığı biliniyor. 
Çin’in önde gelen medya kuruluşu da bir hekimin 
hayatını kaybettiği belirtmişti. Sağlık çalışanlarının 
kendilerini enfeksiyondan korumaları ve güven 
içinde mesleklerini sürdürmeleri için DSÖ’nün ve 
bulundukları ülkenin sağlık bakanlıklarının rehberlerini 
uygulamaları büyük önem arz ediyor. Ülkemizde de 
Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının enfeksiyondan 
korunması için önlemler içeren bir rehber yayınladı.

5. İlk ne zaman, nerede başladı?
31 Aralık 2019’da sebebi tespit edilemeyen bir 
zatürre vakasının DSÖ’ye bildirilmesi ile salgın dünya 
gündemine geldi. O günü izleyen 4 gün içinde 44 
vakanın daha görülmesi ile durum daha da ciddi 
bir hal aldı. Dünyaca saygın bilimsel dergi Lancet’te 
yayınlanan bir makalede hastaların önemli bir kısmının 
Çin’in Wuhan şehrindeki deniz ürünleri toptan 
pazarına temas hikayesinin olduğu ifade edildi. Bu 
pazar aynı zamanda yabani hayvanların da canlı 
olarak satıldığı bir pazar. Hasta kişilerin temas hikayesi 
alındığında ise pazara ilk temasın 10 Aralık 2019’ta 
olduğu tespit edildi. 1 Ocak 2020 tarihinde de pazar 
kapatıldı. Şu ana kadar salgının başlangıç noktası tam 
olarak tespit edilmemiş olmakla birlikte resmi



60 OCAK  2020 - YENİ SAYI: 18

ANALİZ

ilk başlangıç noktasının Wuhan şehri olduğu konusunda hemfikir. Hastalarda sorgulanan en önemli husus ise 
Wuhan deniz ürünleri pazarına gidip gitmedikleri.

6. Hangi ülkelere yayıldı?
Bu yazının hazırlandığı sırada virüs 19 ülkeye yayılmış durumdaydı.Bu ülkeler: Çin, Japonya, Kore, Vietnam, 
Singapur, Avustralya, Malezya, Kamboçya, Filipinler, Tayland, Nepal, Sri Lanka, Hindistan, ABD, Kanada, Fransa, 
Finlandiya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkelerde tespit edilen ilk vakaların genellikle Çin’e seyahat öyküsü 
mevcut.

7. Türkiye’de tanısı konulmuş hasta var mı?
Henüz Türkiye’de bir vaka saptanmadı. Ateş yüksekliği, öksürük şikayetleri ile Konya ve İzmir’de gözetim altına 
alınan Çinli turistlerde de şu ana dek 2019-nCoV tespit edilmedi.

8. Daha ne kadar yayılması bekleniyor?
İngiltereli epidemiyologların yayınladıkları bilgilere göre hasta bir kişi en az iki veya üç kişiye hastalığı bulaştırıyor. 
Lancaster Üniversitesi’ndeki çalışmalara göre salgının birkaç hafta içinde toplam 190 bin kişiye yayılabileceği 
tahmin ediliyor.

9. Nasıl tanı konuluyor?
Halihazırda bilinen hastalıklar için birçok tanı yöntemi, araç gereç, tahlil vs. mevcut. Ancak yeni çıkan bir virüsün 
ne olduğunu ve hangi özellikleri taşıdığını anlamak için uzun süren analizler gerekli. Yeni bir virüsün “yeni” 
olduğunu anlamak için genetik yapısının çözümlenip daha önce bilinen türlerle karşılaştırılması gerekiyor. Eğer 
bilinen türlere uymuyorsa bu durumda yeni olduğuna kanaat getiriliyor. Bir canlının genetik yapısını çözümlemek 
eskiden yıllar alabiliyordu, şimdi ise gelişen teknoloji ile günler içerisinde bu mümkün. Nitekim 9 Ocak tarihinde 
de yeni koronavirüsünün genetik yapısı tamamen çözümlendi. Hastalara tanı koymak için alınan balgam ve burun 
sürüntüsü numunelerinde bulunan virüslerin genetik yapıları çıkarılıyor, ardından 9 Ocak’ta tespit edilen gen 
dizisiyle karşılaştırılıyor.

Ancak bu karmaşık ve uzun süren işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılabilmesi için bilim insanları yöntem 
geliştirmeye çalışıyor. Bunun için farklı ülkelerde yeni yöntem geliştiren bilim insanları bulgularını DSÖ’nün 
bu konuya özgü yayına açtığı bir sayfada yayınlıyor. DSÖ de bu rehber niteliğindeki bulguları tüm laboratuvar 
çalışanlarının açık erişimine sunuyor. Özetle, yeni koronavirüs için birkaç saat veya gün içinde sonuç veren pratik 
bir tanı koyma aracımız henüz yok, ama geliştirme aşamasında. Daha önceki SARS ve MERS salgınlarında üretilen 
yöntemler de bu yeni salgındaki AR-GE çalışmalarını hızlandırıyor.

10. Nasıl bulaşır?
Koronavirüsler genellikle yabani hayvanlarda bulunuyor ancak evcil hayvanlarda da bulunabiliyor. İnsandan 
insana geçebilen koronavirüslerin sebep olduğu SARS salgınında öne çıkan virüs kaynağı yabani bir kedi türü olan 
misk kedileriydi. MERS salgınında ise tek hörgüçlü develer öne çıkan virüs kaynağıydı. Yeni koronavirüs salgınında 
ise tam olarak bir kaynak saptanamamış durumda. İlk zamanlar virüsün yılanlardan yayıldığına dair haberler ortaya 
çıkmıştı ancak genetik materyali tamamen çözümlendiğinde yeni koronavirüsünün genetik diziliminin yılanlarda 
değil yarasalarda bulunan koronavirüse yüzde 96 oranında benzediği ifade edildi. Virüsün gen dizilimi SARS’a 
sebep olan türe de yüzde 80 oranında benzerlik içinde.

Salgın ilk başladığında yeni koronavirüs etkeninin insandan insana bulaştığı şüpheli idi ancak toplumda çok 
hızlı yayılması, hastaların diğer hasta bireylere temas öyküsü varlığı, ülke sınırları dışında da vakaların görülmesi 
insandan insana yayılımının mümkün olduğunu gösterdi.
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Çin’den gelen kargolarla virüsün bize bulaşıp bulaşmayacağı da sık sorulan bir soru ancak virüsün cansız 
yüzeylerde yaşamadığını, hayvan veya insanların canlı hücrelerinde yaşayabildiğini vurgulamak gerekiyor. Virüsün 
bir kişiye bulaşmasından hastalık belirtilerinin ortaya çıkışına kadar geçen süreye kuluçka (inkübasyon) süresi 
deniyor. Yeni koronavirüsün kuluçka süresinin 2 ila 10 gün olduğu tahmin ediliyor.

Hasta kişilerden veya hastalığı taşıyan hayvanlardan bulaş damlacık yoluyla (hapşurma, öksürme sırasında saçılan 
ve havada asılı kalabilen küçük sıvı damlalarının başka insanlar tarafından solunmasıyla) gerçekleşiyor. Toplumda 
her kış görülen grip salgınlarında olduğu gibi koronavirüsler de solunum yoluyla yayılıyor. Ayrıca virüsün mukozal 
yüzeylere (ağız içi, gözler, burun içi gibi vücudun iç yüzeylerine) teması da bulaş açısından yüksek risk içeriyor. 
Bu sebeple hasta bireylerin izole odalarda tedavi edilmesi, hastane havalandırma sisteminin yeterli olması önem 
taşıyor. Hastaların yatırılması için yeterli yer olmadığında ise salgın hastalarına özgü ayrılmış çok yataklı odalarda 
tedaviye devam edilebileceği DSÖ tarafından belirtiliyor.

11. Bulaştığında ilk belirtiler nelerdir? Spesifik belirtisi var mı?
Hastalığın belirtileri basit bir soğuk algınlığından zatürreye kadar uzanan geniş bir yelpazede dağılıyor. Sık 
rastlanan en önemli belirtileri ise yüksek ateş, balgamlı öksürük, nefes darlığı. Belirtisini gördüğümüzde doğrudan 
hastalığı tanıyabileceğimiz spesifik bir belirtisi yok.

12. “Benim de yüksek ateşim, balgamlı öksürüğüm var. Yoksa ben de mi?..”
Yukarıda bahsedilen belirtilerin bir kişide var olması elbette yeni koronavirüs hastası olduğunu göstermek için çok 
yetersiz. Çünkü bu belirtiler her mevsim gelişen grip enfeksiyonunda da mevcut. Bu sebeple bir kişide koronavirüs 
şüphesi olabilmesi için yukarıdaki belirtilere ek olarak;

a. Son 14 gün içinde uzakdoğuya seyahat etmiş veya Çin’de bulunmuş olmak
b. Tanı konulmuş bir hastaya yakın temas öyküsü
c. Hastaların tedavi edildiği kurumlarda çalışıyor/bulunuyor olmak

kriterlerinden en az birini karşılıyor olması gerekiyor. Eğer bu üç kriterden birini taşımıyorsanız, yeni koronavirüs 
hastalığı açısından şüpheli vaka sınıfında değilsiniz.

Özetle; ateşiniz, balgamlı öksürüğünüz varsa ve yukarıdaki kriterlerden birini taşıyorsanız yeni koronavirüs hastalığı 
açısından şüpheli vakasınız ve acilen en yakın referans hastaneye başvurmalısınız.
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İstanbul Depremi Kesin mi?  EVET !
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Mahir TURGUT
Gazeteci - Yazar

mahir.turgut@gmail.com

Ülkemiz ne yazık ki 
depremlerle uğraşıyor. Çok 
üzücü Elazığ ve Malatya 
depremi ile sarsıldık. Bu 
büyük deprem bir çok 
şehrimizde derinden 
hissedildi.

Ülkemiz deprem fay 
hatlarının üstünde kurulu... 
Bu konuda çok bilinçsiziz 
maalesef... Okumuyoruz... 
Öğrenmiyoruz...

Fay hattı dediğimiz olay, 
dünyanın merkezinde yer alan 
sıcak çekirdek ile yeryüzü 
toprağı arasında kalan yüzer 
vaziyette hareket eden 
tabakaların kırıldığı hatlardır.

Yeryüzü toprağı elmanın 
kabuğu kadardır. Çekirdek 
elmanın çekirdeği ve magma 
çekirdek ile kabuk arasında 
kalan kısımdır. Ve yüzen 
tabakalar yeryüzüne en 
yakın soğumaya yüz tutmuş 
magma topraklarıdır. Bu 
büyük tabakaların birbirleri 
ile arasında oluşan boşluklara 
fay hattı diyoruz aslında...

İki tabaka birbirine 
sürtündüğünde veya 
çarpıştığında oluşan enerjiye 
ise deprem diyoruz.

Enerji ne kadar büyük olursa 
deprem de o kadar büyük 
oluyor. Doğru orantılı...

Şimdi İstanbul olacağı 
söylenen büyük deprem ne 
kadar doğru ona bakalım...

İstanbul’un hemen alt 
tarafında Marmara Denizi 
içinden Kuzey Anadolu Fay 
Hattı geçiyor.

Ölçümlere göre Arabistan 
tabakasının Anadolu tabakasını 
yukarıya ittirmesiyle, Anadolu 
tabakası yer değiştiriyor. Ve bu 
fay hatları birbirine sürtüyor 
veya çarpışıyor.

Tabakanın ilerlemesini fay 
hatlarında ki, engebeler 
önlüyor. Bu çıkıntı veya 
engebeler daha fazla 
dayanamadığı zaman ise 
kırılıyor ve tabaka harekete 
başlıyor. Deprem anı bu an...

Çıkıntılar tamamı nerede 
bilinmezken, bilim adamlarına 
göre 3 çıkıntının yeri belli...

Elazığ, Gölcük ve Marmara 
Denizi...

Gölcük kırıldı... Elazığ kırıldı...

Şimdi tabakanın yer 
değiştirmesi için baskı 
Marmara Denizinde... Bu 
baskıyı Marmara Denizindeki 
çıkıntı ne kadar süre daha 
taşır bilinmez... Ama bir gün 
kırılacağı kesin...

Ve biz önlem almak yerine 
olacak olan olur, kalan sağlar 
bizimdir mantığı güdüyoruz...

Aslında deprem için alınacak 
önlemler çok bir maliyet 
tutmuyor. Sadece Bunu 
Görmek Lazım!
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BİLİM VE TEKNOLOJİ

Elektrikli ve hibrit otomobil sayısı bir yılda üçe katlandı

Türkiye’de 2018’de toplam 5 bin 367 olan elektrikli 
veya hibrit araçların sayısı, bir yılda yaklaşık üçe 
katlanarak 2019 sonu itibarıyla 15 bin 53’e yükseldi.

Derlenen bilgiye göre, azalan akaryakıt rezervleri ile 
artan çevre kirliliği otomotiv sektöründe elektriğe 
dönüşü hızlandırdı. Elektrikli araç sektöründe küresel 
bir rekabet yaşanıyor.

Birçok ülkede elektrikli araçlar hızla gelişirken, bunları 
üreten ve kullananlara sağlanan teşvikler sayesinde 
sektörün büyümesi ivme kazandı.

Türkiye de söz konusu araç sınıfında küresel bir 
oyuncu olmak amacıyla “Türkiye’nin Otomobili Projesi” 
kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkede trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı 
da yeni modeller ve çevre duyarlılığının artmasıyla 
giderek yükseliyor.

5 yılda yaklaşık 16 kat artış

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl 

sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 503 bin 49 adet 
otomobilden yüzde 38,1’inin dizel, yüzde 37,3’ünün 
LPG, yüzde 24,2’sinin benzin yakıtlı, yüzde 0,1’inin 
elektrikli veya hibrit olduğu görüldü.

Elektrikli veya hibrit otomobil sayısının klasik içten 
yanmalı motorlu araçlara nispeten düşük seviyede 
olmasına rağmen, bunların trafiğe kaydında gözlenen 
sürekli artış dikkati çekti.

Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit araç sayısı 2011’de 
yalnızca 47 iken, bu sayı 2012’de yüzde 385,1 
artarak 228’e, 2013’te bir önceki yıla göre yüzde 91,2 
yükselerek 436’ya çıktı. Elektrikli ve hibrit otomobillerin 
sayısı 2014’te 525, 2015’te 889 olurken, 2016’da 1000’i 
aştı.

Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı 2017’de 
1685, 2018’de 5 bin 367, geçen yıl sonu itibarıyla da 15 
bin 53 olarak kayıtlara geçti.

Böylece, son 5 yılda söz konusu otomobillerin sayısı 
yaklaşık 16 kat arttı. 2019’daki hızlı yükseliş dikkati 
çekti. Geçen yıl trafiğe kaydedilen elektrikli ve hibrit 
otomobil sayısı, 2018 rakamının yaklaşık üç katına çıktı.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, çevre duyarlılığı ve model 
çeşitlerinin artmasıyla her yıl yükseldi.
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Bizim hizmetimiz olaðanüstü çabanýn 

yanýrsýra daha þeffaf bir iþ deneyimi ve 

mükemmel bir karýþýmý temsil eder.

+90 (312) 375 0603            info@ebrar.com.tr

kaliteli hizmetle fark yaratan bir þirket...

Uluslar ArasýGeniþ faaliyet yelpazesinde 
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