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Covıd-19 denen virüs belası, Çin devletinden tüm 
dünyaya yayılıp başa bela oldu.

Bunun neticesinde...

Dünya ülkeleri:
Sanayi.
Tarım.
Ekonomi.
Üretim.
İş-Güç. Yönünden yarı yarıya durma noktasına geldi.

Ama...

Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyelerinin bilimsel ve 
dikkatli davranmaları neticesinde Covıd-19 belasından 
en az etkilenen ülkelerden biri olduğumuz hem 
sayıların azalmasından hem tüm ülkelere yaptığımız 
yardımlardan anlaşılmıştır.

Çin’den üretilen aşı gelmeye başladı... Almanya ile 
yapılan anlaşmadan sonra Koronavirüs aşını bulan 
BioNTech CEO’su Türk kökenli Uğur Şahin Türkiye’ye 
gönderileceğini, aşının salgını bitireceğinden emin 
olduğunu söyledi.

Başarıdır bu.
 
Hep ekonomi denip eleştiriliyor ya.

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ekonomimizin 
etkilenmemiş olması tabi ki mümkün değil.
Etkilendi.

Ama...

Zaman geçirilmeden Sayın Cumhurbaşkanının 
yerinde müdahalesi sonucu yorulan Ekonomi 
bakanının yerine yeni bakan Lütfü Elvan’ın atanması 
ve merkez bankası başkanının da değişimiyle 
düzelme anında baş göstermeye başladı.

Dolar.
Euro.
Sterlin.
Ve diğer tüm konvertibl dövizler karşısında paramız 
TL değer kazanıp enflasyon düşmeye, üretim artıp 
ekonomi düzelmeye başladı.

Bunun belirtisi ve milleti en çok etkileyen enflasyon 
oranı, devletin resmi organı TUİK ekim ayı 
açıklamasına göre; TÜFE aylık ortalama yüzde 2,13, 
yıllık yüzde 11,89 olarak belirlendi.

Düşüştür bu.

Eğitim derseniz dünya ülkelerinde olduğu gibi okullar 
yüz yüze eğitime açılmayıp, evde görsel eğitim 
başarıyla devam etmiş, çocuklarımız Koronavirüsten 
korunmuştur.

Görülmektedir ki…

Sorunlar uluslararası düzeyde baş gösterip tüm dünya 
ülkeleri etkilenmiş, en erken düzelme ise ülkemiz 
Türkiye’de olmuştur.

İspatı, devletin resmi rakamları.

Şerafettin ŞIVKINsimgedergi@gmail.com

 derginin İmtiyaz Sahibi

SAĞLIK, AŞI, EKONOMİ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana’nın 747. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı 
mesajında, vefatının 747’nci seneidevriyesinde, Anadolu’nun manevi mimarlarından, büyük mutasavvıf, 
mütefekkir ve İslam alimi Mevlana Celaleddin Rumi’yi rahmetle yad etti.
“Rabbim’den, bizi, milletimizi ve tüm insanlığı Hazreti Pir’in şahitliğine mazhar eylemesini temenni ediyorum.” 
ifadesini kullanan Erdoğan, vuslatının üzerinden 7 buçuk asır geçmesine rağmen Hazreti Mevlana’yı her dem taze 
tutan sırrın aşk ve sevgi olduğunu vurguladı.
Hazreti Mevlana’nın kendi ifadelerinde de belirttiği gibi Allah’a ulaşacak birçok yol varken, aşkı seçtiğini, sözlerini 
aşkla söylediğinin, bu toprakları aşkla mayaladığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:
“Hazreti Mevlana’nın gönül imbiğinden süzülen tavsiyeleri fitneyi, fesadı, hasedi silip atmış, çağları ve sınırları 
aşan kardeşlik ikliminin kurulmasına vesile olmuştur. Nitekim yazılışından 7,5 asır sonra bile farklı dillere, dinlere, 
kültürlere mensup milyonlarca insan, onun hikmet deryasından nasiplenmekte, huzur ve sükunu Mesnevi-i 
Şerif’in eşsiz derinliğinde aramaktadır. Millet olarak, yüzyıllardan süzülerek gelen böylesi zengin bir manevi 
hazineye sahip olduğumuz için Allah’a hamd ediyoruz. Öte yandan, dünyada yaşanan onca yoksulluğa, sefalete, 
cehalete ve çatışmalara baktığımızda günümüz insanının, Mevlana’nın barış ve sevgi mesajına ne kadar muhtaç 
olduğunu çok daha iyi görüyoruz.”
Erdoğan, insanları kamplaşmalara, dünyayı kutuplaşmalara iten kör ideolojilerin herkesi tehlikeli bir noktaya 
doğru sürüklediğini aktardı. Özellikle batı toplumlarında kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının 
adeta zehirli bir sarmaşık gibi günden güne yayıldığını, fikir özgürlüğü kisvesi altında kutsalların hedef alındığını, 
inancından, dilinden ve kılık kıyafetinden dolayı insanların düşmanlaştırıldığına işaret eden Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak, Hazreti Pir’in insanı, aşkı, barışı, hoşgörüyü, ahlak ve erdemi 
merkeze alan kutlu tavsiyelerinin bayraktarlığını yapıyoruz. Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla diline, 
ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hâkim olması için 
gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem 
haramilerine rağmen, biz Mevlana’nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam 
edeceğiz. Rabbim, bizleri Mevlana’nın ilim ve aşk yolundan ayırmasın diyorum. Bu düşüncelerle şebiarusun 
747’nci yıl dönümünde Hazreti Mevlana başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı rahmetle yad ediyor, bu gece 
yapılacak duaların, semaların ve evrad-ı şeriflerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diline, ırkına, dinine 
bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz

GÜNCEL
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir 
: Projelerimizin hiçbiri yaptırım kapsamında değil

GÜNCEL

İSMAİL DEMİR
Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı

“Projelerimlz genelde savunına 
sanayisl şirketleri üzerinden 
yürür ve bunların hiçbiri yaptırım 
kapsamında değil”

“(CAATSA yaptınınıar) Milli 
Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, güvenlik güçıerimiz 
bundan etkilenme durumunda 
değil”

“Bizim de doğrudan Amerika’dan 
aldığımız, Imzatı olduğumuz 
bir nöenscnee.yozka.
ıaBnuanyaPtırım tarihinden
Yapııan mutabakaantlaaşrıne
atikailrevmee¬yeceğ de var. O 
yüzden endi¬şeye mahal yok”

“Bizim finansal erişime 
ihtiyacımız yok, şimdiye kadar 
olmadı. Kredi mekanizmasının 
kullanılacağı Yerde ana 
yüklenici devreye girer”

“ABD’nin CAATSA yaptırımları 
NATO nezdinde de müttefiklik 
ruhu anlayışnda da çok yeri 
olan bir şey değiI” 

“Özellikle 4 kişi ve 1 kuruma 
yönelik olduğu için onun 
dışındaki her kurum kuruluş 
şirket ve kişi bunun muhatabı 
değil” 

“Şu andaki çerçevesi çizilmiş 
bir yaptırım var ve bu 
çerçevenin de nelere 
dokunacağını net olarak 
biliyoruz” 

“Yaptırım bir kurumu 
hedef aldı. o da SSB. F-I6 
ve kullanılan herhangi bir 
ürünümüzün ihtiyaçlarını 
karşılayan makam biz değiliz” 
 

“Sektördeki tüm 
arkadaşlarımız bu konuyla 
ilgili bir endişe duymak 
yerine, demek ki biz doğru 
yoldayız ve daha çok 
çalışmalıyız mesajını almış 
durumdalar” 

“Türkiye, Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın bu dik 
duruşu ile bir dizi konuda 
emir alan, talimat alıp ona 
göre hareket eden, dur 
bakalım oturduğun yerde 
denilen bir ülke olmadığını
gösterdi. Bu da rahatsızlık 
oluşturdu”

“Sistemlerin performansına 
bakıldığında SSB.nin aldığı 
sistem, kendi sınıfında bir 
numaralı hava savunma 
sistemi”

“Bizim nihai cözümümüz 
yerli motordur. Bu süreçte 
samimi olarak bizimle iş 
birliği, ortak üretim ve 
geliştirme yapmaya açık 
olan makamlar. ülkeler ve 
şirketlerle görüşüyoruz” 
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Erdal Özçelik
E. Emniyet Müdürü

Sistem Analisti

DİJİTAL ÇAĞIN MESLEKLERİ
Geçen ay dijital çağın getirdikleri yeniliklerden bahsederken bazı mesleklerin ortadan kalkacağından 
bahsetmiştik. İnsanoğlu bilimin peşinden koştuğu sürece, bilimin getirdiği kolaylıklar ve yeniliklerden dolayı bazı 
meslekler ortadan kalkarken, yeni meslekler de ortaya çıkacaktır. Yeni meslekler eskilerine göre çok daha bilimsel 
olduğundan ve eğitim gerektirdiğinden, usta çırak yönteminden farklı olarak mutlaka okul ve eğitim tabanlı 
olacaktır. Meslekler, gelişen teknoloji ve bilimin getirdiği zorunluluklardan doğması sebebiyle uluslararasıdır. 
İnternetin yaygınlaşması ve bilginin dünyanın bir ucundan diğerine saniyeler içinde akıyor olması, meslekleri 
ve üretimleri dünya çapında yarışır hale getirmektedir. Eskiden en fazla ulusal boyutta rakipleriniz varken şimdi 
dünya çapında rakipleriniz var olmakta, yeni iş alanlarında üretilen ürünler uluslararası arenaya çıkmaktadır 
dolayısıyla eğitiminiz de uluslararası kalitede olmak zorundadır.

Veri analistleri ve veri bilimciler, yapay-zeka ve makine öğrenimi uzmanı, büyük veri uzmanı, dijital pazarlama 
ve strateji uzmanı, proses otomasyon uzmanı, iş geliştirme uzmanı, dijital dönüşüm uzmanı, bilgi güvenliği 
analisti, yazılım ve uygulama geliştiricileri, nesnelerin interneti uzmanı, proje yöneticisi, yönetim analistleri, veri 
tabanı ve ağ uzmanı, robotik mühendisliği gibi meslekler ve buna benzer 100’e yakın yeni meslek doğmuştur. Bu 
mesleklerle ilgili olarak artık üniversitelerimizde yeni fakülteler açılmakta ve ülkemizi dijital çağa hazırlayacak yeni 
gençler yetiştirilmeye başlanmaktadır.

 Yeni mesleklerden birisi de siber suçlarla mücadeledir. Bu alanda çok fazla uzmanlık gerektiren yeni meslekler 
ortaya çıkacaktır çünkü ülkemizde ticari, siyasi, devletin ve vatandaşın gizli bilgilerini koruyacak hiçbir yerli yazılım 
üretilmemiştir. Firewall denilen bu yazılımlar ülkemizi yurt dışından gelecek dijital saldırılara karşı koruyacak bilgi 
güvenliğimizi sağlayacaktır. Geçen ayki yazımızda robot ve cobotlar dan bahsetmiştik, işte onların zekalarını 
oluşturacak yazılım alanları da gelecek nesil için çok geniş iş alanları sağlayacaktır. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte diğer meslek alanlarında da gelişen yeni meslekler ortaya çıkmıştır. Bunlara örnek olarak da aşağıdaki 
meslekleri sayabiliriz.

Genetik Uzmanı, Robot Mühendisi/Teknisyeni, 3D Yazıcı Uzmanı/Mühendisi, Giyilebilir Teknoloji Tasarımcısı, 
Veri Analizi Uzmanı, Geriatri Uzmanı, Gerontoloji Uzmanı, Dijital Yol Denetleyicisi, Alternatif Enerji, Mühendisi/
Teknisyeni, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Dijital İçerik Uzmanı, Bilgi Güvenliği Analisti, Biyomedikal 
Mühendisi, Dijital Rehabilitasyon Uzmanı, Blokchain Geliştiricisi, Drone Pilotu, Akıllı Bina Uzmanı,  AR (Artırılmış 
Gerçeklik) Geliştiricisi, Kişisel Marka Danışmanı, Kentsel Tarım Uzmanı… 
Yeni saydığımız meslekler, insanlarımızın işsiz kalmasını engelleyecek ve ülkemizi gelecek dijital dünyaya 
hazırlayacaktır. Önemli olan bu geleceği önceden görüp üretim alanlarımız, okullarımız, insanlarımızı 
hazırlamaktır. Teknolojinin 1700’lü yıllardan bugüne gelişmesi esnasında insanlar gelişen teknoloji sebebiyle işsiz           
kalmamış aksine yeni iş alanları, ortaya çıkararak refah seviyemiz daima ileriye taşımıştır.  
Sonuç olarak biz gelecek on yıllarda kendimizi nerede konumlandıracağız dünya devletleri ve insanları arasında, 
ürettiği bilgi, becerileri ve ürünleri satan mı, yoksa satın alan mı olacağız buna karar vermek gerekir. En güzel 
örnek ise İHA VE SİHA’lar. Önceden müşteri idik şimdi ise satan olduk. 

simgedergi@gmail.com
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Yazar

Ali DELAL
Araştırmacı

simgedergi@gmail.com

 İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor.günümüz insanı ekonomik, sağlık,sosyal,psikolojik,sınavda maalesef zaaf 
sergiliyor. Özellikle covid19 ile mücadelede devlet bütün imkanlarını seferber etmişken Millet olarak peki biz 
bireyler neler yapıyoruz.Neler mi yapıyoruz!dünyada. Covid19 vaka sayısı 80 milyon olmuşken ölü sayısı ciddi 
rakamlara ulaşmışken Türkiye de 17.543kişi pozitif vaka ve günlük 256kişi hayatını kaybetmişken ağır hasta 
sayısı 4.700iken 35.511kişi virüslüyken hâlâ maske takmayıp polise direnenler dükkanlarının altını veya arkasını  
kumarhane ye çevirenler ,karantinadan kaçanlar vb olaylar ve sorunlar  Nedir bunun sonu ? Yaşları ve sıfatları ne 
olursa olsun mutlak kurala uyulması toplum ve birey  olarak 1.görevimiz olmalı aşının bulunmasıyla sanki herşey 
ortadan kalkmış gibi düşünemeyiz .Tedbirlere  sonuna kadar uymalıyız . Çünkü bu yasaklar devletin ,milleti için 
hayati ve güvenliğine dayalı alması gereken birinci nitelikte kurallardır . Aşı da  da Türk doktorlarımızın buluşu ile 
(Dr.Uğur Şahin, Dr.Özlem Türeci).Gururumuz la insanlığa buluşlarını sunmuşlardır. Ayrıca Çin aşısının güvenilirliği 
de birkez daha onaylanmıştır. Bu gelişmelerden dolayı aslında daha dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle temizlik 
kurallarına daha da sıkı sarılmamız gerekmektedir. Temizlik derken tabi ki en değerli ve doğal varlığımız suyu 
çok dikkatli ve gereği kadar kullanmalıyız , çünkü küresel dünyada yer altında ve üstünde  ,havada bir çok 
ülkeler tarafından yapılan nükleer denemeler sonucu dünyanın fizyolojik ve ekolojik dengeleri bozulmuştur. 
Kullanılan parfüm vb gereçler de hepsi ayrı bir olumsuz etken olmuştur.Bu vb de sebeplerden dolayı ülkemizde 
de su kaynaklarımız tükenmektedir. Göller,barajlar,ırmaklar,hatta asırlardır akan çeşmelerimiz bile kurumaya 
yüz tutmuştur. Bunun içindir ki temizliğimizi yaparken suyu zevki sefa değil gerektiği kadar kullanmalıyız. Aksi 
takdirde gelecekte içmeye bile su bulamayabilir,belgesellerden izlediğimiz çöllerd en beter durumlara bile 
düşebiliriz. Bizler öz kaynaklarımızı her alanda çok iyi değerlendirmeliyiz,  Tespit ve rezerv çalışmalarından sonra 
doğu Akdenizde ve Karadeniz’de doğal gaz ve petrol aramamız ,Bilecik’te altın bulmamız öz kaynaklarımızın 
değerini ortaya koymaktadır. Ayrıca ekonomi ve istihdam kazandıracaktır. Teknolojik anlamda da yeni başarı 
ve buluşlarımız ayrıca göğüsümüzü kabartmış ,millet olarak bizleri gururlandırmışdır. Örneğin T-S1400ilk yerli 
helikopter motorumuz hayırlı olsun. Bu anlamda sayın Prof.Dr. Mahmut Akşit ve ekibine şükranlarımızı sunarız. 
Ayrıca siha ve ihalarımız da savunma sanayimize büyük önem kazandırmış başta Fransa olmak üzere çoğu terör 
ve terör destekcilerine dünyanın dört bir yanında diz cokturmustur. Tabii ki terör derken sadece fiziki mücadele 
değil hukuk mücadelesinde önemli son zamanda AİHM Selahattin Demirtaş kararida epey düşündürücüdür. 
Yani şu son dönemlerde kazanılan başarılardan sonra tarihte herzamanki  olduğu gibi Türkiye’nin onu kesilmekte 
hukuki yasal  yaptirimlarla yipratilmak istenmektedir.Tarafsizlik ilkesiyle son zamanlarda gelişen olaylara bakarsak 
birçok talihsizliği rağmen dünyada diğer ülkelere nazaran çetin mücadele verilmekte ve başarılı olunmaktadır. 
Örneğin art arda gelen depremler bayağı mali ve manevi yük toplumumuza yüklemiştir. Kentsel dönüşüm 
anlamında ciddi adımları izlemekteyiz. Yeni çıkan sosyal yasalardan emeklilere sendika  hakkı gibi hayvan hakları 
yasasınida titizlikle bekliyoruz. Aracıyla bile bile hayvanlarımızı ezen kedilerimizi köpeklerimizi katleden ayaklarını 
kesmek gibi işkenceler yapan Hayvan bile olamayan insan görünümlü yaratıkların en azından  agir cezalarla 
insan olduklarını hatırlatan hayvan hakları yasasini toplum olarak bekliyoruz. Millet ve insan olarak her alanda her 
zaman sınavda olduğumuzu unutmamalı ,yaradılış ozelligimize uygun insan olarak               
yaşamalı ve yasatmaliyiz.Tum dünya insanlarının 2021 yeni yılını yürekten kutluyorum. İnşallah yeni yılın 
dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın din dil ırk gözetmeksizin insanlığa önce sağlık,barış ve huzur getirmesini 
temenni ediyorum.Saygilarimla

DÜNYA’NIN VE TÜRKİYE’NİN İMTİHANI
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Arap Baharı 10. yılında bitti mi?
Tunus’ta bir seyyar satıcının içinde bulunduğu sosyal koşulları 
protesto etmek için kendisini yakmasıyla fitilini ateşlediği Arap 
Tunus’ta seyyar satıcı Muhammed Buazizi’nin yerel 
polisten gördüğü aşağılayıcı muamele karşısında 
kendisini yakmasıyla fitilini ateşlediği “Arap Baharı”, 
aradan geçen 10 yılda sadece devrimlerin uğradığı 
ülkeleri değil tüm bir coğrafyayı yıllara uzanacak 
biçimde derinden etkiledi.
“Arap Baharı” adı verilen sürecin ilk kıvılcımı bundan 
10 yıl önce Tunus’ta parladı. Tunus kırsalındaki Sidi 
Buzid kentinde seyyar satıcılık yapan Muhammed 
Buazizi, 17 Aralık 2010’da polis karşısında gördüğü 
kötü muameleye dayanamayarak belediye binası 
önünde kendisini ateşe verdi. Söz konusu olay 
ülkesinde bir kıvılcım etkisi yarattı ve kitleleri “ekmek 
onur ve özgürlük” talepleriyle sokağa döktü.
Polisin sert müdahalesi karşısında gösteriler hızla Tunus içindeki kentlere yayıldı ve kısa sürede ülke genelinde yüz 
binler meydanlara indi. Tunus’u 24 yıldır adeta bir polis devleti biçiminde yöneten Zeynel Abidin bin Ali’nin 14 
Ocak 2011’de yakın ailesini de yanına alarak ülkeden kaçmak zorunda kaldı ve böylece Arap Baharı’nın ilk devrimi 
gerçekleşmiş oldu.

Gösteriler hızla yayıldı
Arap Baharı’nın ikinci durağı Mısır’da 25 Ocak 2011’de başlayan halk hareketleri, 3 hafta gibi kısa bir sürede 30 
yıllık Hüsnü Mübarek iktidarının sonunu getirdi.
Adı pek çok yolsuzluğa bulaşan Mübarek, 11 Şubat 2011’de görevini bırakmak zorunda kaldı.
Yemen’de ise 1978’den beri ülkeyi yöneten Ali Abdullah Salih’e karşı 27 Ocak 2011’de başlayan halk ayaklanması, 
Salih’in görevden çekilerek yerine yardımcısı Abdurabbu Mansur Hadi’nin geçmesi ve ardından Hadi’nin 21 Şubat 
2012’de tek aday olarak girdiği seçimlerde ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilmesiyle sonuçlandı.
Körfez ülkeleri arasında yönetimin Sünni ancak halkın çoğunun Şii olduğu ve monarşiyle yönetilen Bahreyn’de, 14 
Şubat 2011’de patlak veren yönetim karşıtı ayaklanmalar, hükümetin sert müdahalesiyle karşılaştı. Göstericilere 
yönelik şiddetli müdahalelerde ölü ve yaralı sayısı ile tutuklamalar artarken gösterilere katılım da katlanarak sürdü. 
Bahreyn yönetimi tüm çabasına rağmen gösterileri bastıramayınca Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), 14 Mart 2011’de 
bu ülkedeki gösterilere ortak askeri güçle müdahale etti. Böylece Bahreyn’deki gösteriler bastırıldı.
Libya’da 42 yıl boyunca iktidarını koruyan Muammer Kaddafi’ye karşı başlatılan gösterilere, yönetimin cevabı sert 
oldu. Gösterilerin 17 Şubat 2011’de silahlı mücadeleye, sonrasında iç savaşa evrilmesinin ardından NATO, Libya’ya 
müdahale etti. Arap Baharı isimli sürecin hafızalarda iz bırakan en önemli sahnelerinden biri de devrik lider 
Kaddafi’nin 20 Ekim 2011’de Sirte’de öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler oldu.
Suriye’nin Dera şehrinde 15 Mart 2011’de başlayan barışçıl protestolar daha sonraki süreçte Beşşar Esed rejiminin 
kanlı müdahalesiyle yerini yıllardır süren iç savaşa bıraktı. İç savaşta şu ana kadar büyük çoğunluğu rejim ve rejime 
destek veren güçler tarafından düzenlenen saldırılarda olmak üzere yüz binlerce kişi katledilirken, milyonlarca 
Suriyeli evini kaybederek ya ülke içinde yerinden oldu ya da bölge ülkelerinde sığınmacı durumuna düştü.
Fas ve Ürdün gibi parlamenter monarşiler ise bu sırada yaptıkları anayasal reformlarla gösteri dalgasını kısmen 
atlatmayı başardı.
Bu kadar kısa süre zarfında bu kadar geniş bir coğrafyada yaşanan ani değişim dalgası, süper güçler ve bölgesel 
aktörler başta olmak üzere bölgedeki tüm oyuncuları yeni bir denklem içinde tavır almaya itti.

GÜNCEL
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“Arap Baharı kışa döndü”
Suriye’de başlayan halk ayaklanmasının dış müdahalelerin yaşandığı uzun ve kanlı bir iç savaşa dönüşmesi ve 
Mısır’da demokratik yollarla göreve gelen yönetimin 2013 yazında askeri darbeyle devrilerek Abdulfettah es-
Sisi liderliğindeki cunta yönetiminin ülkede uyguladığı baskılar, “Arap Baharı kışa döndü” yorumlarının sıkça 
dillendirilmesine yol açtı.
Libya ve Yemen’in de aynı şekilde iç savaşın ve dış müdahelenin yaşandığı ülkeler olarak öne çıkmasıyla, bu 
değerlendirme daha da pekişti.
Arap Baharı isimli sürecin yol açtığı protesto dalgasını, halka sunduğu refah ve mali imkanları çoğaltarak 
ötelemeye çalışan Körfez monarşileri, devrimlerle sahneye çıkan aktörleri kendisi için bir tehdit olarak gördü.
Körfez’deki petrol zengini monarşiler, devrimlerin iktidara getirdiği ya da koalisyon ortağı yaptığı İhvan yanlısı 
hareketleri, ulusal güvenlik tehdidi kabul etti ve karşı devrimler için yoğun ve maliyetli bir çaba içine girdi.
Aradan geçen 10 yıl içinde Arap Baharı’nın beşiği ve kalesi niteliğindeki Tunus, Arap dünyasının kişisel hak ve 
hürriyetlere en geniş alan tanıyan bir anayasayı kabul etmeyi başardı. Tunus, yaşadığı sosyoekonomik sorunların 
derinleşmesine rağmen iktidarın seçimler aracılığıyla devredildiği bir demokrasiye kavuşmayı başaran tek ülke 
olarak öne çıktı.
Mısır’da darbe sonrasında ve Bahreyn’de de ayaklanmaların bastırılmasının ardından yönetimlerin muhaliflere 
karşı baskıları ciddi biçimde arttı.
Suriye’de yaşanan iç savaşta ortaya çıkan fanatik silahlı gruplar giderek güç kazandı ve terör örgütü DEAŞ, 
Suriye’de Rakka’dan Irak içinde Musul’a kadar uzanan Britanya adasından daha geniş bir coğrafyada hakimiyet 
sağladı. DEAŞ, sadece Suriye ve Irak’ı değil geniş bir coğrafyayı kanlı saldırılarla hedef aldı. DEAŞ’ın güç kazanması, 
Arap Baharı’nın özgürlük taleplerindense bölgede yeni bir güvenlik arayışını öncelik haline getirdi.

Arap Baharı depremi durdu ancak artçıları sürüyor
Arap Baharı isimli süreçte bölge başkentlerindeki ayaklanmalar ve yönetimlerin devrilmesi peş peşe ve çok 
kısa bir zaman içinde yaşandı.
Ancak, aradan geçen 10 yıllık süre içinde, farklı başkentlerde benzer taleplerle ayaklanmalar yaşanmaya da 
devam etti.
Artçı protesto dalgası Ürdün ve Sudan’a 2018; Cezayir, Irak ve Lübnan’a da 2019 yılında ulaştı ve hükümetleri 
koltuklarından ederek yeni isimlerin önünü açtı.

“Yüzyıllardır süren otoriterlik ve reform eksikliği, 10 yıllık bir 
süreçle giderilemez”
Beyrut Amerikan Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Makram Rabah, Arap Baharı’nın tüm bölgeyi şekillendireceği 
fikrini baştan gerçek dışı bulduğunu belirterek, “Devrimler zaman alır. Arap Baharı hala devam ediyor. Bunu birden 
fazla biçimde bölgedeki protesto dalgalarıyla yaşıyoruz. Bölgedeki diktatörlüklerin ya da yönetimlerin, daha önce 
kullandığı tehdit dilini artık kullanamadığını ve bilakis iktidara ilişkin müzakerelerde pazarlıklar yapmak zorunda 
kaldığını görüyoruz. Sistemlerin otoriter yapıları değişmemiş olabilirler ama artık kesinlikle iktidara yönelik bir 
pazarlık söz konusu.” diye konuştu.
Sudan’daki protestolara ve Irak’ta gösterilerin ardından göreve gelen yeni Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin halka 
reform vadettiğine işaret eden Rabah, tüm bunların Arap Baharı’nın kazanımları olduğunu söyledi.
Arap Baharı’nın kışa döndüğünü söylemek için henüz erken olduğunu ve mevsimlerin sürekli değiştiğini 
unutmamak gerektiğini dile getiren Rabah, “Yüzyıllardır süren otoriterlik ve reform eksikliği 10 yıllık bir süreçle 
giderilemez. Bu, uzun soluklu bir süreç. Ben bunu kendi öğrencilerimde, bölgenin gençlerinde de görüyorum. 
Beklentilerimizi kontrol etmeliyiz. Değişim yavaş bir süreç bebek adımlarına ihtiyaç duyar.” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL
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“En büyük zafer, korku eşeğinin aşılması”
Long Island Üniversitesi’nden Dr. Dalya Fehmi, Arap Baharı sürecindeki protesto dalgasının “yıllardan beri 
katlanarak gelen tiranlık, kitlesel işsizlik, ekonomik buhranın birikmişliği ile başladığına” işaret ederek, “Bu 
dönemdeki en büyük zafer, korku eşeğinin aşılmasıydı. İnsanlar ilk defa gerçekten çok yerleşik vaziyetteki 
rejimlerden hesap sordu. Kimse Bin Ali’nin, Mübarek’in devrilmesini beklemiyordu.” dedi.

Mısır’da bir anda siyasi katılımın hızla arttığını aktaran Fehmi, 3 yıl içinde 17 kez kurulan sandıklar önünde uzun 
kuyruklar oluşturulduğunu ve demokrasiye inancın pekiştiğini vurguladı.

Fehmi, ayaklanmaların ardından ilk birkaç yıl içinde bölge için her şeyin mümkün olduğuna yönelik bir umut 
yükseldiğini ancak ordunun rolü, jeopolitik dengeler ve uluslararası güçlerin çıkarlarının buna müsaade 
etmeyeceğinin gözden kaçırıldığını kaydetti.

Arap Baharı’nın kış değil her şeyi yok eden “bir kutup girdabı” halini aldığı değerlendirmesini yapan Fehmi, “Bugün 
gelinen noktada, ‘Artık masumları öldürmeyin’, ‘Yargısız infazları durdurun’, ‘Toplu yargılamaları, idam kararlarını 
engelleyin’ çağrıları yapıyoruz. Bu 2010-2011 döneminin sunduğu beklentiler, o kadar yoğun bir işkence ve 
baskıya dönüştü ki bugüne kadar ışık tutmadığımız değişkenler nelerdi sorusunu kendimize sormayı zorunlu hale 
getirdi.” ifadelerini kullandı.

Fehmi, Arap Baharı’nın Orta Doğu’ya yönelik genel bazı algıları da ortadan kaldırdığını belirterek, şunları kaydetti:

“Hala daha Orta Doğu hakkında, demokrasi ve otoriterlik madalyonun iki ayrı yüzüymüş gibi konuşuyoruz. Genel 
olarak otoriterlikten istikrar doğar, bunun karşılığında da demokrasi aşırı bir istikrarsızlık getirir gibi düşünülüyor. 
Bu, tarihsel olarak da bizim bölgeye bakışımızdı. Arap Baharı’nın genel olarak en büyük mirası, bu madalyonu 
değiştirmesi oldu. Demokrasi ve istikrar madalyonun iki ayrı yüzü gibi göründüğü algısını kırarak, otoriterlik 
ve aşırı otoriterliğin, sonunda daha da ağır bir istikrarsızlığa yol açacağını anlamamızı sağladı. Bu sayede bizim 
istikrarın nereden geldiğine ilişkin yanlış algımızı da kırmış oldu.”

GÜNCEL
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1978 yılından bugüne değin yaşamı 
konu alan bir roman.
Ama adı bu değil.

Bugüne kadar neden yayınlanmadı 
derseniz, Gazete-Dergi tarafından 
İstanbul Temsilciliğine atandıktan 
sonra gelişen enteresan olaylar 
nedeniyle.

En son romana eklenen olayı, siz 
bana hayat veren okuyucularıma 
anlatıp, romanı öyle bitireceğim.

Hatta İzmir Büromuzda iken 
Uluslararası Basın Yayın Federasyonu 
Başkanı Şerafettin Şıvkın, ben ve 
büromuzda olan yabancı yönetmen 
misafir sormuştu:

“Sayın Özer bu roman gerçek mi?”
“….”  dedim.
“O zaman romanda adı geçen kişi 
siluetlerini net belirleyin, sinema 
filmi olursa rekor kırar” demiş, teşvik 
etmişti beni.

Tabi romandı bu...

Tüm demokratik ülkelerde temel 
direkt olan Anayasaya herkes ve 
özellikle kamu görevlileri uymak 
zorunda. 

Çünkü...

Anayasanın Suç ve Cezalara ilişkin 
38/7 ve TCK (Türk Ceza Kanunu) 
20. Maddesi, “Ceza Sorumluluğu 
Şahsidir. Kimse Başkasının Fiilinden 
Dolayı Sorumlu Tutulamaz” Hükmüne 
amirdir. Kaçakçı, özellikle kamu 

kurum ve kurumlarında suçluyu 
örtbas etmek için hep zayıf halka-
tetikçi arar bulmaya çalışır.

Bunun için illa üst düzey idareci 
olması gerekmez, bir alt düzey idareci 
de yeterlidir.

Romanda suçun işlendiği belirlenen 
idare suçsuz için cezayı kaldırdığını, 
suçluyu bir üst idareye bildirir.

Üst düzey idareci ve müdür; doğru, 
dürüst, namuslu insanlardır. İlgili 
servisçe ceza kaldırma yazısı yazılır, 
sorun yoktur.

O da ne?

Verilen süre geçtiği halde yazı 
günlerdir müdür üstü yardımcı 
önünde bekletilmektedir, yanına 
gidilir.

-Benim yazı yazıldı, ikinci seferdir 
önünüzde bekliyor paraf eder misiniz, 
süreyi de geçirdiniz! 
  -Ben denetimden gelmeyim.
-Denetim elemanlarını bilir tanırım. 
Namuslu, dürüst, bilgili, hak yemez 
insanlardır. Hatta onlardan üst 
düzey idareci Oktay Bey ‘bekleten 
beklentiye girer, yazıları bekletmeyin’ 
derdi.
  -Geç onu.
-Köprü yok ki.
  -!!!!!!!!!?
-Deli Dumrul Köprüsü.
Aldırmaz.
  -Talimatımı beklemeleri için dosyayı 
geri gönderdim. Bir buçuk iki hafta 
daha beklerim, ona göre.

Zayıf halka ve tetikçi belli olmuştu.
Olsun.
Avukatın dediği gibi ADALET vardı.

Evrensel Hukuk Değerlerine göre 
kimsenin yaptığı yanına kar kalmazdı.

Tıpkı...

Eşeği tavlaya koymuşlar at oldum 
sanmış. Şalgamı yemeğe koymuşlar, 
et oldum sanmış.

Roman 2021 yılında.

ZAYIF HALKA-TETİKÇİ!..

simgedergi@gmail.com
Bekir ÖZER

Yazar

Gazeteci
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AVRUPADAKİ BÜTÜNLEŞMENİN DOĞUŞ SÜRECİ 
ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ

Özet
Bu makale, küreselleşen dünya toplumunun ve bu toplumun parlayan yıldızı olarak görünen Avrupa 
medeniyetinin, bu medeniyetin bütünleşme sürecinin bir aynasını tutma çabasıyla yazılmaktadır. Avrupa her 
ne kadar modern toplumun örnek alması gereken ilmi başatlığı ön plana çıkarsada, bu “yeni bir medeniyet” 
inşası projesidir. İki kısımdan oluşan bu makalenin birinci kısmında Avrupa kavramı ve tarihi tanıtılacak, böylece 
teorik düşüncelerinin tarihsel açıdan hangi altyapılar ve süreçlerden geçtiği kısmi olarak açıklanmış olacaktır. 
İkinci kısımda ise bu tarihsel olgular üzerinden teorik süreçler açıklanacaktır. Böylece Avrupa bütünleşme 
sürecinin hangi koşullarda ve hangi düşünce temellerinde gerçekleştiğine dair eleştiriler de bulunulacaktır. 
Unutulmamalıdır ki Avrupa temelleri yüzyıllar öncesine dayanan ancak kötü bir zemine atılmış bir binadır. Ve bu 
binanın yıkılması mutlak bir kaçınılmazdır. Günümüz dünyasının en büyük yanılgısı ise Avrupa’nın bundan sonra 
asla eskiye dönmeyeceğini düşünmesi olmaktadır.

Abstract
This article is written in an effort to hold a mirror of the globalizing world society and the European civilization 
that appears to be the shining star of this society, the integration process of this civilization. Although Europe 
stands out for its scientific dominance, which modern society should take as an example, this is a project of 
building a “new civilization”. In the first part of this two-part article, the concept and history of Europe will be 
introduced, thus partially explaining the historical backgrounds and processes through which theoretical ideas 
have passed. In the second part, theoretical processes will be explained through these historical facts. Thus, 
criticisms will be made regarding under what conditions and on which basis of thought the European integration 
process took place. It should not be forgotten that it is a building whose foundations date back centuries in 
Europe but are laid on bad ground. And the demolition of this building is absolutely inevitable. The biggest 
mistake of today’s world is that it thinks that Europe will never go back to the past from now on.

Giriş
Tarihsel  süreçleri ve uluslararası ilişkiler bilimini incelediğimizde son zamanların yükselen iki ana başlığı 
olduğunu görebiliriz. Bunlardan bir tanesi her birimizin hayatının bir parçası olan ve dijitalleşme-iletişim çağında 
olmamızın getirdiği bir kavram olarak küreselleşme kavramıdır. Bir diğer kavramda henüz hayatlarımıza pek 
bir etkisi olduğunu düşünmediğimiz ancak ilerleyen süreçte her birimizin hayatını derinden etkileyecek olan 
bütünleşme kavramıdır. Biz bu makalede bütünleşme kavramını Avrupa üzerinde ele alacağız. Günümüz 
dünyasında hepimizin düştüğü ve hayret ettiği en büyük yanılgı Avrupa gibi karmaşık unsurları içinde barındıran 
bir coğrafyanın bütünleşme olgusunu nasıl ortaya koyabildiğidir. Avrupa, sınırları birbirine çok yakın ve birbiri 
içine geçmiş devletlerden oluşmaktadır. Bu da insanların aklında şu soruyu canlandırmaktadır; “Nasıl oluyor da bu 
kadar çok devletin olduğu, bu kadar karışık etnik unsurların bulunduğu bir coğrafya siyasi ve ekonomik anlamda 
bir bütünleşme içine girebiliyor ?”
Avrupa, gerçekten birçok devletin tek bir anakara üzerinde bulunduğu bir kıtadır. Siyasi anlamda da birbirinden 
farklı olarak görünen unsurları içinde barındıran bir coğrafyadır. Bugün, İngiltere siyaseti ile Fransa siyasetini 
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birbiriyle karşılaştırdığımızda temel farklılıklar olduğunu görmemiz çok doğaldır. 
Avrupa’da bulunan her ülkenin kendi kavmi özellikleri olduğunu da kabul etmemiz 
gerekir. Bu özellikler elbette ticari hayatlarından, siyasi hayatlarına, dış politikalarından 
ülkelerinin gelişim süreçlerine kadar her birini etkilemiştir. 
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Ancak bu kadar çok farklılığın bulunması realitesini gördüğümüz gibi bütünleşme sürecinin gerçekleşmesine 
engel olmamaktadır. 
Bu bütünleşme süreci okunurken ilk dikkat kesildiğimiz nokta, temelde oluşan dini alt yapıdır. Evet bu da 
kabul edilebilir bir savdır. Avrupa siyasetini oluşturan bütün unsurlar temelde belli bir dini olgunun etrafında 
gelişmişlerdir. Ancak bu dini olgu, Avrupa tarihine baktığımızda hiçbir zaman kalıcı bir birlikteliğe neden 
olmamıştır. Hatta birçok dönemde bu dini olgunun alt yapısında oluşan mezhepsel farklılıklar bile uzun süreli 
savaşlara ve çatışmalara yol açmıştır. Din, Avrupa tarihinde genelde bir bütünleşme aracı olarak değil daha çok 
bir kontrol mekanizması olarak rol oynamıştır. Bir kesimin elinde bulundurduğu dini otorite, diğer kesimi bir 
müddet kontrol etmesini sağlamıştır ancak hiçbir zaman bir din çatısı altında bütünleşme söz konusu olmamıştır. 
Hatta haçlı seferlerinin, Hristiyan dünyasının Katolik dışı mezheplerine birleşmeleri bu düşüncemizi haklı kılar 
niteliktedir. Bundan ötürü makalede öncelikle Avrupa bütünleşmesinin tarihsel süreci ele alınacaktır. Böylece, 
aslında Avrupa’nın düşündüğümüz gibi farklı unsurlardan oluşan bir yapı olmadığını görmemiz kaçınılmaz. 

Avrupa Bütünleşmesine “Tarihsel” Çerçeveden Bir Bakış
Günümüz küreselleşen dünyasında karşılaştığımız iki paradoksal durumu gözlemlemekteyiz. Bunlardan birisi 
mikro milliyetçilik temelli olarak parçalara ayrılan ve yok olma aşamasına gelen ulus devletlerdir. Diğeri ise tarihsel 
ve coğrafi açıdan birbiri ile yakın olan ulus devletlerin birbirleri ile bütünleşerek oluşturdukları birliklerdir. Avrupa 
Birliği de hiç kuşkusuz şimdilik bu birliklerin en başarılılarındandır.  Ancak Avrupa Birliği her ne kadar günümüz 
dünyasına başarılı bir bütünleşme örneği göstermiş olsada, bu örnek Avrupa’nın barış ve kültürel temelli bir 
kabullenişi olmadığı gerçeğini de değiştirmemektedir. Bu süreci incelemek için öncelikle Avrupa kavramının 
etimolojik kökenini ve doğuşunu incelemek de fayda vardır.
Avrupa kavramı, etimolojik olarak kaynağını doğu dillerinden almış bir kavramdır. Günümüz Suriye’sinde yaşamış 
olan antik topluluklardan Fenikeliler, “batıda kalan” kavimleri tanımlamak için bu kavramı kullanmışlardır. Sami 
dillerinde Erep (Irib)1 olarak kullanılan bu kavram, Fenikelilerden Yunanlılara geçmiştir. Yunanlılar tarafından, 
Ege Denizi’nin batısındaki toplumları tanımlamak için “Europa” olarak değiştirilmiş ve günümüz literatürüne 
geçmiştir. Bir diğer iddia ise Fenikelilerin bu kavramı “batıda kalan” yada “batan güneş” anlamında değil de 
“anakara” anlamında kullandıkları yönündedir.2  Yine mitolojik ve tarihsel yönlerine baktığımızda Europa, Fenike 
Kralı Agenar’ın kızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yunan tanrılarından Zeus, bu kıza aşık olur ve onu beyaz bir boğa 
kılığına girerek İda (Girit) yarımadasına kaçırır. Sonraları ise bu mitolojik öyküye atıfta bulunmak için ismi bu adaya 
verilmiştir. Heredot ise bu durumu daha tarihsel ve realistik bir şekilde yorumlamış ve kızı Yunanlıların bir savaş 
sonrası kaçırdığını söylemiştir. O dönemde bu tarz kaçırılma olaylarının savaş ganimeti sayılması Heredot’un bu 
savını da destekler niteliktedir.3
Avrupadaki siyasi oluşumun büyük bir çoğunluğunu savaşlar oluşturmaktadır. Avrupa coğrafi açıdan ilk çağlardan 
beri insanların yaşadığı bir coğrafyadır. Ancak ağır sabanların gelişmesi ile çok yağmur alan bölgelerde oluşan 
balçıkların altında da tarım yapılabilmesi Avrupa bölgesini iştah kabartıcı bir noktaya çekmiştir. Geniş ve verimli 
arazilerin bulunduğu Avrupa, tarih boyunca sürekli göçebe akınlarına ve işgallere sahne olmuştur. MÖ. 8.yüzyılda 
kurulan Roma İmparatorluğu, Avrupa’nın ilk kayda geçmiş gelişmiş medeniyetini oluşturmaktadır. Yine MÖ. 52 
senesinde en parlak çağını yaşayan Roma, 395 senesinde I.Theodosius’un ölümünden sonra ikiye ayrılmış ve 
büyük bir imparatorluğun çöküş çağı başlamıştır. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması göçebe toplumlarında 
imparatorluk üzerine sık sık akınlar yapmalarını sağlamıştır. Özellikle Batı Roma İmparatorluğu’na yapılan 
Germen akınları (Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar, Lombardlar, Franklar, Jütler ve Saksonlar) çöküş sürecine giren 
imparatorluğun daha da kan kaybetmesini sağlamıştır. Hun saldırıları karşısında Tuna nehri’nin güneyine itilen 
Vizigotlar 410 senesinde  Roma kentini ele geçirmiştir. Böylece nihayet Batı Roma İmparatorluğu, 476 yılında 
tamamen yok olmuştur ve bu olayla beraber ortaçağın da başladığı varsayılmaktadır. Yine Vizigotlar İtalya’dan, 
İspanya’ya geçmişler ve burada güçlü bir krallık kurmuşlardır.
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Nükleer Terörizme ilk defa
İkinci dünya savaşında tanık olduk

Amerikanın ikinci dünya savaşında Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki halkına yönelik nükleer saldırısı; savaş kurallarını hiçe sayarak 
gerçekleştirdiği yüz yılın çok dramatik unutulmaz bir insanlık katliamı olup, Amerikan ordusunun sivil halk üzerine yaptığı bu eylem, 
tam anlamıyla bir devlet terörü olmuştur. Amerika bu saldırısında; direk Japon halkını muhatap alarak, onbinlerce ölü; bugün ise geriye 
radyasyon içerikli nükleer serpintiden etkilenmiş binlerce sakat insan bırakmıştır. 
Her yıl Japonya’da belirli bir günde yas ilan edilen bu nükleer saldırıyı tüm yönleriyle sorgulamakta tarih bile çok geç kalmıştır. çünkü 
Amerika halen haklılığını savunmaktadır. İkinci dünya savaşında tanık olduğumuz doğrudan doğruya cephedeki asker değil halkın 
kendisinin muhatap alındığı bu büyük insanlık dramını; küresel dünya ülkeleri;hadiseyi tarihin raflarından indirerek ve tekar sorgulayıp 
güncelleştirmesi; bir devletin gerçekleştirdiği nükleer terörizmini iz bırakan bir fenomen hale getirir ki, adım adım yaklaşmakta olan 
nükleer terörizmde dünya halkları da;bu büyük felaketin bilincinde olarak kendi güvenliklerinde daha hazırlıklı olurlar.
ABD’lerinin yaptığı bu devlet terörü; Japon halkına yapılmış bir nükleer terörizm olarak; sosyal, siyasi, ekonomik, dini, teknik ve askeri bir 
fenomen olarak yeteri kadar araştırılmamıştır. ikinci dünya savaşında bir devlet tarafından işlenen bu cinayetin; bütün hatlarıyla araştırılıp 
incelenmesi durumu ise;insanlığa küresel bir hizmet olacaktır. 
Günümüzde öncelikle belirtmek gerekir ki; abd leri dünyanın beklediği bir nükleer terörizmin kendi toprakları içersinde Newyork şehri 
hedef alınarak gerçekleşeceğini bilmektedir. ikinci bir olasılıkla nükleer terörizmin hedefi; Londra, Marsilya, Hamburg, Cidde, Abu dabi ve 
Hayfadır.
Obama nın başlattığı nükleer silahların sınırlandırılması ve nükleer terörizm hususundaki konferans bazındaki toplantılar; Washingtonda 
Türkiye ve dünya milletlerininde katıldığı bir ortamda  4 defa geniş katılımlı bir zirve olarak gerçekleşmiştir.
Cıa eski direktörü George Tenet; Suudilerı nükleer terörizm konusunda uyarmıştır. .Günümüz de suudi hükümeti ile her türlü iş birliği 
içerisinde olan Bae leri de tehdit altındadır.
Obama güvenlik zirvelerinde; nükleer terörizmden bahsederek, bunun çok ciddi bir tehdit olduğunu belirtmiştir. Beyaz sarayda nükleer 
silahların önlenmesiyle ilgili personelin başında bulunan Gary Samore; Washingtonda yapılan bu nükleer zirvelerde, nükleer terörizmin 
önlenmesinde ülkelerin elindeki zengileştirilmiş uranyum ile plütonyumun çalınmaması ve iyi korunmasında Obama nın büyük bir çaba 
sarfettiğini ve bu konuda ağırlık verdiğini söylemiştir.
Oysaki Obama nükleer silah yapımında kullanılan bu materyallerin iyi korunması gerektiğini her ne kadar nisan 2016 yılında Washington 
da yapılan güvenlik zirvesinde söylemiş ise de, bu materyaller 1992 yılında Rusya federasyonunu ziyaret eden Osama bin laden; bir Rus 
generalinden büyük bir para karşılığı satın alarak; Obama nın konuşma yaptığı bu tarihten tam 24 yıl önce Afganistan a götürmüştür. 
Dolayısıyla el-kaide terör örgütünün; bu materyallerden nükleer silah üretme çalışmalarına bundan tam 28 sene önce başlamış 
olduğunu söyleyebiliriz.
Yaşamını 2019 yılında yitiren bm dünya atom enerjisi kurumu başkanı Yukiya Amano; dünyayı korkutan bir uyarıda bulunarak;”nükleer 
terörizm kapıda” diyerek dünyamızı çok ciddi bir şekilde uyarmıştır. Brüksel de nükleer terörizmle ilgili bir konuşma yapan bm atom 
enerjisi başkanı Amano; en büyük tehlikenin de, nükleer terör tehdidinin gözardı ederek ve bu konuda tüm ülkelerin elele verip, bu 
felaketin önlenmesi hususunda çalışmamaları olacağını söylemiştir.
Barack Obama nın güvenlik zirvelerindeki; nükleer terörizmden sonra mevcut dünya düzeninin değişeceği görüşünün anlamı ise; dünya 
medeniyetinin silineceği bir nükleer dünya savaşıdır. Dünya da 9 ülkede nükleer silahların olduğu ve olası bir dünya savaşında bu ülkeler 
ellerindeki bütün nükleer silahlarını hiç şüphesiz kullanacaklardır. bu ülkeler; dünyayı 3-4 defa ortadan kaldıracak ciddi anlamda nükleer 
silahlara sahiptirler.
Dünya atom enerjisi eski başkanı Amano; bir terör örgütünün basit anlamda kirli bombalar üretecek bilgilere sahip olduğunu ve bu 
bombalarla dünyanın büyük şehirlerini paniğe sevk ederek bunun psikolojik, ekonomik ve siyasi sonuçlarının ağır olabileceğinin ifadeyle 
böyle bir durumun da şehirlerin boşalmasına neden olabileceğini ve bu hadisenin de dünyanın önüne çok ağır bir fatura çıkaracağını 
belirtmiştir.
Zenginleştirilmiş uranyum ile plütonyum elde etmiş bir el-kaide terör örgütünün nükleer bir terör saldırısı düzenlemesi olasılığı dünyayı 
büyük bir endişe ve korkuya sevk etmiştir. Bu olaya sponsor olan ülke küresel

Boyutlarda bir insanlık suçunu  işlemiştir.Başta Barack Obama olmak üzere, Amerikan eski savunma bakanı, w. Perry ve Abd nin epeyce 
aklı başında bilim ve siyaset adamların yanı sıra Harward üniversitesi nükleer terörizm Uzmanı Prof. dr. Grahan Allıson a görede, nükleer                                                   

erörizm tehdidi vardır hatta Prof.Allıson’un bu çok ciddi  İddiasıyla nükleer terörizm kaçınılmazdır. 

“Devamı www.simgedergi.com.’de..” 
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Prof. Dr. Berkan YAŞAR
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ABD’nin Yeni Ortadoğu Planı
Yeni dönem stratejik yön bulma eğilimleri ağırlığın Orta Doğu’dan Çin’i kuşatacak şekilde Asya’ya kayması 
özellikle Orta Doğu siyasetinde boşluklar ve gri alanlar yarattı. Bu, ABD’nin yerel ortaklarının kendi oyunlarını da 
oynamalarına izin verirken, müttefikler arası uyumsuzluklara da yol açtı.
ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden’ın döneminde siyasetteki gri alanların nasıl dolacağı merak ediliyor.
Kimilerine pervasız gelen ve diplomatik atışmalara yol açan sözlerine rağmen Biden; altı dönem Senato üyeliği, iki 
dönem de başkan yardımcılığı sayesinde sistemin işleyişini en iyi bilen siyasetçilerin başında geliyor.
Biden, her şeyden önce Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump döneminde Beyaz Saray ile kurumsal yapılarla 
arasında yaşanan uyumsuzluğu bitirmeyi vadeden bir profil.

Trump, Suriye’de Fırat’ın doğusundaki güçleri çekip alanı Türkiye’ye bırakma manevrasında olduğu gibi, Pentagon 
ve Dışişlerini ters köşeye yatıran ani kararlar alabiliyordu.

Biden’ın dümene geçmesi temel parametrelerde radikal değişikliklere yol açmayabilir. Yine de Biden kurulu 
düzenin reflekslerine göre şekillenmiş temel politikaların yürütülmesinde farklılığını hissettirecek yaklaşım, 
yöntem ve tercihlere sahip.

Bunun etkisini göstereceği alanlar belli: Biden’in öncelikleri Suriye, Kürtler, S-400 ve NATO ile ilişkiler bağlamında 
Türkiye’yi; Trump’ın çöpe attığı nükleer anlaşmaya dönüş hedefi nedeniyle İran ve hasımlarını; pek çok açıdan 
Rusya’yı ilgilendiriyor.

Biden’ın Irak, Suriye ve Libya’daki çatışmalarla ilgili yaklaşımı ABD’nin önderlik rolünü üstlenmesi gerektiği 
yönünde. Trump gelgitlere rağmen Irak ve Suriye’den çekilme niyetini korurken, Biden’ın Irak-Şam İslam 
Devleti’nin (IŞİD) yeniden dirilmesine izin vermeme ve etnik ve dini grupları koruma taahhüdü sahada az da olsa 
asker tutmayı gerektiriyor. Doğrusu bu konularda çizgilerin çok net çizildiği de söylenemez.
Biden’ın dış politika danışmanı Antony Blinken, Suriye’de sınırlı sayıdaki Amerikan askeri varlığını ve kuzeydoğuda 
kontrol edilen petrolü, yeniden inşa sürecine destek olma önerisiyle birleştirerek, siyasi geçiş için bir koza 
dönüştürmekten bahsediyor.

Biden’ın danışmanları ABD’nin sahadaki askeri varlığına rağmen Cenevre süreci dahil siyasi geçişle ilgili 
çalışmalarda ağırlığını Rusya lehine yitirdiğini ve bunun tersine çevrilmesi gerektiğine inanıyor.
Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kimyasal uyumun ne tür sürprizler getireceğini 
bilmedikleri için hem Irak hem Suriyeli yapılanmalar Biden’ın daha istikrarlı ve güvenli bir siyaset güdebileceğini 
umuyor.

Nihayetinde Trump’ın da Suriye’den çekilme planını Pentagon, CIA ve Dışişleri’nin yönlendirmesiyle İran’ı bertaraf 
etme hedefine bağlayarak değiştirdiğini biliyoruz.
Tüm bu gelişmeler ışığında Biden, artık Ortadoğu yapılanmaları açısından daha öngörülebilir bir lider sayılıyor. 
Türkiye, politikalarını bu doğrultuda geliştirmeli ve Suriye, Irak, İran eksenin de yön verici aktif rol oynamaya 
devam etmelidir. 

simgedergi@gmail.com

ömer demirci
Yazar
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FURÛĞ-İ FERRUHZÂD VE ŞİİRİ (1934-1966)
İranlı kadın şairler arasında Pervîn-i İtisamî’den sonra ikinci sırada yer alan Furûğ-i Ferruhzâd, 1934 yılında 
Tahran’da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik dönemlerini orta halli bir aile ortamında geçirdi. Furûğ, ilk ve orta 
öğrenimini Tahran’da bitirdi. Daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi’nde ressamlık eğitimi gördü. On altı yaşında 
(1950) o dönemler İran’ın hiciv yazarları arasında yer alan Pervîz-i Şapûr ile ailelerinin karşı çıkmalarına rağmen 
evlenen Furûğ, bir süre sonra (1953) eşinin görevi nedeniyle onunla birlikte Ahvaz’a gitti. Ancak evlilik hayatı uzun 
sürmedi ve anlaşmazlık gerekçesiyle hem eşinden ve hem de Kamyâr adlı oğlundan ayrılmak zorunda kaldı.   
On üç-on dört yaşlarında şiir yazmaya gazel türüyle başlayan Furûğ, şairliğinin ilk yıllarına ait bu gazellerinin 
hiçbirini yayınlamadı. İlk şiirleri Hândenîhâ adlı dergide yayınlandı. Sanat hayatının kapılarını bir şair ve ressam 
olarak aralayan Furûğ, 1954 yılından itibaren şiir kitaplarını yayınlamaya başladı. Daha sonraları bu iki uğraşına 
sinemayı da ekledi. 1958 yılından itibaren film teknikleri ve sinemayla da yakından ilgilenmeye başlayan Furûğ’un 
hayatında sinemanın da oldukça önemli yeri vardı. Dönemin ünlü sanatkârları ve yazarları arasında yer alan 
İbrahîm Gulistân ile birlikte başta sinema olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmalarda bulundu. 1959 yılında 
sinema alanında araştırmalar yapma amacıyla İngiltere’ye gitti. 1960’da İngiltere’den döndükten sonra sinemayla 
daha yakından ilgilenmeye başladı. İbrahîm-i Gulistân ile birlikte birkaç kısa metrajlı filme imza attı. 1962‘de 
cüzamlılar ile ilgili bir belgesel yapımı için Tebriz’de çalışmalara başladı. Bu dönemin hatırası Tebriz’de çekimlerini 
gerçekleştirdiği Hâne Siyâh Est: Ev Karanlıktır adlı filmidir. Söz konusu film, 1963 yılında Batı Almanya’da 
düzenlenen bir film festivalinde en iyi belgesel ödülüne layık görüldü. Furûğ’un, tiyatro alanında da birtakım 
çalışmaları bulunmaktadır. 1964 yılında İtalya, Almanya ve Fransa’yı kapsayan bir seyahatte bulunan Furûğ-i 
Ferruhzâd, 1966 yılında otomobiliyle geçirdiği bir trafik kazasında 32 yaşında vefat etti.  
Eserleri: Esîr, Dîvâr, İsyân, Tevellud-i Dîger, Îmân Beyâverîm Be Âğâz Fasl-i Serd.
 Furûğ-i Ferruhzâd’ın hayatı, iki döneme ayrılarak incelenmektedir. 
Birinci Dönem (1952-1959) Şairin Esîr, Dîvâr ve İsyân adlı şiir mecmualarını yazmış olduğu devirleri de içine alan 
bu dönem Furûğ’un romantizmin etkisinde bulunduğu devredir.
İsyân :
Dudaklarıma suskunluk kilidi vurma                                           Söylenmemiş hikâyem var gönlümde
Ayağımdan ağır bağları çöz                                                                 Bu sevdadan dolayı perişan gönlüm
Gel ey adam, ey bencil yaratık                                                           Gel, aç kafesin kapılarını
Bir ömür boyu beni zindana tıktıysan da                                  Şu bir nefes için salıver artık beni
Ben o kuşum                                                                                                    Çoktan beri kafasında uçma sevdası olan o kuş
Daracık göğsümde iniltiye dönüştü şarkım                             Tükendi hasretle günlerim
Dudaklarıma suskunluk kilidi vurma                                           Söylemem gerekir sırlarımı
Duyurmam gerekir bütün dünya insanlarına                        Ateşli sesimin yankılarını
Meltem öpücük aldı benden binlerce                                           Binlerce öpücük bağışladım güneşe
Senin gardiyan olduğun o zindanda                                            Bir tek öpücükle sarsıldı bir gece varlığım
Gel aç kapıyı, kanat çırpayım                                                              Şiirin aydınlık gökyüzünde
Bırakırsan beni uçmaya                                                                          Bir gül olacağım şiir bahçesinde  

“Devamı www.simgedergi.com.’de..” 
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Tarih boyunca İnsanları değiştirmenin denenmiş iki yolu olmuştur. Birisi korku, diğeri inandırma yöntemidir. 
Korku yöntemi basit ve çok çabuk sonuç veren bir yöntemdir. İnsanlara korku salarak insanları çok kısa bir sürede 
istenilen şekilde yönetir ve istenildiği şekilde formata sokar. Ancak korkunun merkezi gücünü kayıp ettiğinde 
derhal tüm insanlar yeniden eski durumlarına geri dönerler. İnandırma yöntemi çok zaman ve emek gerektirir. 
Ama insanları hiç yönetmeye ve kontrol etmeye yeniden gerek duymadan insanlarda kalıcı ve daimi olur.
2020 yılında Korona virüsü ile insanlığın başına gelen büyük felaket sonucu biz insanlar kendimizi düşünmeye ve 
sorgulamaya belki de hayatımızda ilk defa imkân bulduk. “Her şerde bir hayır vardır.” sözünde belirtildiği gibi bu 
virüs belki de insanlığın düşüncelerini ve davranışlarını kökünden değiştirmek için bir fırsat oluşturdu.
Bu virüs İnsanlığın sahip olduğu bütün maddi güç ve servetlerin ne kadar yetersiz olduğunu kanıtladı. İnsanlık ne 
düzeye gelirse gelsin; Atom, Füze, Nükleer Bomba, İnsansız Araçlar, Radar, Radara Yakalanmayan Hava Araçları… 
Yazılımlar yapsa dahi; TABİATIN karşısında cılız ve çaresiz kaldığını, kalabileceğini gösterdi.
Bu virüs ancak insanlar akıllanırsa, beraber olursa ve beraber tedbirler alırsa bir şeyler yapabileceğini gösterdi. 
Bu virüs tüm dünyadaki İnsanların biri birine muhtaç olduğunu, biri birlerine yardım ve desteğin şart olduğunu 
gösterdi.
Bu virüs dünyanın en güçlü olduğu sanılan ülkelerinin bile aslında ne kadar aciz devletler olduklarını gösterdi.
Bu virüs dünyadaki tüm ülkelerin iş birliği, güç birliği, teknoloji birliği yapması ve karşılıklı bilgi aktarması 
gerektiğini gösterdi. 
Bu virüs tüm ülkelerin, bilhassa gelişmiş ülkelerin, yatırımlarını daha çok silaha değil; Tıbba, İlaca, Aşıya ve Mikro 
organizmaların araştırılmasına ayırmaları gerektiğini gösterdi.
Bu virüs savaşların, acıların ve felaketlerin artık yaşanmaması için ortak barışçı tedbirlerin alınması gerektiğini 
gösterdi. 
Bu virüs Devletlerin kendi Milletlerine, Milletlerin de kendi Devletlerine ihtiyacının olduğunu; karşılıklı 
dayanışmanın elzem olduğunu gösterdi.
Bu virüs doğayı tekrar insanlara hatırlattı. İnsanların hava, su, toprak, gökyüzü ve tüm canlılara karşı saygı 
göstermesi onlara yaşam hakkı tanıması gerektiğini gösterdi.
Bu virüs sağlığın önemli olduğunu, sağlığın yerine hiçbir şeyin tercih edilemeyeceğini gösterdi.
Bu virüs maddi varlıkların, paranın, zenginliğin, mülklerin sağlık ve huzur için yetmediğini gösterdi.
…Bu virüs tüm dünya insanlarına bilinen veya bilinmeyen tabiat olaylarının insanları alıp götürmesinin an 
meselesi olduğunu gösterdi.
Ve bu virüs son çare olarak Allah’ımızı gösterdi.
Ve biz insanların sahip olduğu en büyük nimet olan akıl yeniden insanların gönüllerine ve vicdanlarına sinyaller 
vermeye başladı.
Umut ediyoruz ki, Korona süreci; ‘’Her şerde bir hayır vardır.’’ sözünde belirtildiği gibi belki de insanlığın 
düşüncelerini ve davranışlarını kökünden değiştirecektir.
…Umut ediyoruz ki, Korona sonrası İnanma Yöntemi devreye girerek uzun zamandır uygulanmayan insanlık 
değerleri uygulanmaya başlayacak ve kalıcı olarak tüm dünya insanlarına huzur, sağlık, mutluluk, güç ve barış 
getirecektir.
Şimdi biz insanlar hep beraber ortak gönüllerimiz ve akıllarımız ile önce kendimizi sonra çevremizi, yetkililerimizi, 
ülkemizi, diğer ülkeleri ve tüm insanları ikna etmeliyiz. Artık biz insanlar ortak akıl 
ve ortak gönül birliği ile bizleri yönetmeye başlayan Korona Virüsüne bir son vermeliyiz. 

“Devamı www.simgedergi.com.’de..” 
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Gazzeli kadın 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla bedevi 
işlemecilik kültürünü yaşatıyor

Gazze Şeridi’nde yaşayan 70 yaşındaki Ganime el-Arcan, 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla yün eğirerek bedevi 
kültürüne ait birbirinden güzel işlemeler yapıyor.
Yaklaşık 40 yıldır bu işi yapan Ganime teyze, ilerleyen yaşına rağmen her gün duvarları yıpranmış kumaşlarla 
örtülmüş odasında uzun saatlerini yün eğirerek ve işlemeler yapark geçiriyor.
Ganime teyze, yaşadığı coğrafyadaki bedevilerin en eski ve en belirgin mesleklerinden olan bu işi gelecek 
nesillerin de sürdürmesini istiyor.
Elindeki kirmen adı verilen yün eğirmek için kullanılan çubuk, tahta dokuma sopaları, ceylan boynuzu ve iğne 
iplik gibi basit aletlerle, at hamudları ve süsleri, debke oyunu için sopa süsleri ve daha pek çok geleneksel süs 
eşyası yapan Ganime teyze, etrafında toplanan torunlarıyla şarkılar söyleyerek işini daha eğlenceli hale getirmeyi 
de ihmal etmiyor.

100 yıllık boynuzlar aynı amaçla kullanılıyor
Ceylan boynuzlarını işinde kullanmanın sırrına da değinen Ganime teyze, boynuzları dokuma sırasından ipleri 
sıkıştırmak için gerekli sertliklere göre kullandığını belirtti.
Atalarından kendisine miras kalan bu boynuzların neredeyse 100 yaşında olduğunu ve hasar görmemeleri için 
onları gözü gibi koruduğunu dile getiren Ganime teyze, eskiden deve ve koyun yünü kullanılarak yapılan bu 
işlemelerin bugünlerde bu tür yünlerin bulunmasının zorlaşması nedeniyle hazır malzemelerle yapıldığını anlattı.
Ganime teyze ayrıca bu işi yapmadaki asıl hedefinin maddi kar amacından çok ata yadigarı bir mesleği sürdürmek 
olduğunu sözlerine ekledi.

Bedevi kültürüne göre işleme yapan çok az insan kaldı
Filistinli Ganime el-Arcan, AA muhabirine, ceylan boynuzlarıyla yün eğirme ve işleme işinin inceliklerini ve 
geçmişini anlattı.
Şu anda bir sipariş üzerine ev için süs eşyası hazırladığını söyleyen Ganime teyze, yünleri eğirerek ip haline 
getirmeyi henüz küçük yaşlarda annesinden ve diğer bedevi kadınlardan öğrendiğini söyledi.
Eskiden bedevi kadınların bir çoğunun yün eğirip el işlemeleri yaptığını ifade eden Ganime teyze, günümüzde ise 
bedevi işlemelere talebin azalması nedeniyle az sayıda insanın bu mesleği icra ettiğini aktardı.
Ganime teyze, bu işin kolay olmadığını ve ustalaşmak için yıllar gerektiğini belirtirken, ancak ata mirası bu 
mesleğin yok olmaması gerektiğini vurguladı.

KÜLTÜR SANAT
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Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü 
Mevlana’nın yoluna girdi

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya gelen Hint asıllı Swamini Samvidananda Saraswati, 7 yıl önce 
rüyasında gördüğü Hazreti Mevlana’nın “gel” çağrısına uyarak iki yıl önce Konya’ya yerleşti.
Ülkesinde profesyonel müzik ve spiritüel eğitim üzerine çalışan 55 yaşındaki Saraswati, doğup büyüdüğü 
Arjantin’den Konya’ya uzanan hayat hikayesini anlattı.
Saraswati, hayatının yarısını bir keşiş olarak manastır ve mağaralarda geçirdiğini belirterek, Hindistan’daki eski bir 
geleneği takip ettiğini ve ömrünün spiritüel eğitimler alarak geçtiğini aktardı.
Hindistan ve Arjantin’de öğrencilerine felfese ve kutsal metinler üzerine eğitim verdiğini ifade eden Saraswati, 7 yıl 
önce gördüğü bir rüya ile hayatının değiştiğini vurguladı.

Rüyasında Hazreti Mevlana’yı gördü hayatı değişti
Saraswati, gördüğü rüyanın ruhunun derinliklerine işlediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Rüyamda tanımadığım ama bana o kadar yoğun hisler uyandıran sufi piri gördüm. Sabah kalktığımda bile çok 
net hatırlıyordum. Tek bildiğim sufi piriydi ve beni çağırıyordu. Hemen internetten araştırdım ve görseller arasında 
Hazreti Mevlana’nın tasvir edildiği resmi gördüm. Rüyamdaki kişinin o olduğunu anladım. Bana ‘Gel’ dedi ve 
yolculuğum başladı. Bunun üzerine Mevlevilik üzerine araştırmalar yaptım ve 2013’te uçağa bindim ve Konya’ya 
gelmeyi başardım. Taksiye bindiğimde doğrudan türbeye geldim. O kadar yoğun bir histi ki taksiden kendimi 
adeta attım ve Mevlana’nın türbesinin dış duvarlarına tutunarak, ‘Buradayım, ulaştım ve yanındayım pirim’ dedim.”

“Bugüne dair yaşadıklarım için şükrümü ifade edecek bir kelime 
bulamıyorum”
Hazreti Mevlana’nın türbesinde yoğun duygular yaşadığını aktaran Saraswati, şöyle devam etti:
“İçimde kalp yolu açıldı. Anlayışım buna göre şekillendi. Hindistan’daki büyüklerimden kişisel gelişime dair 
öğrendiğim öğretiler farkındalık üzerineydi ama Hazreti Mevlana hayatımın her yönünü etkiledi. Onun şiirlerini, 
eserlerini okumaya başladım, sema yaptım. Profesyonel alanım müzikti, bununla beraber Mevlevi müziğine 
de yönelmiş oldum. Her yıl gelip bu özel duyguyu yaşamak için 1-2 ay kalıyordum. Şu an tamamen burada 
yaşıyorum, buraya aitim. Bugüne dair yaşadıklarım için şükrümü ifade edecek bir kelime bulamıyorum. Hazreti 
Mevlana’nın himmetiyle kalbimde kendime dair hiç bilmediğim noktalarda heyecanla doluyum.”

KÜLTÜR SANAT
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Yeni Gen Çalışması, Hızlı yaşlanmanın 
nedeninin Sağlıklı Demir Seviyelerinin 

Korunmasına Bağlı Olabileceğini öneriyor.
Gen çalışması, kan demir düzeylerine bağlı sağlıklı yaşlanmayı önermektedir.
Büyük bir gen çalışması, kandaki demirin metabolize edilmesinde daha uzun ve daha sağlıklı yaşamlarla bağlantılı 
birkaç genomik bölgenin bulunduğunu keşfetti. Araştırma, anormal kan demir düzeylerinin yaşa bağlı birçok 
hastalığın temelini oluşturabileceğini düşündürmektedir.
Demir, sağlıklı bir insan vücudunun işleyişi için gereklidir. Bununla birlikte, çok fazla demir veya çok azı hızla 
çok çeşitli sorunlara yol açabilir. Hücresel demir metabolizması genellikle bir dizi gen tarafından düzenlenir. 
Bu genlerdeki mutasyonlar, vücudun aşırı miktarda demir içerdiği hemokromatoz gibi demir metabolizması 
bozukluklarına yol açabilir.
Edinburgh Üniversitesi ve Almanya’daki Max Planck Yaşlanma Biyolojisi Enstitüsü’nden yeni bir çalışma, 
başlangıçta hangi genlerin daha uzun ve sağlıklı yaşamlarla ilişkilendirilebileceğini araştırmaya başladı. Bir 
milyondan fazla konuyu kapsayan üç büyük kamusal genomik veri seti analiz edildi.
On genomik bölgenin daha uzun yaşam süresi, sağlık ve uzun ömür ile ilişkili olduğu ve bunların beşi sağlıklı 
yaşlanma ile hiçbir zaman ilişkilendirilmedi. Ancak daha da önemlisi, çalışmada tanımlanan bu genomik 
bölgelerin bir kısmı demir metabolizmasına katılan genleri içeriyordu.
Araştırma tarafından üretilen hipotez, anormal kan demir metabolizmasının yaşa bağlı bir dizi hastalığa yol 
açabileceğidir. Çalışmada not edilen düzensiz demir metabolizması, hemokromatoz gibi akut demirle ilgili 
sorunlara neden olmak için yeterli değildir, bunun yerine vücudun çoğu zaman yaşa bağlı dejenerasyondan 
muzdarip olan düşük seviyeli, uzun süreli demir birikimlerine neden olur.
Yeni bir yazar olan Paul Timmers, “Bu bulgulardan çok heyecan duyuyoruz, çünkü kandaki yüksek demir 
seviyelerinin sağlıklı yaşam yıllarımızı azalttığını ve bu seviyeleri kontrol altında tutmak yaşa bağlı hasarı 
önleyebilir” diyor. “Demir metabolizması hakkındaki bulgularımızın, diyette çok yüksek miktarda demir 
açısından zengin kırmızı etin neden kalp hastalığı gibi yaşa bağlı koşullarla bağlantılı olduğunu açıklamaya 
başlayabileceğini düşünüyoruz.”
Örneğin, büyüyen bir araştırma grubu, anormal beyin demir seviyeleri ile Alzheimer gibi nörodejeneratif 
hastalıklar arasındaki bağlantıyı araştırmaktadır. Beyin demir düzeylerini düşürmenin bilişsel düşüşü 
yavaşlatabileceğini veya önleyebildiğini araştıran klinik çalışmalar halen devam etmektedir
Max Planck Yaşlanma Biyolojisi Enstitüsü’nden Joris Deelan, bu spesifik genomik bölgelerin yaşlanmayı nasıl 
etkilediğini tam olarak çözmek için daha fazla çalışma gerektiğini önermektedir. Ancak yeni çalışma, demir 
homeostazının bozulmasının yaşla ilgili birçok sorunun öncüsü olabileceği fikrine ağırlık veriyor.
“Nihai amacımız yaşlanmanın nasıl düzenlendiğini keşfetmek ve yaşlanma sırasında sağlığı artırmanın yollarını 
bulmak” diyor Deelan. “Genomun yaşam boyu, sağlık ve uzun ömürlülükle bağlantılı olduğunu keşfettiğimiz on 
bölgenin hepsi, daha ileri çalışmalar için heyecan verici adaylar.”

Derneği Genel Başkanı
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İLGİNÇ VERGİLER
Vergi ve vergilendirmeye ilişkin hükümler, kamu hizmetlerinin finansmanında kamu otoritesinin en önemli gelir 
kaynaklarıdır. Vergilere ilişkin temel kurallar, en eski uygarlıklardan en yeni milletlere kadar, dini metinlerden çivi 
yazılarındaki vergi metinlerine kadar uzanır. Geçmişten günümüze vergilendirmeye ilişkin hususlar hassasiyet 
içerirken bir o kadar dinsel, ekonomik, sosyolojik etkileri de içinde barındırmıştır. Öyle ki kamu otoriteleri 
ya da dönemin hükümdarları vergilendirme sürecini dikkatli yürütmek adına çaba sarf etmişlerdir. Nitekim 
vergilendirmeye ilişkin sınırlar bu çabanın en temel unsurudur. Maliye tarihinde görüşmüştür ki vergiler, 
mükellefler üzerinde ağır baskılara yol açınca isyanlara sebep olurken bir yandan da çeşitli kolonilerin vergi 
isyanlarıyla bağımsızlıklarını ilan edip yeni devletler oluşturmalarını sağlamıştır. Bu açıklamalara ek olarak  
çalışmada ilginç vergilerden söz edilecektir. 

İdrar vergisini, Roma İmparatoru Vespasian kamu harcamalarına yetişebilmek için yürürlüğe koymuştur. Antik 
Roma’da idrar, giysiler ve yünlerin temizlenmesi, beyazlatılmasında amonyak işlevi görmekteydi. Üreticiler, 
bu idrarı temizlik malzemesi olarak kullanmaktaydılar, bu durum üreticiler üzerinden idrar vergisinin tahsilini 
de beraberinde getirmiştir. Görüldüğü üzere kamu otoritesi kendisine yeni gelir kaynakları ararken verginin 
ne üzerinden alındığı konusunda hassasiyet göstermemiştir. İlginç bir konu da Antik Yunan’da devlet adamı 
Solon’un, meslek olarak adlandırılan fahişelikten vergi aldığı ifade edilir. Görülüyor ki verginin konusunun 
ahlaka da aykırı oluşu verginin tahsiline engel olmamıştır. Günümüzde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ile kumar 
oynatılması gibi faaliyetlerin sonucunda vergi mükellefiyeti doğmaktadır.

Sakal ve Bıyık Vergisi, Rusya ve İngiltere’de uygulanmıştır. Buna göre iki haftanın üzerinde uzayan sakallar vergiye 
tâbi tutulmuştur. Bu verginin temel amaçları, Batı modasını kişilere empoze etmek, savaşların finansmanı için 
gelirleri arttırmaktır.  Ayrıca Uruguay’da 1867 yılında bıyık boyutuna göre vergilendirme söz konusu olmuştur. Her 
1 cm bıyık boyutu için 2 Pezo tutarında vergi hükmedilmiştir. 

Köpek Vergisi, köpek besleyenlerden tahsil edilen vergidir. Eskiden var olan kuduz problemi sebebiyle köpek 
sayıları bu vergi politikasıyla azaltılmak istenmiştir. Daha sonraki yıllarda ise köpek beslemek bir lüks göstergesi 
sayıldığı için alınmaya devam edilmiştir. Günümüzde bazı yerel yönetimlerde köpek besleyenlerden belli bir 
tutarda harç alıp sokak hayvanlarının masrafları için kullanmaktadır. 
Tuğla ve Kiremit Vergisi, İngiltere ve Amerika’da uygulanmıştır. Tuğlaların niteliklerine göre vergilendirilme 
yapılmıştır. Vergiden kaçınmak için mükellefler tuğlaların boyutlarını büyüterek daha az vergi ödemenin yollarına 
başvurmuşlardır. 
Pencere vergisi ise İngiltere’de uygulanmıştır, temel amaç zenginlerin büyük evlere sahip olacağı düşüncesiyle 
büyük evlerdeki fazla pencere sayısından vergi alarak gelirlerin arttırılması istenmiştir. Mükellefler, vergiden 
kaçınmak için bir süre pencereleri örüp daha sonra sökmüşlerdir. Görülmüştür ki İngiliz mimarisinde daha az 
pencereye sahip evler yapılmıştır, ardından da çeşitli hastalıklar ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu vergi kaldırılmıştır. 
Geçmişte ya da bugün tahsil edilen vergiler sadece bir çeşit gelir kaynağı ya da maliye politikası aracı olarak 
kalmamış aynı zamanda her bireyi dolaylı ya da dolaysız olarak sosyal, kültürel, siyasi, iktisadi ve psikolojik yönden 
etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir.

Kaynak
Gökbunar, A.R. ve Uğur, A. (Editörler), (2016). 

Sümerlerden Türkiye Cumhuriyeti’ne Maliye Tarihi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
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Tarihi surların kapıları yeniden hayat buluyor
KÜLTÜR SANAT

Binlerce yıllık geçmişe sahip UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır surlarının tarihe 
tanıklık eden kapıları restore ediliyor.
Kurulduğu günden bu yana içinde barındırdığı medeniyetleri koruyan ve UNESCO tarafından 2015’te Dünya 
Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır surlarının birçok dönemine tanıklık eden yüzlerce yıllık kapıları 
yapılacak restorasyon çalışmasıyla yeniden hayat bulacak.
Surda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında bir süre önce yerlerinden sökülen ve geçmişte kente giriş 
yapılan surun ana kapıları Mardinkapı ve Urfakapı ile müze envanterinde bulunan Yenikapı ve İçkale’den sur içine 
açılan Küpelikapı restore ediliyor.
Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğünün uzman restoratörleri tarafından titizlikle sürdürülen işlemlerinin tamamlanmasıyla kapılar tekrar 
yerine takılarak turizme kazandırılacak.

Kapılar çok sağlam yapılmış
Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, AA muhabirine, Diyarbakır Kalesi’nin Roma döneminden bugüne 
kadar mimari özelliklerini koruyarak farklı onarım ve tadilatlardan geçerek günümüze ulaştığını söyledi.
Kalenin Dağkapı, Urfakapı, Mardinkapı ve Yenikapı olmak üzere 4 ana kapısının bulunduğunu aktaran Koç, 
bunların dışında İçkale’de de dışa açılan Fetih ve Oğrun kapıları ile sur içine açılan Saray ve Küpeli kapılarının 
bulunduğunu bildirdi.
Kale yapısı içinde kapıların en çok zarar gören yerler olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:
“Aslında kapılar Diyarbakır Kalesi’nin en zayıf noktasını oluşturuyor. Çünkü savaş esnasında en fazla tahribatın, 
çatışmanın olduğu yerler. Aynı zamanda surun bekçisi görevi görmektedirler. Dolayısıyla eğer bir kaleyi zapt 
etmek istiyorsanız. Öncelikle o kalenin kapısını açmanız lazım. Kapılar o yüzden çok sağlam yapılmış.”

Titiz bir çalışma yürütülüyor
Kalenin ana yapısında bazalt, tuğla, harç olarak da kireç harcının kullanıldığını fakat tamamıyla savunma amaçlı 
olması nedeniyle kapıların demir malzemeden imal edildiğini belirten Koç, kapıların savaşlara maruz kaldığını, çok 
farklı bozulmalara uğradığını aktardı.
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Kapılarda özellikle aşırı derecede korozyon, aşınma, yıpranma ve kopmaların olduğunu ifade eden Koç , 
korozyonları bertaraf etmek üzere restorasyon ve konservasyon temel ilkelerine bağlı kalarak uzman restoratör 
personelin belirlediği yöntemler çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.
Bu kapsamda öncelikli olarak mekanik temizleme çalışmalarının yapıldığını bildiren Koç, şöyle devam etti:
“Bu çalışmalar yapılırken de kapıların üzerindeki çokgen, yuvarlak, damla, akrep, balık gibi farkı motifler 
üzerindeki farklı ebatlardaki çiviler tek tek kumlama yöntemiyle korozyondan arındırılmaktadır. Daha sonra 
hazırlanan özel solüsyon içerisinde bekletiliyor. Solüsyondan sonra da mekanik temizleme hafif ince uçlu tel 
fırçalarla devam ediyor.”

Kapılar ait oldukları yere takılacak
Özgün nitelikte bugüne ulaşan Urfakapı, Mardinkapı ve müze envanterinde kayıtlı olduğunu tespit ettikleri 
Yenikapı’nın restorasyon ve konservasyonları yapılarak yine yerine takılacağını anlatan Koç, ayrıca Osmanlı 
Dönemi’nden kalan Küpelikapı’nın da kapı parçalarının restorasyon ve konservasyonlarının gerçekleştirileceğini, 
eksik parçalarının da özgün kapıdan alınacak numuneler ve kalıplar çerçevesinde geleneksel dökme yöntemiyle 
tamamlanarak yerine takılacağını bildirdi.
“En kısa zamanda restorasyon, konservasyon belgeleme çalışmalarını yapıp kapıları ait oldukları yerlerde 
tekrar sergilemeye ve halkımızın rahatlıkla gelip görebileceği bir noktaya taşımış olacağız.” diyen Koç, kapıların 
restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yaparak yeniden tarihi surlarla bütünleştireceklerini kaydetti.

Mardinkapı’nın 1100 yıllık olduğu düşünülüyor
Kapıların tarihlendirilmesini bulundukları burcun ve sur duvarının üzerindeki kitabeler ile yazılı kaynaklardan 
tespit edebildiklerini fakat o dönemden sonra herhangi bir onarımdan geçirilip geçirilmediği bilgisinin mevcut 
olmadığını dile getiren Koç, yapılacak karbon 14 testleri sonucunda tarihlendirme yapmanın mümkün olacağını, 
bu yönde çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Mardinkapı’nın üzerindeki kitabeden hareketle burcun ve sur duvarının Abbasiler Dönemi’nde 909-910’da onarım 
gördüğünün kitabede ifade edildiğine işaret eden Koç, “Dolayısıyla kapının da aynı onarım kapsamında yapılmış 
olma ihtimalini göz önünde bulundurursak yaklaşık 1100 yıllık bir kapıdan bahsetmiş oluyoruz. Urfakapı’nın da 
Artuklu Dönemi’nde ciddi anlamda bir onarım gördüğünü yazılı kitabe ve kaynaklardan tespit edebiliyoruz. Ana 
kapıların dışında Osmanlı Dönemi’nde İçkale’de 1524-27 yıllarında yapılan genişleme sonucunda yapılan Saray ve 
Küpeli kapıları mevcut. Ayrıca, 2017’de Saraykapı’yı da restorasyon ve konsarvasyonu tamamlayıp yerine taktık.” 
diye konuştu.
Çalışmaların titiz sürdürülmesi ve yeni tip koronavirüs nedeniyle aksamalar yaşanabildiğini aktaran Koç, 3 ay 
içerisinde kapıları yerinde görme şansına sahip olacaklarını sözlerine ekledi.

KÜLTÜR SANAT
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ASALAK ANARŞİSTLER

simgedergi@gmail.com

Orhan SELEN
Yazar

Devlet,  binlerce yıllık toplum yaşamının vazgeçilmez bir üst yapı kurumudur.
Uzun yıllar devletin gereksizliğini savunanlar bile  sonunda onun gerekliliğini kabullendiler.
 Sadece anarşizmi savunanlar bu konudaki direnmelerini  sürdürüyorlar.
Anarşist ve teröristlerin arka bahçelerine bakıldığında ise genellikle bir büyük devletin varlığı görülüyor. Bu 
çelişkiyi kendileri de açıklayamıyorlar.
Anarşi ve terör ile çözüm bulacaklarını sananlar ciddi boyutta ruh hastalarıdır.
 Devletin koruduğu düzen adil değilse, buna da devlet terörizmi deniyor.
 Anarşizmin bilinen yüzünün dışında bir de gizli olanı vardır.
 Sadece bir yerleri bombalamanın ve insanları öldürmenin anarşizm olarak  gündemde tutulması
 gizli anarşistlerin hareket alanlarını  genişletiyor.
 En tehlikeli gizli anarşistler:  VERGİ VERMEYENLERDİR.   
 Bunların devlete ve topluma verdiği zarar bombacılardan fazladır..
 Ülkemizde yaşayanlar her şeyi devletten veya yan kuruluşlarından beklerler.
 Adamın evinin önü bir karış buz tutmuştur, insanlar kayıp düşmektedirler, ama o büyük bir yüzsüzlükle;
 “Belediye gelsin temizlesin,” diyebilmektedir.
 Almanya’da evinizin önündeki buzda birisi kayıp sakatlanırsa tüm tedavi masraflarını ödersiniz.
 En basit işleri bile devletten, belediyeden bekleyenler, iş vergi ödemeye geldi mi tüm dansözleri imrendirecek 
kadar güzel kıvırtmaya başlarlar.
 Emlak vergisinden KDV’ye kadar kimse vergi ödemek istemez.
 Emlakler, vergide gösterildikleri değer üzerinden kamulaştırılabilir diye bir yasa çıkarılsa  ev ve dükkan 
sahiplerinin renkleri hangi tondan morlaşır merak ediyorum.
 Alış veriş sırasındaki FİŞ pazarlıkları ise çirkin ve utanç verici. Hem alıcı, hem satıcı ortaklaşa olarak devleti 
soyuyorlar. Aynı şekilde birisi onları soymaya kalksa dünyayı ayağa kaldırırlar. Örnek istenirse yüzlercesi var 
ama ben yaşadığım kentten örnek vereceğim. Ankara mobilyacılarının yoğun olduğu   SİTELER  ve SİNCAN’da  
fatura kesenlerin sayısı çok az. İmalatçılar çoğunlukla eşyaları veya dolapları çalışma saatleri bittikten sonra  
müşterilerine teslim ediyorlar. Maliye’nin gezen ekipleri buralara pek uğramıyor. Bir toplum vergisini ödemezse, 
hesap sorma hakkını da  kazanamaz. Yurttaş olmanın vazgeçilmez iki temel ölçütü vardır.
 OY VERMEK – VERGİ VERMEK . Bunlar yapmayan yurttaş değildir. Devleti kemiren gizli anarşisttir. Ulusuna, 
bayrağına, vatanına ve devletine saygısı yoktur. Devletten hizmet beklemeye hakkı da yoktur. Vermeden 
istemekte direnenlere, yüzsüz diyeceğim ama günümüzde yüzsüzlük asalet unvanına döndü. Adam trilyonları 
kaçırıyor ve gülücükler dağıtıyor.  Koro halinde yüzsüz desek ne olacak. Sağcıların, solcuların peşinde zaman 
kaybeden devlet hırsızların önlerini kesebilseydi, milli gelir 10 bin doları çoktan geçmişti.
 Devlet vergi kaçıranı yakalayacak. Bizde öyle olmuyor. Tuttuğunu en ince tüylerine kadar yolmakla kalmıyor, ara 
sıra ölçüyü kaçırıp derisini de yüzüyor. Tutamadığı ise saltanat sürüyor.  Seçim günü sandığa gitmeyenler AKP’den 
yakınıyorlar. Oy vermeyenin siyasi uygulamalardan yakınma hakkı yoktur. Siyasetten korkup uzak durmanın 
savunulabilir yanları vardır ama oy vermeyenin yurttaşlığı bile tartışılır. Kendisine göre parti bulamadığını 
söyleyenler ise sadece ne kadar salak olduklarını açıklıyorlar. Hele aydın olduklarını iddia edenlerin oy vermemesi                                                                                

salaklığın da birkaç adım ötesinde ihanete varan bir durumdur.  Vergi ödemeden ve oy          
vermeden yaşamanın adına yurttaşlık denemez. Bu olsa olsa asalaklıktır.
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İSTEMEZÜKÇÜLER AKLINIZI BAŞINIZA ALIN..
KANAL İSTANBUL NİÇİN GEREKLİDİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu başta olmak üzere bazı yöneticilerin akıllarını başlarına almaları 
için bazı önemli hususları tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum.
Öncelikle Kanal İstanbul’un ekonomik olduğu kadar bir güvenlik meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. 
Türkiye’nin Boğazlarından geçen yabancı gemileri durdurabilmesi, denetleyebilmesi çok önemlidir. Milyonlarca 
dolar gelir getirmesi bir tarafa 20 milyon insanın yaşadığı bu metropolün güvenliği söz konusudur.
Bu maksatla Türkiye’nin Boğazlarda yeniden hâkimiyetini ilan etmesi için doğal suyolu olan boğazlara alternatif 
kanallar açılması gerekiyor.
Böylece gemilerin İstanbul Boğazı yerine Kanal İstanbul’a yönlendirilmesi mümkün hale gelecektir. Aksi takdirde 
alternatif bir suyolu olmadan; Montrö Anlaşmasına bir biçimde denetleme ve yönlendirme yapmak mümkün 
değildir.
Geçen yıl Beyrut’ta patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce İstanbul Boğazı’ndan geçmiş ve 
buraya gelmişti.
Düşünün bakalım aynı sabotajı bir de Boğazda yapmış olsalardı ne denecekti?
Hiç şüphesiz Kanal İstanbul’a karşı çıkanlar “nerede bu devlet?”, “niçin önlem almadınız?” şeklinde sorular 
soracaklardı. 
Fakat devlet bundan daha büyük tehlikeleri önlemek adına “Kanal İstanbul” projesi ürettiğinde ilk önce bu 
istemezükçü gruplar ortaya çıkmaktadır.
Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu “Kanal İstanbul” basit bir konu değildir, Türkiye için stratejik bir 
güvenlik meselesidir. Buna itiraz edenlerin biraz sağduyu ile meseleye bakması gereklidir.
Kanal İstanbul konusu sadece siyasetçilerin değil güvenlik konusunda çalışan herkesi ilgilendirmektedir. 
Sırf hükümete muhalefet olsun diye insanların canlarını hiçe sayan istemezükçülere bazı olayları tekrar 
hatırlatmamız gerekiyor.
Zira karşımızdaki dehşetin farkında olmayanlar çoktur.
Muhtemel İstanbul depremi için senaryolar yazılıp akla hayale gelmedik teoriler üretilirken her yıl defalarca 
kaza yaşanmasına rağmen milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul Boğazının tehlikeleri hakkında kimse iki kelime 
söylememektedir.
Umarım bu makale iktidara düşmanlık yüzünden gözlerinden başka akıl ve kalpleri körleşmiş insanları 
uyandırmaya vesile olur.
Askeri gemiler de dâhil olduğunda İstanbul Boğazından yüzden fazla geçiş yapmışımdır. 
Her geçiş ister kılavuz kaptan olsun ister olmasın daima stresli olur. 
Zira İstanbul Boğazının ters akıntıları, her zaman için kaptanlara çeşitli sürprizler barındırmaktadır.
İstanbul Boğazında maksimum 80 dereceye varan 12 adet dönüş noktası vardır. 

“Devamı www.simgedergi.com.’de..” 
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FIA, Formula 1’de 2021 sezonu takvimini onayladı
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya 

Şampiyonası’nın 2021 sezonu takvimini onayladı.

FIA’dan yapılan açıklamaya göre Dünya Motor Sporları Konseyi, 21 Mart 2021’de Avustralya Grand Prix’si ile 
başlayıp 5 Aralık 2021’de Abu Dabi Grand Prix’si ile sona erecek 23 etaplık yeni sezon takvimine onay verdi.
Suudi Arabistan’ın ilk kez şampiyonaya dahil edildiği, 25 Nisan’da yapılacak yarışın ise daha sonra açıklanacağı 
takvimde Türkiye Grand Prix’si yer almadı.
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle :

21 Mart: Avustralya Grand Prix

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

11 Nisan: Çin Grand Prix

25 Nisan: Daha sonra belirlenecek

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

14 Kasım: Brezilya Grand Prix

28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix

5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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Milli judocu Mikail Özerler: Türkiye’yi tercih 
ederek çok doğru bir karar verdim

Dünya ikinciliği bulunan, geçen yıl Avrupa Oyunları’nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki Slovenya asıllı 
milli judocu Mikail Özerler, kariyeri, Türk vatandaşlığına geçerek ay-yıldızlı forma altında yarışmaya başlaması 
ve hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Kariyerine Slovenya’da başlayan Mikail Özerler, 
judoda imkanların yetersiz olması nedeniyle ülkesinde istediği başarıları yakalayamadığını belirtti. Hedeflerine 
ulaşabilmek için radikal bir karar alarak ülke değiştirmeye karar verdiğini aktaran milli judocu, Türkiye’nin teklifini 
kabul etmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Slovenya’da süreç benim için sıkıntılıydı. Olimpiyat şampiyonu olmak 
istiyordum ancak bunun için imkanlar yeterli değildi. Kendi kategorimde partnerim yoktu. Arayışlara girdim. 
2017 Avrupa Şampiyonası’na çok iyi hazırlanmama rağmen derece elde edemedim. Antrenörlerle anlaşamadım. 
Aynı yıl Dünya Şampiyonası’nda ikinci oldum. Daha sonra Türkiye’den teklif geldi. Ben de isabetli bir karar vererek 
2018’de Türkiye’yi seçtim.” Türk vatandaşı olduktan sonra yaşanan süreç hakkında görüşlerini dile getiren Mikail 
Özerler, “Burada ilk 2 yıl çok zor geçti. Türkiye, Slovenya’ya göre çok büyük bir ülke. Türkçe konuşamıyordum, 
antrenörüm de İngilizce bilmiyordu. Milli takımda arkadaşlarımla her zaman Türkçe konuşmaya çalıştım. Türkçemi 
geliştirmek için çaba sarf ettim. Nitekim geçen sene Avrupa Oyunları’nda şampiyonluk yaşadım. Türkiye’yi tercih 
ederek çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Türkiye’yi seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum.” 
diye konuştu.

“En büyük hedefim olimpiyat şampiyonluğu”
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünün sporcusu Mikail Özerler, en büyük hedefinin ay-yıldızlı formayla 
olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu aktardı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
antrenmanlara ve turnuvalara ara verilen süreci iyi değerlendirdiğinin altını çizen 26 yaşındaki milli judocu, 
“Ameliyat oldum. Slovenya’da antrenmanlarıma devam ettim. Judo dışında bisiklet sürdüm, dağa çıktım ve 
tırmanış yaptım. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na ciddi bir şekilde hazırlanıyorum. En büyük hedefim olimpiyat 
şampiyonluğu. Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Judoya oyun oynamak ve kendimi savunmak için başladım”
Türk vatandaşı olduktan sonra Mikail Özerler adını alan Mihael Zgank, 7 yaşında spor salonunda izlediği 
antrenmanda savunmaya yönelik hareketlerin dikkatini çektiğini ve bunun üzerine judoya merak sardığını 
söyledi. Judoyu denemeye karar verdiği dönemde yaşadığı şehirde çok iyi bir antrenör olduğunu duyduğunu 
aktaran Mikail Özerler, “Arkadaşlarım, bu antrenörün efsane ve olimpiyat madalyası kazandıracak kalitede 
olduğunu söyledi. Judoya başlamam için ısrar ettiler. Aslında judoya ilk başlarda oyun oynamak ve kendimi 
savunmak için başladım. Ciddi değildim. Şu an ise judo benim hayatım. Benim için bir aşk. Bu sporu çok 
seviyorum. Judo yaptığım için çok mutluyum.” şeklinde görüş belirtti. Beş yıl futbol oynamasına rağmen 
judoyu tercih etmesi hakkında da konuşan ay-yıldızlı sporcu, “Futbolu da çok seviyorum. Yaşadığım şehirde 
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ABD’nin Suriye Politikası (23)
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları, bundan önceki yazımda tüm detaylarıyla ABD’nin Suriye politikasını çıplak bir 
gözle gelişen olaylar ve uygulanan vur kaç politikaları ile ABD’nin amacının Ortadoğu coğrafyasında amaçlarının 
ve uzun vadede projelerinin neler olduğunu anlatmaya çalıştım. 2 yılı aşkın bir süredir yazmaya çalıştığım 
yazılarımda gözlemlediğim, incelediğim, araştırdığım, yurt içi ve yurt dışı köşe yazıları, yorumlar, saygın gazete 
ve dergilerin yorumlarını değerlendirerek yazılarımı kendi görüş ve düşüncelerim doğrultusunda siz değerli 
okuyucularıma tarafsız ve gazeteci etiğine uygun bir dille anlatmaya çalıştım.
 
Bundan önceki yazımda ülkemizin Suriye politikası ile daha doğrusu ABD’nin öncülüğü doğrultusunda Suriye 
devletine uyguladığı politikaların ülkemize ne kazandırdığı ne kaybettirdiğini anlatmaya çalışacağımı yazmıştım. 
Şimdi uzatmadan kaybettiklerimizi ülke olarak sıralamak istiyorum.
 
1- Suriye iç savaşını körükleyerek Suriye’den 2011 yılından 2020 yılının sonuna yaklaşık içimize 4 milyona yakın 
Suriye vatandaşını mülteci kamplarına ve serbest dolaşım hakkı vererek 81 ilimize yerleşmelerini sağladık. 
2- Komşumuz Suriye ile 1100 km sınır çizgimizin kontrolünü kaybettik ve sınırları koruyan Esad hükümeti iç savaş 
dolayısıyla topraklarının 3/2 sinin kontrolünü kaybetti. 
3- Bu coğrafyada tek komşumuz olan Suriye’nin yanı sıra komşularımızın sayısını artırdık.

A- Abd 
B- Rusya 
C- PKK ‘nın uzantısı olan Suriye’nin kuzey bölgesinde  PYD-YPG terör devleti oluşturuldu.
D - Bu uygulanan politika ile ülkemizin demografik yapısını kaybettik dolayısıyla ülkemizin üniter devlet yapısı 
tartışılır bir hale geldi. 
E- Yıllık 20 milyar dolar ihracatımız olan bu pazarı kaybettik.
F- Bu uygulanan Suriye karşıtlığı  politikamızla ülkemizin çeşitli bölge ve il ölçekli Suriye vatandaşlarının yeme 
içme barınma ve eğitimlerini sürdürmeleri için bu ülke bu yoksul fukara halkımızın boğazından kesilerek Suriye 
vatandaşlarının yaşamlarını eğitimlerini sürdürmeleri için harcadığımız devasa para!
G- Dış politikada büyük Atatürk’ümüzün yol gösterici onurlu duruş sergilediği politikadan uzaklaştık.
H- Ülkemizin Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu Ege  ve Marmara bölgelerimizde Fetö taktiği uygulanarak bu ülkenin 
tarafsız savcı, hakim, emniyet  müdürleri gibi üst düzey yöneticileri kamu görevlerinden uzaklaştırıldı.
İ- Avrupa ülkeleriyle (AB) geri kabul antlaşması yapılarak sınırlarımızdan AB ülkelerine göçmen olarak kaçak 
yollardan geçen mültecileri ülkemize kabul ederek kamplarda yaşamaları garantisini verdik.
İ- Suriye’nin çeşitli bölgelerine asker göndererek sınırlarımızın korunması ve PKK uzantısı olan Suriye’nin de destek 
verdiği müslüman kardeşlerin politikasını uygulayan Işid kafalı terör örgütleri ülkemizin muhtelif yerlerinde canlı 
bomba patlatarak yüzlerce masum vatandaşlarımız şehit edildi. Ve son cümle dost ve kardeş olan Başer Esad 
bizim düşmanımız ilan edildi.

Sevgili okuyucularım köşemde yer kalmadı. Gelecek yazımda devam edeceğim. İyi okumalar.

simgedergi@gmail.com
Ali MUGAN
Yazar

Araştırmacı
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Esra KARABULUT
Yazar

HER İNSANIN PROBLEMİ; STRES
İnsan dediğimizde aklımıza ilk gelen şey sosyal varlık olduğumuzdur. Bu yüzden de sürekli iletişim içindeyiz. 
Hayatımızın her noktasında her gün birtakım olaylarla karşılaşmaktayız. Bunların birkaçı bizi iyi etkilerken birkaçı 
da bizi kötü etkilemektedir. İyi etkileyen olaylar da bizi duygusal olarak mutlu edip, pozitif bakmamızı sağlarken, 
kötü etkileyen olaylar ise bizi endişe duymaya yöneltmektedir ama endişe bizim için sadece kötü olaylardan 
sonra olmamaktadır, hiç yaşanmamış bir olaya dahi endişe duyup stres olabilmekteyiz. Örneğin; gelecek kaygısı 
yaşarken. Hayatımızın geriye kalan yıllarında Acaba nasıl olacak? Nasıl yaşayacağız? Diye düşünmekten kendimizi 
alıkoyamıyoruz. Aslında kısa bir cümleyle stresi özetleyebiliriz; Her insanın her zaman karşısına çıkabilecek 
ve organizmayı rahatsız eden durum olduğunda verdiği tepkidir. Toplum olarak ele aldığımızda stres demek 
bizim için korku, felaket ve kötü olaylarda yaşadığımız durumları kapsamaktadır. Stres yaşadığımız durumlarda 
kendimizi hep daha kötü senaryoları düşünürken buluruz. Bu olayı birbirine bağlı bir zincir gibi düşünebiliriz. 
Tek bir düşünce zincirin halkasını başlatıp bizi daha kötü düşüncelere ve bu döngüyü devam ettirecek bir 
güçtedir. İnsanlar bir sebep olmaksızın stres yaşamazlar her zaman bunu etkileyen faktörler bulunmaktadır. 
Sırasıyla belirsiz olması, alışılmışın dışında- yeni olması ve öngörülemeyen olmasıdır. Stresin başka türleri de 
bulunmaktadır psikologlar genellikle ‘gerçek problemler’ ve ‘varsayımsal problem’ olarak değerlendirmektedir. 
Gerçek problemler şu an hayattaki yaşadığımız sorunlarımızdır bizi her gün yoran ve düşünmekten 
işlerimizden alıkoyan problemlerdir, şu an gündem olan konu, dünya çapındaki gerçek problem virüstür. 
Varsayımsal problemler ise virüsün ileride nasıl olacağı hakkındaki düşüncelerimizdir. Herkes bu durumdan 
endişelenmektedir. Kimisi sadece titizlikle olaya yaklaşırken bir başkası da evden çıkmayarak kendini Dünya’ya 
izole ederek yaşamaktadır. Her insanın endişelenmesi bir değildir durumlar farklı şekilde ortaya çıkar her insanın 
endişelenme seviyesi farklıdır. Endişelerimizi ve kaygılarımızı azaltmak için psikologların bize sunduğu birkaç 
öneriler vardır. Öncelikle hayatımızı dengede tutmalıyız, yaşadığımız endişelerin ve stresin bizim için önemine 
dikkat etmeliyiz bu endişeler ve stres bizim için gerçek mi yoksa varsayımsal mı olup olmadığını düşünmeliyiz. 
Gerçekler bizim için önemlidir ama varsayımsal durumlar hayatımızı kısıtlayabilir. Günümüzdeki sorunu ele alacak 
olursak Covid-19 insan psikolojisini kötü etkilemiştir ve oldukça endişe verici bir durumdur. Şu an bu durumda 
insanlara iyi gelecek ve zaman geçirecek şeyler bulması endişe durumunu azaltacaktır örneğin; kitap okumak, 
komedi filmleri izlemek, en sevdiğiniz yemekleri yapıp yemek vs. Bu karantina sürecinde kendimize iyi gelecek 
aktiviteler yapıp gün sonunda da Bugün ne yaptım? Kendim için ne faydası oldu? Gibi sorular sorarak kendimizi 
geliştirebilir ve endişeden arındırabiliriz. Özet olarak stres kişinin algılayışı, yaşantı durumunun, bedensel ve ruhsal 
durumunun tehdit edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Stres hayatımızın her yerinde mevcut olduğunda dolayı her 
an karşımıza çıkmaktadır bizim bu duruma adaptasyon sağlayıp başa çıkmayı öğrenmemiz ve stres durumunu 
en aza indirmemiz gerekmektedir. Stresten kaçmak ya da üstünü örtmek yerine stresle başa çıkma yöntemlerini 
uygulayıp bu durum atlatılmalıdır.
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BES’te fon büyüklüğü 170 milyar lirayı aştı

Sabah gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen “Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları” 
kapsamında “Sigorta Paneli” gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Türkiye’nin dünyanın 17. büyük ekonomisi 
iken, küresel sigortacılık sektöründe 39. sırada olduğunu belirterek, bunun nedenlerine değindi.

Son 20 yılda atılan adımlar sayesinde katılım sigortacılığında yaşanan gelişmelerle Türkiye’nin belirli bir noktaya 
geldiğini ifade eden Nebati, “Türkiye, bundan sonra çok önemli bir sıçrama yakalayacaktır. Büyümeden ziyade 
sıçrama diye nitelendiriyorum. Çünkü ortada bir ihtiyaç var ve bu ihtiyacı giderecek irade var. Marttan bu yana 
yaşadığımız salgın, sigortacılığın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.” diye konuştu.

Nebati, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için dövizli BES uygulaması hedefine hızla ilerlediklerini, bu yıl 
yayımlanan kanunla bu sistemi işlevsel hale getirdiklerini anlattı.
Türkiye’de 2003’te başlayan BES sisteminde 2012 itibarıyla 20 milyar liralık hacme ve 3 milyonluk katılımcıya 
ulaşıldığını aktaran Nebati, 2017’de başlayan otomatik katılımla ciddi bir atılım sağlandığını, fon miktarının 
halihazırda 170 milyar lirayı aştığını bildirdi.

“Küresel sigortacılıkta hızlıca ilk 20’ye girebiliriz”
Nureddin Nebati, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kurulduğunu anımsatarak, 
finansal sistemin derinleşmesi ve finansal tasarrufların artırılması yönündeki çalışmalara değindi.

Sigortacılık sektörü oyuncularının biraz daha konuya asılması gerektiğini belirten Nebati, “Küresel sigortacılık 
sektöründe 39 olan sıranın, hemen ilk 20’lere taşınma olasılığı çok yüksek.” dedi.

Nebati, özel sektöre çağrıda bulunarak, sektörde atılacak adımların sadece kamu tarafından beklenilmemesi 
gerektiğini söyledi. Nebati, sigortacılıkta özel sektörün, çağın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gideren ve verimli 
bir yapıya sahip olması gerektiğini, böylece tüketici tarafından olumlu karşılanabilecek bir yapıya sahip 
olunabileceğini kaydetti.

EKONOMI
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Bakan Elvan: Kovid-19 nedeniyle 13 bin 823 
sigortalıya 74 milyon lira tazminat ödendi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sigorta sektörünün ilk günden itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınıyla mücadeleye destek vermek adına pek çok adım attığını belirterek, “Kovid-19 nedeniyle kasım ayı 
itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya ödenen tazminat 74 milyon lira oldu. Sektör Kovid-19 döneminde aktif, dinamik 
ve çözüm üreten bir sektör olarak ülkemize hizmet etti.” dedi.

Elvan, Sabah gazetesinin “Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları” etkinliğine video konferans yöntemiyle katılarak 
“Sigorta Paneli”nin açılış konuşmasını yaptı.

Ülke ekonomisine tasarruf sağlama işlevini yerine getiren sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün her geçen yıl 
istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini aktaran Elvan, sektörde 63 şirketin faaliyet gösterdiğini, aktif toplamının 
284 milyar liraya, toplam primlerin 59 milyar liraya ve toplam katılımcı sayısının 12,5 milyon kişiye ulaştığını 
bildirdi.

Elvan, sektörün istihdama doğrudan katkısının da 100 bin kişinin üzerinde olduğuna dikkati çekerek şöyle devam 
etti:

“Tabii sistemin istikrarlı ve güvenilir şekilde işletilmesini sağlama noktasında, güçlü kurumsal çerçevenin varlığı 
kritik bir fonksiyon üstleniyor. Geçtiğimiz sene kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (SEDDK), hızla teşkilatlanarak, sektördeki ihtiyaçları tespit etti. Sigorta sektörümüz ilk günden itibaren 
pandemiyle mücadeleye destek vermek adına pek çok adım attı. Paydaşlarla, kamuyla ve vatandaşlarımızla 
güçlü bir dayanışma örneği sergiledi. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen, salgından kaynaklanan tedavi 
giderlerinin özel sağlık sigortası kapsamında karşılanması için harekete geçildi. Bu kapsamda Kovid-19 nedeniyle 
kasım ayı itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya ödenen tazminat 74 milyon lira oldu. Başka bir ifadeyle, sektör Kovid-19 
döneminde aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olarak ülkemize hizmet etti.”

Sigortacılık ve emeklilik sektöründe kendine has dinamiklerinin etkin şekilde çalışabilmesi için farklı yapılar 
kurduklarını anlatan Elvan, bunlar arasında belki de en çok bilineninin afet hasarlarının sigortayla finansmanı 
noktasında hayata geçirilen ve diğer ülkelere de örnek teşkil eden Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) 
olduğunu söyledi.

EKONOMI
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DASK’ın kurulduğu günden itibaren üzerine düşen yükümlülükleri en iyi şekilde karşılamaya çalıştığını belirten 
Elvan, “Çok güncel bir örnek vereyim. 30 Ekim’de meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan İzmir depremi 
sonrasında başta DASK olmak üzere sigortacılık sektörümüz seferber oldu. Hasar tespit çalışmaları hızla 
sonuçlandırılıp, tazminat ödemelerine başlandı. Zorunlu deprem sigortası sahiplerine 170 milyon lira hasar 
ödemesi yapıldı. Zorunlu deprem sigortası dışındaki alanlardaysa, sigorta şirketlerimiz 15 milyon lira hasar 
ödemesi gerçekleştirdi. İncelemesi henüz sonuçlanmamış hasarlar içinse, 137 milyon lira karşılık ayrıldı.” bilgisini 
verdi.

“Sorunları giderme noktasında her türlü desteği vereceğiz”
Bakan Elvan, sektörün ihtiyaçları ve sorunlarının farkında olduklarını da belirterek şöyle dedi:

“Özellikle yargı kararlarıyla ortaya çıkan belirsizlikleri biliyoruz. Bu ihtiyaç ve sorunları giderme noktasında ilgili 
kurumlarımıza gereken her türlü desteği vereceğiz. Şeffaf, öngörülebilir ve rekabeti güçlendiren bir düzenleme 
çerçevesi geliştirmek temel önceliklerimizden biri olacak. Tabii, bizim de sizlerden beklentilerimiz bulunuyor. 
Sektördeki ürün çeşitliliğini artırmaya odaklanmanızı, sadece zorunlu sigortalara değil, diğer alanlara da 
yoğunlaşmanızı arzu ediyoruz. Bu yönde yaptığınız çalışmalara, önerilere ve mevzuat tekliflerinize her zaman 
açığız. Ortak akılla sektörü çok daha iyi noktalara taşıyabiliriz.”

“Ülkemizin katılım sigortacılığı alanında rehber ülke olması 
hedefleniyor”
Elvan, DASK’a benzer şekilde kurulan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından da her yıl çiftçi ve üreticiye 
önemli tutarda destek sağlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Kamu şirketlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla kamu sigorta ve emeklilik şirketleri Türkiye Sigorta AŞ ve 
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ altında birleştirildi. Önümüzdeki dönemde, sektörü daha ileri taşımak adına somut 
adımlar atacağız. Vatandaşlarımızın BES sistemi aracılığıyla tasarruf etmelerini cazip hale getirecek yenilikler 
üzerinde çalışıyoruz. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, katılım sigortacılığının 
geliştirilmesi için de hazırlıklara başladı. Bu kapsamda, yenilikçi ve dinamik bir düzenleme geliştirilmesi 
amaçlanıyor. Atılacak adımlarla farklı uygulamaların önü açılıp, ülkemizin katılım sigortacılığı alanında rehber ülke 
olması hedefleniyor.”

Sektörün uluslararası sisteme entegrasyonunu artırmak için yol haritası üzerinde çalıştıklarına da işaret 
eden Elvan, bu kapsamda, sigorta sözleşmeleri hakkındaki Türkiye Finansal Raporlama Standardı’na uyum 
çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Elvan, “Burada hedef, ülkemiz sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün 
kurumsal yeterliliğini yükseltip, uluslararası piyasalara uyumunu artırmak.” ifadesini kullandı.

EKONOMI
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Levent AYDIN
Yazar

Türkiye’de Hayvan Hakları
Türk hukuk sisteminde hayvanların korunmasına ilişkin mevzuatta cezalar yine idari para cezaları olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Toplumda geçmişten günümüze hayvanlara karşı bakış açıları üç temel görüşte şekillenmiştir, bunlar; 
hayvanları eşya olarak gören görüş, hayvanları kişi ve benzeri olarak gören görüş son olarak hayvanları kişi olarak 
gören görüş....
Türk hukuk sisteminde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun  1. maddesinde “Bu Kanunun amacı; 
hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların 
acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini 
sağlamaktır.” hükmüne yer verilmiştir. Buna ek olarak 4/1-(c) maddesinde; “Hayvanların korunması, gözetilmesi, 
bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, 
Kanun’un 4/1- (j) maddesinde; “Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten 
düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini 
sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır”. ifadeleri ile hayvanların tam ve mutlak sağlıkları güvence 
altına alınacağı söz konusudur fakat ülkemizde bazı belediyelerde bırakın bakımevi ve hastane kurmayı var olan 
hayvanlar bile katlediliyor. 
Kanun’un 6/2 maddesinde; “Güçten düşmüş hayvanlar ticarî ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik 
ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz” hükmüne yer verilirken aynı maddenin 4. fıkrasında da “Sahipsiz veya 
güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine 
götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde 
tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten 
sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır”.  Ülkemizde ne yazık ki bu kanun maddesinin de 
uygulanmadığı açıktır, biz gönüllüler özellikle sokak hayvanlarının alındıkları yerlere bırakılmadıkları ve gizliden 
gizliye dağlara ya da çöplüklere atıldıkları yaşanmış acı örneklerdendir. Hayvanlara yönelik şiddetin ve gayri 
meşru iş ve işlemlerin azaltılması idari cezalar kabahat suçu ile değerlendirilmektedir. Bir insana karşı yapılan 
şiddetin cezası ne kadar ağır ise bir hayvana yapılan şiddetin cezası da aynı olmalıdır fakat kanun, hayvanlara 
karşı yapılan fiillerin sadece yasak olarak adlandırmakta ve kabahat saydığı fiiller; hayvanlara kasıtlı olarak kötü 
davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç-susuz bırakmak, aşırı sıcağa ve soğuğa maruz 
bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek, hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen 
fiillere zorlamak, hayvanlara içki, sigara, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek, kesim 
için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak ve hayvanlara işkence 
yapmak olarak sayılmıştır.  “Kabahat” olarak değerlendirilerek idari para cezası ile cezalandırılmanın bu eziyetleri 
caydırıcı etkisi yok denecek kadar azdır. Ülkemizdeki yaptırımların yetersiz kaldığı, bu konudaki uygulamada 
önemli eksikliklerin bulunduğu, Kanun’un doğru bir şekilde uygulamaya konulamaması nedeniyle hayvan 
haklarının, olması gereken düzeye henüz gelemediği söylenebilir.
Kanunlar ve Okuma Metni Kaynak: Akbulut, Ö. Çobanoğlu, N. (2020). Türk Hukukunda Hayvanların Korunmasına 
İlişkin Yasal Mevzuat ve Bu Mevzuata Göre Hayvanların Hukuki Durumları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, (36) ,1-37. 
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Hüsnü EKİZCELİ
Yazar

TOPLUMDAKİ AYRIŞMAYA DİKKAT!
Sevgili dostlar, Covid-19 Korona virüsünden ölümler nedeniyle 2020 yılı dünyada felaketler yılı olarak geçti ve 
tarihe kara bir leke olarak not düşüldü. Dünya hayatı neredeyse durdu. 2021 yılı inşallah insanlık ve ülkemiz için 
bir yeniden toparlanma ve sağlıklı yaşamın başlangıcı olur. Dileğimiz bu yönde…

Bu yılın son sayısında toplu bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şurası bir gerçek ki, Türkiye, 16 Nisan 2017 
Pazar günü yapılan Başkanlık Sistemini oylarıyla kabul ettikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmamaya 
başladı. Demokratik Parlamenter Sistem yerini 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren tek adam idaresindeki 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine bıraktı. Bu sisteme geçişle beraber TBMM’nin yetkileri kısıtlanmış, 
Cumhurbaşkanının yetkileri artırılarak yürütme organının başı olmuştur. 

Rejimin değişikliğe uğradığı tarihten günler öncesinde; gerek sosyal medya üzerinden, gerekse siyaset, iş, 
üniversite cenahlarından da yarışa katılanların söylem ve eylemleri de bu ayrışmaya zemin hazırladı. Gidişatımız 
iyi değil; sonumuzun hiç de iyi günlere açılacağı gözükmüyor. Başta, bu süreci en uygun bir ortamda geçirmekle 
halkın seçtiği ve bizleri yönetenler olmak üzere, en sorumlu kişilerin ağzından çıkanları kulakları duymuyor. 
Her geçen gün, ayrışmaya yüz tutan toplum kesimleri arasında açtıkları bu çiziklerin derin vadilere, uçurumlara 
dönüşmeye başladığını neden görmüyorlar?

Lütfen aklımızı başımıza alalım.

Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Birlikten kuvvet, ayrılıktan felaket doğar. Ülkemizin uçuruma 
yuvarlanmasından, nemalanacak ve ağızlarını şapırdatacak birileri varsa o da dış güçler ve düşmanlarımız 
olacaktır. Bu güzel ülke, Türkiye Cumhuriyeti Devleti birilerinin himayesinde veya Egemen Devletlerin himmeti 
ile onların hediyesiyle kurulmuş bir ülke değildir. Bilakis, her milimetre karesi şehit kanları ile yoğrulmuş, binlerce, 
milyonlarca isimsiz atalarımızın kanları ve canları pahasına savaşılarak kurulmuştur.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi hafızalarda canlılığını koruyorken farklı ideolojisi, dünya görüşü olan herkesin 
ortaya koyduğu “Yenikapı Ruhu” o kadar çabuk unutuldu ki insanın muhayyilesi almıyor.  Millet olarak bütün 
olumsuzluklara, üzerimize oynanan onca sinsi planlara rağmen dimdik ayakta duruyorsak, bunda en büyük 
pay milletimizin sağduyusu ve birlikte yaşama ve oyunun kimler tarafından tezgâhlandığının bilincinde 
olmasındandır. Osmanlı Devlet Adamı, Tanzimat Döneminin önde gelen 3 siyasi liderinden birisi, keskin zekâsı 
ve nükteleriyle meşhur Keçecizâde Mehmet Fuat Paşa’nın edebiyatımıza girmiş olan: “En kuvvetli devlet, bizim 
devlettir. Zira siz dışarıdan, biz içeriden yıkmağa çalışıyoruz, yine yıkılmıyor!” İfadesi, Mehmet Fuat Paşanın 
o günün dünyasında Osmanlı mirasına konmak için adeta leş kargaları gibi bekleşen Batılı devletlerin kendi 
aralarında kurdukları Haçlı İttifakına dikkat çektiği kadar, kendi devletine ve milletine ihanet eden kimi aydınlara 
ve devlet adamlarına da ciddi bir ikaz niteliğindedir. Bugünün dünden farklı olduğunu kimse inkâr edemez.

Mademki Milletin iradesine başvurularak Bu sisteme geçildi. Bu süreçte başta siyasiler olmak üzere insanlar 
arasına kin, nefret, ayrılık tohumları ekmek, topluma dayatılmaya çalışılan “

sizden-bizden!” ayrıştırmaları, ötekileştirmeler neden? Ülkemizde milyonlarca yabancı 
mülteci durumdadır. Kendi düşüncesinde olmayanları,

“Devamı www.simgedergi.com.’de..” 
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simgedergi@gmail.com

Sayim Yağan
Yazar

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs musibetinden yeni yılda Türkiye’nin kurtulması kaygı korku 
içinde geçirdiğimiz her an beraberinde Yeni sıkıntılar getirdi.

 Dünyada önemli kırılmalara sebebiyet veren corona Türkiye’nin ekonomisini derinden sarsmıştır. Dünya tarihinde 
ender rastlanan bu musibetten dünya gereken dersi acaba almışmıdır. 

Ülkemizin ekonomisini etkileyen en önemli faktör kapatılan işyerleri olmuştur. Sanırım Pandemi sürecinde 
kapatılan işyerleri daha adil yöneltile bilirdi. 

Kolay değil yaklaşık bir yıldır milyonlarca işsiz zorunlu işten çıkarıldı. Hem işyerlerinin hem de işçilerin 
kaldıramayacağı bir yük haline gelen bu krizde devletin kısıtlı ekonomisi destek paketleri de yetersiz kaldı. 

Ya da kimine hiç ulaşmadı. 

Biliyorum beklentimiz hükümetin bu sıkıntıların diğer hal Bu sıkıntıların derhal yeni yılda bu soruna çözüm 
bulması yüreklere su Serpecektir . 

Pandemi yasaklarının da kontrollü şekilde hafiflemesi topluma nefes aldıracaktır . 

Özellikle 65 yaş ve üzeri insanların ne gibi psikolojik bunalımda olduklarını gözden geçirmek zorundayız. Herkese 
yeni yılda mutluluklar huzur saadet sağlıklı bir yıl geçirmek dileğiyle hoşçakalınız

Corona virüs 2021 Türkiye’nin geleceği. 
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POLITIKA

BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye, yaptırım uygulayan 
ülkelere karşı askeri üsleri koz olarak ileri sürebilir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Türkiye’ye, S-400 
hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle uygulanacak yaptırımları açıkladığını anımsattı. Söz konusu kararın, 
ABD’nin daha önce “dost ve müttefik” olarak adlandırdığı Türkiye’ye gerçekte nasıl baktığının bir göstergesi 
olduğunu belirten Destici, “Türkiye’nin sorununun aslında salt ABD ve Batı olmadığını düşünüyoruz. Sorun, 
Türkiye’nin tam bağımsız ve güçlü bir ülke olma yolunda somut adımlar atması, en önemlisi askeri ve güvenlik 
alanlarında zarar verme kapasitesini arttırmasıdır.” diye konuştu.

Türkiye’ye kendine bahşedilen dar bir alanda, müsaade edildiği kadar bir hayat hakkı tanınmasına, hiçbir vatan 
evladının da rıza göstermesinin mümkün olmadığını dile getiren Destici, “Konu, bu yönüyle, günlük politik 
çekişmelerin de çok üzerinde bir yerde duruyor.” değerlendirmesini yaptı. Destici, şunları kaydetti:

“Türkiye, yaptırım uygulamak isteyen ve uygulayan ülkeler içinde ellerinin tersiyle dışlanacak bir ülke değildir. 
Bazıları ABD ile yaşadığımız bu son krizde NATO kartını ileri sürmemiz gerektiğini söylüyor. Doğrudur, Türkiye 
kağıt üstünde NATO üyesi olarak görülmektedir ama fiilen maalesef bir NATO üyesi değildir. NATO’nun bırakın bu 
konuda bize desteğini, Kıbrıs savaşından tutun en son Rusya’nın İdlib saldırısında olduğu gibi meşhur 5. maddeyi 
devreye sokmayıp kılını kıpırdatmadığını gördük. NATO ve küresel güçler, Türkiye’yi bir cephe ülkesi, ucuz 
asker deposu ve sıçrama tahtası olarak görmekten vazgeçmiyorlar. İşte burada da askeri ve siyaset kurumunun 
diplomatik temelli çalışmaları çok önemli. Çünkü Türkiye NATO için asla vazgeçebileceği bir ülke değildir. Türkiye 
bu ülkelere çok rahatlıkla karşı hamlede bulunacak, yani şah çekecek potansiyele sahip. Ülkemizde 6 coğrafi 
bölgeye yayılmış 20 civarında ABD ve NATO üssü mevcuttur. Gizli olan üsler bu liste dışındadır. Bir kısmı silah 
deposu, bir kısmı lojistik amaçlı, diğer kısmı ise istihbarat, haberleşme ve izleme amaçlı olan bu üsler, son 50 
yıl boyunca peyderpey topraklarımıza yerleştirilmiş zamane Truva atlarıdır. Türkiye, ‘bekamı tehdit ediyor ve 
egemenlik haklarıma ağır hasalar veriyor’ diyerek rahatlıkla yaptırım uygulayan ülkelere karşı bu askeri üsleri koz 
olarak ileri sürebilir.”
AB Liderler Zirvesi’nden, Doğu Akdeniz’le AB ve ABD’nin ortak politika geliştirme kararı çıktığını belirten Destici, 
“Doğu Akdeniz’deki ülkeler belli. Bu ülkeler haricindeki diğer ülke ve toplulukların buralar ile hiçbir alakaları yok 
ve olamaz. Buraya vereceğiniz katkı, en fazla bu bölgedeki ihtilaf konusu konularla ilgili olarak kendinizin yazıp 
çizmiş olduğu ve BM tarafından kabul edilmiş uluslararası hukuku temel alarak, bir arabuluculuk olabilir.” dedi.
Destici, Kovid-19 aşısı ile ilgili yürütülen spekülasyonlara katılmadığını, sırası gelince kendisinin de aşı olacağını 
söyledi.
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Aynı zamanda Kaliforniya ve Brandman üniversitelerinde yapay zeka konusunda dersler veren CERN 
Araştırmacısı Zafer Acar, Edirne Bahçeşehir Kolejince düzenlenen “Meslek Uzmanları ile Söyleşiler” 
etkinliğinde öğrencilerle online ortamda bir araya geldi. 

Söyleşide “büyük veri” ve “yapay zeka” konularında bilgiler veren Acar, internette her saniye milyonlarca fotoğraf, 
video ve yazının paylaşılarak milyonlarca dolarlık alışveriş yapıldığını ifade etti.

Yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştığını ve kullanım alanlarının arttığını anlatan Acar, şunları kaydetti:

“Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla yüksek düzeyde veri paylaşımı yapılmaya başlandı. Hal böyle olunca çok 
yüksek veri ortaya çıkıyor. Bu verileri zamanında analiz ederek bir sonuca ulaşılması için bir bilgisayar yetmiyor. 
Böyle olunca normal programlama dilleri çöküyor. Önceden bilgisayar programcılığı çok yaygındı. Veri 
tabanında veri duruyor ve program yazılıyordu ardından bir sonuç çıkıyordu.

Ancak yapay zekaya geçtiğimizde ise veri var, biz birkaç tane sonuç veriyoruz ve programı yapay zeka hazırlıyor. 
Böyle olunca bilgisayar programıyla aylar yıllar sürecek projeler birkaç milisaniyede bitebiliyor. Burada çok 
büyük bir değişim ve gelişmeden bahsediyoruz. İnsanlığın hayatını değiştirebilecek bir devrim niteliğinde bir 
gelişme. Böyle olunca işlerimiz hızlanıyor, şirketlerini masrafları ve israfları azalıyor.”
Acar, yapay zekanın insan hayatını kolaylaştırdığını ve pek çok sektörde etkin olarak kullanıldığını dile getirdi.
Gelecek 30-40 yılın en önemli teknolojisinin yapay zeka olacağını vurgulayan Acar, söz konusu teknolojiyi 
kullananlar ve kullanmayanlar arasında büyük farklar oluşacağını belirtti.

“Sürekli bir dijital iz bırakıyoruz”
İnsanların yapay zeka uygulamaları ve teknolojik aletleri kullanarak sürekli dijital iz bıraktığına dikkati çeken 
Acar, şöyle devam etti:
“Artık her 2 kilometrede bir dijital iz bırakıyoruz. Ya cep telefonumuz iz bırakıyor, ya petrol istasyonlarının 
kameralarına takılıyoruz ya MOBESE kameralarına takılıyoruz ya da kendimiz bilerek ve isteyerek sosyal 
medyada sürekli paylaşımlar yapıyoruz. Orada konum bilgilerimiz ve nerede olduğumuz yazılıyor, kaydediliyor.
Bunun yanında fotoğraflarımızın arka planlarındaki her şey tüm nesneler tanınıyor ve bunların ne olduğu veri 
tabanlarına kaydediliyor. Yani sürekli bir dijital iz bırakıyoruz.”

İnsanlar her 2 kilometrede bir ‘dijital iz’ bırakıyor
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YEREL YÖNETİMLER
Ülkemizde yerelleşme kültürü henüz gelişmemiş seçenler ezilirken seçilenler kendilerini o şehrin sahibi olarak 
görme alışkanlıklarından bir türlü vaz geçememektedirler. Oysa kent o kentte yaşayan insanlar şehrin sahibidirler.
Seçilenler o kent insanının taleplerini yerine getirmek zorundadırlar. Belediye Başkanlarının birinci görevi 
şehrin değerini arttırmaktır. Şehri ucuz kılmak lüksüne sahip değildirler. Şehrin nimetlerinden ve şehirde 
oluşan zenginliklerini gerek ekonomik gerekse kültürel anlamda tüm kazanımlarından halkın yararlanması 
için gereken çalışmaları yapmak zorunluluğundadırlar. Örneğin şehirden geçen bir nehir,  şehirde kurulan bir 
sanayi, bir Üniversite gibi bir takım zenginlikleri aktif hale getirerek şehir ile bu kurum ve kuruluşları halkı ile 
bütünleştirmektir. 

Yıllardır Manisa’mız bu sıkıntılarla boğuşmaktadır. Hemen hemen hiçbir şehre nasip olmayan imkanlara sahip 
olmasına rağmen ne yazık ki bu imkanları şimdiye dek kullanamamıştır. Örneğin Gediz gibi bir nehrin şehrin 
içinden geçmesine rağmen hiçbir iyileştirme çalışması yapılmamış adeta kaderine terk edilmiştir. Oysa Eskişehir 
gibi bir ilimizde Porsuk çayı ile kısıtlı imkanlar la şehrin tüm şeklini değiştirerek şehir insanına bir sürü nimetler 
sunan bir Belediye Başkanını o ilin halkı bir türlü bırakmıyor ve hep onu başkan olarak görmek istiyor. Nedeni açık 
sosyal fiziki alanları halkın tüm katmanlarına hitap edecek şekilde dizayn etmiş ki insanlar nerede nasıl zaman 
geçireceğini gayet iyi biliyor ve o mekanlar da hoşça vakitler geçirebiliyor. Türkiye de henüz bir Üniversite kenti 
oluşamadı az da olsa Eskişehir bu konuda Türkiye de öncülük edebilecek konumdadır. 

Manisa da yıllardır bu konuda hiçbir adım atamamış gerek sanayisi, gerek üniversitesi gerekse tarımsal alanları ve 
koskoca Gediz nehri ile bütünleşememiş saldım çayıra Mevlam kayıra mantığı, ahbap çavuş ilişkileri şehrin belli 
başlı simaları adeta bu şehrin kaderi ile yıllardır oynuyor ve bir Allahın kulu gıgını çıkarmıyor veya çıkaramıyor. 
Manisa’nın Büyükşehir olması da bir şeyleri değiştirememiş şehrin rantı şehirde kalması gerekirken bu rant da 
birileri ile bir güzel paylaşılmış. 

Üniversitesinde 50 bin öğrenciye eğitim veren şehirde ikamet eden öğrenci sayısı 7 bin civarında olması 
çok trajikomik bir olay değil mi?  Sadece bu potansiyel değerlendirilseydi bile büyük bir gelir kaynağı ede 
edilirdi. Manisa ayrı, Üniversite ayrı hiç birbirleri ile ilintisi maalesef yok. Düşünün Manisa bir sanayi kenti ancak 
Üniversitesinden mezun olan bir mühendis o sanayi kentinde işe alınmıyor nedeni sanayici değil o sanayiye hitap 
edebilecek elemanları yetiştiremeyen üniversite mi? Yoksa Üniversitesi ile bütünleşemeyen sanayisi mi? Manisa ile 
bütünleşemeyen Üniversite diğer kurumlarla da zor bütünleşir.

Ben burada kimseyi suçlamıyorum ancak bu işlevselliği oluşturamayanların vebali vardır. Bugün bir sanayi 
kentinin hiçbir hastanesinde mikro cerrahi bulunmamaktadır. İş kazalarında ne yazık ki İzmir’e hasta yetiştirmeye 
çalışılmasını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu konularla ilgili görüşlerimize devam edeceğimizi 
belirtmek isterim.

Belediyeler kendi basın organlarını oluşturarak yerel basınla haksız bir rekabete girmesi de işin cabası. Yerel basını 
gelişmeyen bir şehir, bir Ülke de demokrasilerden bahsedemez. Susturulmuş bir basın ve tamamen birilerinin

değirmen suyuna su taşıyan bir organ işlevinden başka bir iş göremez. Dolaylı yollardan 
da olsa basın kurumlarını satın alıp yerel basının gelişmesini engelleyenler elbet bir gün 

bunun vebali altında kalırlar. Kalacaklardır da.

simgedergi@gmail.com

İsmail Aydın
Yazar
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Okurlara karşı kusurum varsa affola. Kelime dağarcığım kadar bu berbat oluşuma böyle bir başlık atma 
gereği duydum. O kurum içerisine toplanan torpilliler, insanları kin ve nefrete sürüklemekten geri durmayıp, 
hakkaniyetsiz bir sürü karar ile taraftarların, camiaların canını yakıyor…
 
Sizin bildiğiniz ismi ile ‘’Profesyonel Futbol Disiplin Kurumu’’ ay sonuna doğru bazı cezalar açıkladılar. Aslında 
önceden bazı ‘’sözcüleri’’ sayesinde haber verdiler. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’e olan hasımlığını 
tahmin ediyorsunuzdur. Karagümrük maçında ellerine bir fırsat geçti ve standart dışı sayılacak ceza ile akıllarınca 
öç aldıkları Fatih Terim’i bir kez daha cezalandırdılar ama asıl cezalandırdıkları Galatasaray. Belki de toplu halde 
amaçları bu! Yoksa açık şekilde hakeme küfreden, rakibindeki oyuncunun yüzüne müdahale eden Şenol Güneş’e 
bir maç, Fatih Terim gibi haklı tepki gösterenlere, ona verilen cezaların verilmediğini gördük. Yakın zamanda 
Sergen Yalçın’ı yardımcıları zor tuttu kenarda atılmadı, Çağdaş Atan bir maç ceza çekti. Birileri ceza alsın taraftarı 
değilim ama bu örnekler varken, terazisi şaşmış bu liyakatsiz oluşumdan tarafsızlık beklemek güzel espri.  

İtimat edilecek, güven duyulacak bir tane doğru dürüst işleri yok! Neden? Çünkü orada bulunanların, kulüplerde 
mevcut görevde bulunan bazı kişiler ile reelde iş anlaşmaları mevcut. Bu kişiler nasıl o iş yaptıkları kişilerin 
aleyhine, kulüplerine doğru cezayı versin? Vermiyorlar! Onlara normalden daha az, rakiplerinin kararlarına da 
gereğinden daha fazla ceza çıkıyorsa, gizli bir iş birliği olduğu açığa çıkıyor. Daha dosyalar tamamlanmamış iken, 
bir TV yorumcusu olan Rıdvan Dilmen Fatih Terim’in alacağı ceza konusunda ‘’dosyalar geldi 5-7 maç ceza gelecek’’ 
diyebiliyorsa, o kişiler ile içli dışlı demek ki! Dedikoduları kendi ağzıyla onayladı. Fatih Terim’e verilecek ceza 
dosyasının onda ne işi var? Verebilir mi cevabını? Bu düzende normal karşılıyoruz artık… 

Süleyman Hurma’nın demeçlerini üç kere dinledim. Vicdanlara sesleniyorum; 150 gün ceza alacak ne yaptı 
başkan? Gayet yapıcı, sakin ve cezaya gerek duyulacak bir argüman da kullanmadı. Zorunuza giden sakin şekilde 
değerlendirme yapması mı? Mesela penaltıyı veren hakemi ‘’silahım olsaydı vururdum’’ deseydi 11 gün mü 
alacaktı? Tribünden inip rakibinden herhangi birine saldırsa, 15 gün hak mahrumiyeti ile geçiştirilecek miydi? 
Daha doğrusu; Süleyman Hurma’nın sizin oluşumunuzda hiç tanıdığı, hatırı yok mu? Olsaydı masanızda bahsi bile 
geçmezdi buna eminim… 

Emrivaki şekilde harmanlanan bu ahlaktan vicdandan uzak son derece taraflı gruba, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun, (TFF) bağımsız şekilde karar 
almadığına hükmetmesine rağmen, ülke içerisinde yok mu bu kurumu adaletli düzene geçirecek birileri? Ülke 
içerisinde adalet beklentimiz yok mu olsun? Açıkça insanları kin ve nefrete sürükleyen ve topluca tepki alan 
bu grubu dağıtmanız için bu zor günlerde insanlar sokaklara mı dökülsün? Sabır kalmaz anarşi hareketi olursa 
ne yapacaksınız? Adaletsizlikler, çıkarlar, insanların huzurundan daha mı önemli? Eğer bu böyle devam ederse, 
rahatsız olanların toplu hareket etmesi şart. Yıllardır yaptığımız çağrılar ne yazık ki sonuçsuz kalıyor. Umarım yakın 
zamanda olumlu gelişmelere şahit oluruz da bu tür durumlar yerine, güzellikler ile doldururuz sayfalarımızı… 

simgedergi@gmail.com

Murat Altun
Yazar

(P)ARALEL (F)ACİA (D)ARBE (K)ABUSU
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ABD’li roket üreticisi Astra test fırlatışında ilk kez 
uzaya ulaştı

ABD’de yeni kurulan Astra adlı roket üreticisi şirket, ilk kez bir prototipini test fırlatışında uzaya ulaştırmayı başardı.

Space.com’un haberine göre, şirketin “Rocket 3.2” adını verdiği prototip, Alaska’daki Pasifik Uzay Limanı 
Kompleksi’nden uzaya fırlatıldı.

12 metre uzunluğundaki roket, 8,5 dakika süren yolculuğunda, atmosfer ile uzay boşluğunu ayırdığı farzedilen, 
100 kilometre irtifadaki “Karman Çizgisi”ni geçmeyi başardı.

Roketin ikinci aşamasının ateşleyici kısımdan ayrılarak kendi itiş mekanizmasını harekete geçirdiği, ancak 
yörüngeye ulaşabilecek bir ivme yakalayamadığı bildirildi.

Merkezi California’da bulunan şirket, eylülde “Rocket 3.1” adını verdiği prototiple uzaya ulaşma denemesi yapmış 
fakat başarılı olamamıştı.

Şirketin “Rocket 3.2” adını verdiği prototipin Alaska’daki Pasifik 
Uzay Limanı Kompleksi’nden uzaya fırlatıldığı bildirildi.

BILIM TEKNOLOJI
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Milli ve yerli hava savunma füze sistemi 
‘HİSAR-A+’ envantere girmeye hazır

ÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak 
yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçak, uzak menzilde başarıyla vuruldu.
muhabirimizin edindiği bilgilere göre, “HİSAR-A+”, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 
koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla şekilde 
tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.
Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor.

“HİSAR-A+”, sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere 
karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.

Hisar-A+’nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor.

Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan “HİSAR-A+” 360 derece etkinlik sağlıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabul 
testinin yapıldığını açıkladığı “HİSAR-A+”, envantere girmeye 
hazır hale geldi.
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simgedergi@gmail.com

Emine Göğebakan
Yazar

“Devamı www.simgedergi.com.’de..” 

Korkarsın Ama Kaçamazsın
Gariban yatağında  uykularına tedirgin dalıyorsan... 
Her an uğursuz bir haber kulağına  fısıldanacakmış gibi yaşıyorsan... 
Yaydan fırlayan ok gibi  göğsüne saplanma olasılığını taşıyorsan... 
Ani bir kaza ani bir ölüm gibi... 
Bir şeylerin son bulmasından 
Korkarsın ama kaçamazsın. 
Issız yerlerde tek başına yeşeren bir ağaca bağlanmış 
Çözemiyorsan iplerini... 
Felaket diye adlandırılan o çaresiz kalışlar 
Çerçevelemişse her yanını... 
Sanki sana kabuk tutmuş yaran kadar yakınsa ve  ince ince sızlıyorsa... 
Korkarsın ama kaçamazsın. 
Bulaşmış kalmışsa olduramaz oldukların ömrüne... 
Paçana yapışmış kalmışsa sıyırıp atamadığın, 
Kendine yakıştırmadığın her ne varsa... 
Her kurtulmak istediğinde, 
Avaz avaz bağırırken buluyorsan  kendini... 
Korkarsın ama kaçamazsın. 
Tependen  tırnağına  yakan türküler vurursa diline... 
İçeriği dağınık yaşamlardan oluşan... 
Çarpar kayalıklara, ovalara, sokak arabalarına. 
Ama kimseler duymaz o kahrolası melodileri. 
Sen duyarsın  bir tek birde uzaklıkların. 
Ah uzaklar... her bir parçanın ona  bağımlı olduğu uzaklar... 
Ama bir türlü bırakmaz bu şehir seni. 
Gidemezsin  kaybolamazsın şu yollarda. 
Çok kırılırsın seni mahrum bırakan her şeye. 
En çokta aslında var olma ihtimali olmayan ama gerçeğe çok yakınmış gibi 
Kafanı büyüleyen o sahnelere... 
Önce bir  parfüm kokusu gibi misler içinde  saran  her yanını, 
Sonra etkisizleşen sıfırlanan...
Çok kırılırsın o çukurdan tam çıkacakken kaderin seni tekrar itmesine.
Ne kadar çok istesende 
En şiddetlisinden gülmeye kalksan da kaderin seni tekrar ağlatmasına...
Geçmiş ve gelecek arasında isimler  mırıldanırsın.
Seni gülümseten, 
Geçmişten tekrar isteyecekken o isimlere sarılmayı kader seni ayırır.
Sense her şeye rağmen beklersin.
Ucunda akıl kaybı dahi olsa o doyumsuz günleri,
Kursağında kalırsa eğer soluksuz kalacağını bilirsin.
O yüzden kelebek oluncaya kadar kaybolmamalı.
Vitrinlerinde süslediğin beklentilerin,
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MEB 15 ile 50 bin 500 tablet bilgisayar gönderdi

Bu gönderimde Adıyaman’a 2 bin 300, Batman’a 2 bin 600, Diyarbakır’a 3 bin, Gaziantep”e 3 bin, Hakkari’ye 
850, İstanbul’a 5 bin, Kayseri’ye 2 bin, Kilis’e 500, Kocaeli’ye 8 bin, Mardin’e 3 bin, Ankara’ya bin 350, Siirt’e 1000, 
Şanlıurfa’ya 10 bin 700, Şırnak’a 2 bin 600 ve Van’a 4 bin 600 tablet bilgisayar ulaştırıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin ulaştığı illerin milli eğitim müdürleri ile video konferans yoluyla toplantı 
yaptı.
Dağıtım süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, il müdürleri Bakan Selçuk’a tabletlerin 
planlamalar çerçevesinde, ilçe müdürlükleri ve okul yönetimlerince en kısa sürede öğrencilere ulaştırılacağını, EBA 
destek noktalarının aktif olarak öğrencilere desteği sürdürdüğünü ve EBA TV’ye erişim için ihtiyacı olan ailelere 
televizyon tedarik edildiğini iletti.
Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde yürütülen diğer çalışmalar konusunda da il müdürlerinden bilgi aldı.
Toplantıda tabletlerin, öğrencilere 4.5G GSM SIM kartlı olarak teslim edileceğini bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:
“EBA portalını kullanım ve canlı derslere katılım konusunda cihaz ve internete erişim sıkıntısı yaşayan 
çocuklarımız için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, sivil inisiyatifler tarafından sağlanan desteklere 
ilave olarak tedarik ettiğimiz ve dağıtımını sürdürdüğümüz 500 bin tablet bilgisayarın tamamını, resmi veriler 
doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre ocak ayı sonuna kadar öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Teslim 
edilen tabletlerin içinde, öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 
25 GB’a kadar kotalı internet paketi de yer alacak. Elbette, dağıtımlar bununla sınırlı kalmıyor ve kalmayacak. Yerel 
yönetimlerimizin, özel sektör kuruluşlarımızın, sivil inisiyatiflerimizin sürece büyük destekleri var ve devam ediyor. 
Önümüzdeki günlerde onlarla da ayrıca bir araya gelerek teşekkürlerimizi paylaşacağız. “
Bakan Selçuk, TRT EBA Televizyonu merkezli olarak yürütülen uzaktan eğitim sürecinin de aralıksız şekilde devam 
ettiğini anlattı. Tablet bilgisayar desteğinin yanı sıra sayıları 14 bin 500’e ulaşan EBA destek noktalarının da 
öğrencilerin hizmetinde olduğuna işaret eden Selçuk, uzaktan eğitimin tüm güçlüklerine karşın bu dönemde her 
bir çocuğa ulaşmak için merkez ve taşrada görevli tüm meslektaşlarıyla ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinin 
bilinmesini istediğini belirtti.
Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden 
Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik 
başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde 
dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
Bu arada bir sonraki dağıtımın 21 Aralık haftasında yapılacağı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde 
internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal 
sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak 
tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar daha 15 
ile sevk edildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin 
tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam 
ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin 
ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere 
ulaştırılıyor.
Bu çerçevede, 15 Aralık’ta dağıtım için 15 ile doğru 
yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere 
dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim 
alındı.
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Türkiye’de temsilci atayacağını açıklayan 
Google’a reklam yasağı uygulanmayacak

ürkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından temsilci atayacağını 
açıklayan Google, bu zamana kadar kesilen toplam 40 milyon liralık idari para cezasının da dörtte birini ödeyecek.
Dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VKontakte’nin (VK) ardından Google tarafından YouTube 
platformu da Türkiye’ye temsilci atayacağını açıkladı.
muhabirimizin aldığı bilgiye göre, Google tarafından yapılan açıklamada YouTube olarak şeffaflığa, ifade 
özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığı korurken, faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki yerel yasa ve 
düzenlemelere uymak için her zaman özen gösterdikleri vurgulandı.
Google’ın söz konusu açıklaması sonrasında 5651 sayılı Kanun hükümlerine göre, yetkilendirdiği kişiyi Türkiye’de 
temsilci olarak belirlemesi ve BTK’ye bildirmesi bekleniyor.
YouTube ile ilgili temsilci atanması sonrası 5651 sayılı Kanun gereğince Google reklam yasağı yaptırımından da 
kurtulacak. Ayrıca bu zamana kadar kesilen toplam 40 milyon liralık idari para cezasının da dörtte birini ödemesi 
yeterli olacak.

Türkiye’de temsilci atamalarının hızlanması bekleniyor
YouTube’un yayın politikasına uygun biçimde hizmet verdikleri ülkelerin yasal düzenlemelerine uyma yönündeki 
bu iyi niyeti, güvenli bir platform olduklarını ve hukuka saygı çerçevesinde hareket ettiklerini de gösteriyor.
Google tarafından yapılan açıklama, YouTube kullanıcıları ve YouTube üzerinden reklam veren iş çevreleri, sektör 
temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı. Ayrıca sonraki süreçte de bu işbirliğinin daha da gelişmesi bekleniyor.
Bu gelişmeyle YouTube yayını üzerinden kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin hakları ihlal edilen Türk 
vatandaşlarının bildirimlerine 48 saat içinde dönüş yapılması imkanı da gelmiş oluyor.
Google tarafından atılan bu adımın diğer sosyal ağlara da örnek olmasıyla bir çok ülkede temsilci bulunduran 
sosyal ağların, Türkiye’de de temsilci atamalarının hızlanması bekleniyor.

Reklam yasağı gelecek
BTK tarafından temsilci atamayan şirketlere 30 milyon liralık idari para cezası kesilmiş ve tebliğ edilmişti.
İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa, 
Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi 
yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete’de 
yayımlanacak.

Bant genişlikleri daraltılabilecek
Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 
BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine 
başvurabilecek.
Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün 
yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90’a kadar 
daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.
Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine 
o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği 
bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.
Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplayacak, kişilik haklarının ve 
özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal 
medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak. 
Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan 
sorumlu olacak. Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde 
gerekli tedbirleri alacak.

BILIM TEKNOLOJI
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Migren 50 yaş altı kadınlarda birinci engellilik nedeni

Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, Dünya Hastalık Değerlendirme 
Raporunun 204 ülkede, 369 farklı hastalık üzerinde engellilik durumunu incelediğini belirterek, migrenin 50 yaş 
altı kadınlarda birinci derecede engellilik nedeni olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Uludüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, migrenin sıklığı ve şiddetli olmasıyla en çok sıkıntı oluşturan 
nörolojik tablo olduğunu ifade ederek, kadınların yüzde 24’ünü erkeklerin ise yüzde 8’ini etkilediğini dile getirdi.

Baş ağrısı ve ilgili ağrı türleri üzerine araştırmaları içeren “J of Headache and Pain” dergisinde yayınlanan 
araştırmaya Türkiye’den katılan Prof. Dr. Derya Uludüz, araştırma sonuçlarını değerlendirdi.

Dünya Hastalık Değerlendirme Raporu’nun verilerini paylaşan Uludüz, “Rapor kapsamında 204 ülkede, 369 
farklı hastalık üzerinde engellilik durumu incelendi. Yaklaşık 3,5 milyon katılımcı ile gerçekleştirilen araştırma 
sonucunda her dört kadından birinde görülen migrenin en yaygın engellilik nedeni olduğu ortaya çıktı. Buna 
göre migren en yaygın ikinci, 50 yaş altı kadınlarda ise birinci engellilik nedeni.” şeklinde konuştu.

Uludüz, migrenin özellikle genç kadınlarda oluşturduğu iş gücü kaybı, sosyal aktivitelerde, aile ve arkadaş 
ilişkilerinde etkilenmeyle en büyük özürlülük nedeni olduğunu vurguladı.

“Baş ağrısı şikayeti olanların yüzde 88,4’ü migren hastası”
Yapılan araştırmaya göre 2019 yılında 46,6 milyon insanın dünya genelinde başağrısı nedeniyle işine gidemediği 
dile getiren Prof. Dr. Uludüz, toplam maluliyetin yüzde 5,4’ünün baş ağrısı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Uludüz, araştırma hakkında şu bilgileri verdi:
“Araştırmada gördük ki baş ağrısı şikayeti olan ve bu nedenle maluliyet yaşayanların yüzde 88,4’ü migren 
hastasıydı. Baş ağrısı problemi erken maluliyet nedenleri içinde her iki cinsiyet de ele alınarak değerlendirildiğinde 
3’üncü sırada görülüyor. 2’nci sırada ise depresif bozukluklar, 1’inci sırada ise bel ağrısı yer alıyor.

Özürlülüğe neden olan baş ağrısı yaşayanlarda migren ve gerilim tipi baş ağrısı ön planda idi. Çünkü bu iki tip baş 
ağrısı oldukça sık görülüyor ve kişiler çok fazla ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Migren için hala kesin bir tedavi 
bulunmasa da semptomları etkili şekilde tedavi edebiliyoruz. Ancak insanların hala üretken olduğu ve çalışması 
gerektiği yaşlarda olmasına rağmen erken maluliyetine neden olan bu hastalık ciddiye alınmalı.”
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Sebepler Alemi
Bir imtihan dünyasında olduğumuzu düşünürsek, yaşadığımız her şeyin bir sebebi olduğunu bilmek gerekir. 
Hiçbir şey tesadüf değildir. Allah’ın bilgisi ve izni dahilindedir her şey. Bu demek değildir ki, kötülükleri de Allah 
istiyor. Elbette ki değil. Allah bizlere seçim hakkı vermiştir. Seçimi yapan biz, seçtiğimizi bilen Allah’tır.

İnsan, insan ile sınanır. Karşılaştığımız her durumda ilahi bir mesaj ve imtihan olduğunu bilmek ve bu imtihanı 
kazanmak için gayret etmek gerekir. Sebeplere takılmadan, sebepler ötesi ilahi manayı görmek ve anlamaktır 
vazifemiz. Sadece olaylara takılı kalırsak; isyan ve şikayet peşimizi bırakmaz. 

Bazen aynı konuda birkaç kez imtihan oluruz. Neden ben? Yine mi ben? Sorularını sorup dururuz kendimize. 
Aslında ilk imtihanı geçemediğimiz içindir belki de ve Allah geçmemizi istiyordur. Nerede hata yaptığımızı gözden 
geçirmek ve neresini düzeltmemiz gerektiğini anlamamız içindir bu tekrar. Her şey üzerime üzerime geliyor 
deriz. Belki de biz ters yönde ilerliyoruz, belki de yol güzergahını değiştirmemiz lazım. Ne kadar çabalasak da 
ilerleyemiyorsak, bir duralım. Durup düşünmek, düşünüp değişmek gerektiğini görelim. 

Ne kahrı düşman elinden, ne de lütfu dostundan bilmemeliyiz. İşlerimizi Allah’a ısmarlamak, O’na havale 
etmek gerekir. O’nu vekil tayin kıl. Gücü ve kudreti sonsuz bir yaratıcımız var. Kahır da, lütufta birer imtihandır. 
Sabrımız ve sükrümüz sınanmaktadır. Şunu bilmeliyiz ki; bütün insanlar bir araya gelse, Allah’ın takdir ettiğini 
engelleyemez. Sana dokunan bir zarar varsa, Allah’tan başka giderecek kimse yoktur. Dua ile, sabır ile Allah’a 
yönelen kişiye yardımcı kullarını gönderir. Bize düşen tam tevekkül ile O’na sığınmaktır. O hayrını dilediği kuluna 
ulaştırır. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

Derdi de, dermanı da verecek olan O’dur. Bizler hakkımızda ne hayırlı, ne şer bilemeyiz. Bu sebeple dua ederken, 
dilekte bulunurken hayırlısını istemek gerekir. Bir şey olacaksa Allah sebepler yaratır. Yine, bir şey olmayacaksa 
sebepler yaratır. Allah’tan gelene rıza göstermek, kulluğun bir gereğidir. Unutmamalıyız ki; Allah imtihan ettiği 
kuluna mükafat verir. Belki bu dünya da, belki de ahirette. Belki de her iki alemde ama kesinlikle hiçbir imtihan 
karşılıksız kalmaz.
 
Dertteyim değil, imtihandayım demeliyiz. 

simgedergi@gmail.com

gülsemin konca
Yazar
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simgedergi@gmail.com

Zafer Altınkeser
Yazar

KUM KÖPEKBALIKLARI
Muğla ilimiz; İlçeleriyle, köyleriyle, tarih kokan mahalleleriyle, havasıyla, suyuyla, doğasıyla, deniziyle, koy 
ve adalarıyla, tarihi dokusuyla, konaklama yerleriyle turistlerin gözdesi olan güzel bir ilimizdir. Muğla’nın 
bazı köylerini ve mahallelerini ön plana çıkaran değişik özellikleri vardır. Bu özelliklerden bazıları Köy ve Köy 
halkı tarafından üretilen, yapılan Denizde yaşayan deniz canlılarının bilinmeyen özellikleri ile yaşam öyküleri 
hakkındaki ilginç olaylar herkesin dikkatini çekecek niteliktedir.

Turizmcilerin “Türkiye’de görülmeye değer en güzel 100 doğa cenneti” arasında gösterdiği Gökova’daki Boncuk 
Koyu, dünyada iki yerde yaşayan Kumsal Köpekbalıkları için turizme kapatıldı. Koydaki 3 odalı pansiyonda 30 
yıldır hizmet veren işletmeci, çok şaşırdıklarını ve gelen turistleri geri çevirdiklerini söyledi.

Muğla’nın Marmaris İlçesi’ne bağlı Çamlı Köy’de, 1990 yılında birinci derece doğal sit ilan edilen Boncuk Koyu, 
Kumsal Köpekbalıklarının Dünyada Ürediği iki yerden biri. Koyda geçen yıl, Çevre ve Orman Bakanlığı, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik ve Su Ürünleri Fakültesi ve Sualtı Araştırmaları Derneği 
(SAD) bünyesindeki Ekoloji Grubu (EKOG) tarafından inceleme yapıldı. “Boncuk Köpekbalığı Koyu İzleme ve 
Gözlem Tesisleri Projesinin” geçen yıl başlatılması ardından koy, Özel Çevre Koruma Başkanlığı tarafından “Kumsal 
Köpekbalığı (Carcharnius Plumbeus) Koruma Alanı” ilan edilip kapatıldı.

Koy içine şamandıralar yerleştirilirken “Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kumsal 
Köpekbalığı (Carcharnius Plumbeus) Koruma Alanı. Şamandıralarla belirlenmiş alanda tekne ile seyretmek, 
balıkçılık, yüzme, aletli veya aletsiz dalış yasaktır” tabelası konuldu. Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edilen koya 
deniz ve karadan giriş yasaklandı.

Kumsal Köpekbalıkları (Carcharhinus Plumbeus), 100-350 kilo ağırlığında, 1-3,5 metre uzunluğunda. Bir defada 
12-15 yavru doğurabiliyor, 1-80 metre derinlikte yaşayabiliyor. Dünyada üreme alanının Boncuk Koyu dışında 
sadece Amerika’nın Güney Sahillerinde olduğu biliniyor. İnsanlara saldırmayan Kumsal Köpekbalıklarının 
Akdeniz’deki tek, dünyadaki ikinci üreme merkezi ise Boncuk Koyu.

YILAN BALIĞI ve 7 ADALAR

7 Adalar aynı zamanda yılan balıklarının efsanevi hikayesini de barındırır. Yılan balıkların buradan Bahamalara 
kadar 3 yıl süren bir yolculuk yaparlar. Orada yumurtlarlar ve ölürler. Yumurtadan çıkan yavrular hiç bilmedikleri 
koca denizlerde Gökova’yı bulurlar ve 7 adalara geri dönerler. Norveç’den gelen anne baba yılan balıklarının 
yavruları Norveç fiyordlarına, Gökova’dan gelen anne babaların yavruları ise 7 Adalara dönerler. Bu muhteşem 
öykü Halikarnas Balıkçısı’nın Balık Bankası adlı hikayesinde çok güzel anlatılır. Burası için en iyi ziyaret zamanı Eylül 
ve bilhassa Ekim aylarıdır. Yaz aylarındaki Gökova’nın meşhur kıran rüzgarı burayı etkilemez. 
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DSÖ Kovid-19’un nasıl ortaya çıktığını 
araştırmak üzere Çin’e heyet gönderiyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk nerede ve nasıl hayvanlardan 
insanlara geçtiğini araştırmak üzere Çin’e heyet göndereceği bildirildi.
Çin’e gönderilecek heyet üyelerinden ve Almanya Robert Koch Enstitüsü uzmanlarından biyolog Fabian 
Leendertz, Associated Press ajansına verdiği röportajda, heyetin, Çin’e gönderilmesindeki amacın “gelecekteki 
muhtemel salgınlara daha iyi hazırlanmak için veri toplamak” olduğunu söyledi.
Leendertz, söz konusu göreve ilişkin “Bu, gerçekten bir ülkeyi suçlu bulmakla ilgili değil. Bu, ne olduğunu anlamak 
ve mümkünse bu veriler üzerinden gelecekteki riski azaltabilmek hakkında.” ifadesini kullandı.
Gelecek ay yapılması planlanan ziyaretin güzergahının tam olarak kesinleşmediğini belirten Leendertz, bununla 
birlikte ziyaretin, Kovid-19’un ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinden başlamasını beklediklerini aktardı.
Leendertz, heyetin, salgında ilk vakanın ortaya çıkışından önce, virüsün düşünülenden daha erken bir tarihte 
dolaşımda olup olmadığına ilişkin kanıt sağlayacak tıbbi verinin bulunup bulunmadığını inceleyeceklerini söyledi.
Ziyaretin amacının genel anlamda Vuhan’da neler olduğunu, virüs hangi hayvandan veya taşıyıcıdan insana ne 
zaman sıçradığını çözmek olduğunu ifade eden Leendertz salgının yayılma nedenlerinin ne kadar iyi bilinirse 
gelecekte de buna karşı önlemlerin daha o kadar iyi alınacağını sözlerine ekledi.

Çin’den Kovid-19’un kaynağına dair tartışmalar
Çin hükümetinin önce virüsün kaynağının Vuhan olmadığı yönünde açıklamaları sonrasında ise virüsün Çin’e yurt 
dışından geldiği yönünde sistematik propagandaya başvurduğu görülüyor.
Çin’in en önemli epidemiyologlarından Cong Nanşan, 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada, virüsün ilk Çin’de ortaya 
çıkmasının kaynağın Çin’de olduğu anlamına gelmediğini savunmuş, bu konuda soruşturma yapılarak kaynağın 
araştırılması gerektiğini söylemişti.
Cong Nanşan’ın açıklamasından sonra 12 Mart’ta Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımlarla “Salgını Vuhan’a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD, bize 
bir açıklama borçlu.” ifadesini kullanmıştı.
Cao’nun virüsün dışarıdan Çin’e gelmiş olabileceği veya geldiği iddiaları kabul görmemişti.
Kovid-19’un Çin’in Vuhan kentinde çıkıp dünyaya yayılmasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Pekin 
yönetimi, salgının kaynağına dair komplo teorilerine de başvuruyor.
Çinli yetkililer, Kovid-19’un kaynağına ilişkin en son yaptığı açıklamalarda yurt dışından paketlenmiş gelen 
dondurulmuş gıdaların virüsü Çin’e taşımış olabileceğini iddia etmiş ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gıda ve 
gıda ambalajları ile temasın enfeksiyonu yayma olasılığının düşük olduğunu açıklamıştı.
Çin Bilimler Akademisince virüsün Çin’den değil Hindistan’dan yayıldığını savunan bir makale yazılmış ve 
dünyanın en önde gelen tıp dergilerinden Lancet’da yayımlanmıştı. Makale, gerekli akademik incelemeler 
yapılmadığı eleştirilerinin ardından yayından kaldırılmıştı.
Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına 
dönüştü. Vaka sayısı 74 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 655 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

SAĞLIK
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Bakan Koca: Sağlık personelinin bulunduğu 
her noktayı aşıya erişim için fırsat olarak 

değerlendirmek arzusundayım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından çevrim içi 
düzenlenen 11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları’nın açılışına video mesaj gönderdi.
Pandemiye karşı aynı hedefi gözeterek birlikte davranmanın ve mücadeleyi birlikte yürütmenin öneminin 
fazlasıyla anlaşıldığını dile getiren Koca, şöyle konuştu:

“Pandemi, kendimizi oldukça güvende hissettiğimiz bir zaman dilimine denk düştü. Tıpta ulaştığımız teknoloji, 
sahip olduğumuz bilgi ve her türlü iletişim imkanlarıyla sağlık sistemimizin gücünün hissedildiği bir anda 
karşıladık pandemiyi. Bununla birlikte kendi başına yaşama gücünden aciz, canlı olduğu tartışılabilecek bir mikro 
varlık, hepimize ortak bir sırça köşkte yaşadığımızı hatırlattı. Bunun, tüm insanlık adına önemli bir mesaj olduğuna 
inanıyorum.”

Koca, sağlığı öteleyerek atılacak her adımın bir noktada akamete uğrayacağının anlaşılması gerektiğine işaret 
ederek, “Sahip olduğumuz bu değerin korunması, sürdürülmesi, kalıcı olmasıdır esas olan.” dedi.

İçinde bulunulan seferberlik döneminin, her kurumun kendi bakış açısı ve görev kapsamında sorumluluğunun 
bilincinde olarak kendisine düşen görevi en iyi şekliyle yerine getirme çabasında olduğunu gösterdiğini aktaran 
Koca, “Normalde planlama ve hizmet arzına yönelik düzenlemeler yapılırken, bazen kurumlarımız arasında talep 
ve beklentilerin örtüşmediği, çatışma gibi algılanan yaklaşımlar olabiliyor. Bu farklı yaklaşımlar bazen uygulamaya 
da dönüşebiliyor. Ana vizyonda birlik sağladığımızda bu istisnai ve geçici durumların halledilmesi mümkündür, 
asıl önemli olan da budur.” diye konuştu.

“Sağlık sektörümüzün başarılı bir sınav verdiği kanaatindeyim”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sektörün aynı amacı paylaştığına inandığını belirterek, şöyle devam etti:
“Hedefimiz, toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç 
halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmaktır. Kamu 
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ve özel sağlık sektörümüz, pandemiye karşı mücadelenin başarıyla sürdürülmesinde önemli bir sorumluluk 
üstlenmiştir. Bütünüyle sağlık sektörümüzün başarılı bir sınav verdiği kanaatindeyim. Pek çok gelişmiş ülkede 
pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda, sağlık 
kuruluşlarımızın ortak hareket etmesinin, sorumluluğu paylaşmasının önemli etkisi olmuştur. Pandemi 
henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Henüz tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık 
kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel hastanesiyle kamu hastanesiyle hazırlıklı 
olmalıyız. İyimserliğimizi, ümitlerimizi terk etmeyelim ama hazırlıklı olmayı da ihmal etmeyelim.”
“Sağlık çalışanlarımız takdire şayan bir performans ortaya koydu”
Belli bir ödeme dengesini, gelir-gider hesabını gözetme durumunda olan SGK’nın sadece pandemi süresiyle sınırlı 
olmayan sürdürülebilirliği muhafaza görevi bulunduğunu ve pandemi döneminde halk sağlığını koruma, hastaların 
tedavisinde mümkün olan tüm imkanlara erişim sağlama adına son derece rahatlatıcı tavır gösterdiğini belirten 
Koca, Hazine ve Maliye Bakanlığının da pandemiyle mücadele için ihtiyaç duyulan kaynağı sağlama konusunda 
destek sunduğunu anlattı.

Koca, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim gönlümüz bir yandan sağlığa ayrılan ulusal bütçe payının artması diğer yandan sağlık sektörünün 
dış kaynaklardan da hizmet üretimi yoluyla gelirini artırmasıdır. Bu yüzden sağlık turizmine önem veriyoruz. 
Kurduğumuz USHAŞ koordinatörlüğünde bu alanda bir sinerji oluşturmanın çabası içindeyiz. Pandemi dönemi 
bize bu alandaki fırsat kapısını daha da aralamıştır. Bütün sağlık kuruluşlarıyla mülkiyet ayrımı yapmadan kamu 
hizmetinin verildiği anlayışı üzerine kurulduğu bir sağlık sistemine sahibiz. Özel hastanelerin otelcilik hizmetiyle 
sundukları kalite üzerinden rekabete başta şehir hastaneleriyle kamu farklı bir boyut getirdi. Özellikle sağlık 
turizmine, özel sağlık kuruluşlarının kendi çabalarıyla vermiş olduğu katkı neticesinde geldiğimiz seviyeyi 
baz alırsak, birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak hayal olmayacaktır. Sektörün paydaşları olarak her birimiz 
bulunduğumuz yerden tabloyu farklı görebiliriz, ancak hedeflerimizin aynı olduğunu hatırladıkça birbirimizi daha 
iyi anlayacağımız kanaatindeyim. Sadece hedefimizin değil, geleceğimizin de ortak olduğunu bir kez daha ifade 
etmek isterim.”

Geleceği şekillendirmede ihtiyaç duyulan ana unsurları, “yetişmiş insan gücü”, “güçlü altyapı”, “sürdürülebilir 
bir sistem” ile “fedakarlık ve adanmışlık” şeklinde sıralayan Kocak, bunlar olmadan topyekün bir mücadeleden, 
sürdürülebilir bir sağlıktan, ortak bir gelecekten bahsetmenin inandırıcı olmayacağını belirtti.

Koca, pandemi sürecinde tüm dünyanın sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini, sağlık sistemlerinin krizlere cevap 
verebilirliğini ve tahamül sınırlarını tartışırken, en önemli unsurun iyi yetişmiş, amatör ruhlu insan kaynağı olduğunu 
gördüğünü vurgulayarak, “Pandemiyle mücadele ederken canla başla çalışan, her türlü fedakarlıktan kaçınmayan, 
tüm dünyaya örnek bir gayret sarf eden sağlık ordumuza minnettarlığımızı ifade ediyorum. Sağlık çalışanlarımız 
nerede olursa olsun, kamu, özel, devlet, üniversite fark etmez, hastaları iyileştirme ve salgının yayılmasını engelleme 
adına takdire şayan bir performans ortaya koymuştur. Sağlık kurumlarımızda olduğu kadar temaslıların takibi adına 
ev ev dolaşıp hizmet ulaştırmaktadırlar.” değerlendirmesini yaptı.

Aşı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin şunları söyledi:
“Aile sağlığı merkezlerimizden başlayarak bütün sağlık kuruluşlarımızın bu süreçte önemli bir rol alacağına 
inanıyorum. Sağlık personelinin bulunduğu her noktayı aşıya erişim için bir fırsat olarak değerlendirmek 
arzusundayım. Bu konuda tıp merkezleri ve hastaneler dahil, bütün özel sağlık kuruluşlarımızı da görev almaya 
davet ediyorum. Bütün sağlık kuruluşlarımızdan talebimiz, öncelikle kendi çalışanlarının aşılanmasını hızla 
tamamlaması, ardından kendilerinden talep eden vatandaşlarımıza aşı yapılması için görev üstlenmeleridir. 
Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan bütün kurumlarımızın burada da üzerine düşeni yapacağına eminim. Bu 
mücadeleyi birlikte kazanacağız.”

SAĞLIK
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Lavrov’un Bosna Hersek ziyaretine 
‘bayrak krizi’ damga vurdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Bosna Hersek’e gerçekleştirdiği resmi ziyarette sergilediği tavır 
tepki çekerken, Rusya’nın Balkanlar’daki rolünün de yeniden tartışılmasına yol açtı.
Tam da savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması’nın imzalanmasının 25. yıl dönümünde Bosna Hersek’e iki 
günlük ziyaret gerçekleştiren Lavrov, ayağının tozuyla Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesindeki Doğu Saraybosna’ya 
geçerek, ayrılıkçı söylemleri ile bilinen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik ve RS 
Başkanı Zeljka Cvijanovic ile görüştü. 

Lavrov’un Sırp temsilcilerle yaptığı görüşmede Bosna Hersek bayrağının bulunmaması “saygısızlık” olarak 
nitelendirilirken, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyelerinin Rus bakan ile görüşmeyi reddetmesi 
birçok kesimden takdir topladı

Görüşmenin yapıldığı salonda Bosna Hersek bayrağı olmaması hemen dikkat çekerken, yaşanan “bayrak krizi” 
Rus Bakan’ın Bosna Hersek ziyaretinin önüne geçti. Lavrov her ne kadar resmi ziyaret için Bosna Hersek’te olsa da 
salonda sadece Rusya bayrağı ve RS entitesinin bayrağı bulunuyordu. 
Lavrov, bayrak krizinin hemen akabinde ise ülkedeki en büyük Hırvat partisi konumundaki Bosna Hersek Hırvat 
Demokrat Birliği (HDZ BIH) Genel Başkanı Dragan Covic ile görüştü. Son dönemde Dodik’in “yakın müttefiki” 
haline gelen Covic ile Lavrov’un görüşmesi de dikkat çekerken, Rus Bakan’ın “hangi sıfatla” ve “neden” Covic ile 
görüştüğü de tartışıldı.
Ayrıca Dodik ile Doğu Saraybosna’da düzenlediği ortak basın toplantısında Lavrov’un kullandığı ifadeler de Bosna 
Hersek devletine ve kurumlarına “saygısızlık” olarak nitelendirildi. Önce ülkeyi kuran Dayton Barış Anlaşması’nın 
revize edilmesine karşı olduğunu söyleyen Lavrov, sonra aynı anlaşmanın getirdiği Yüksek Temsilcilik Ofisinin 
(OHR) kapatılması gerektiğini ifade etti. Geniş yetkilere sahip OHR, son dönemde Boşnaklar dışında Dodik’in 
ayrılıkçı eylem ve söylemlerinin önüne geçmeye çalışan tek kurum olarak dikkati çekerken, Dodik’in bundan 
duyduğu rahatsızlığı Rus Bakan’a da aktardığı yorumları yapıldı. Lavrov’un tepki çeken bir diğer ifadesi ise 
“RS’nin askeri tarafsızlığı” oldu. Ülkenin içindeki iki entiteden biri olan RS’nin tek başına askeri tarafsızlık gibi karar 
alamayacağını aslında Lavrov da çok iyi biliyordu.

ANALİZ
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Dzaferovic ile Komsic’ten “devlet adamlarına yakışır” hareket
Ziyaretin ilk gününde yaşananların ardından, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat 
üyesi Zeljko Komsic, “devlet adamlarına yakışır” bir hareket yaparak, Lavrov ile görüşmeyi reddetti.

Bosna’daki savaşta da ülkenin bağımsızlığını savunan tarafta yer alan ve bu nedenle Boşnak kesiminin de 
desteklediği Komsic, Lavrov’un yaptıklarının Bosna Hersek ve kurumlarına karşı “saygısızlık” olduğunu vurguladı.

Dzaferovic ise Rusya’nın güçlü bir devlet, ancak Bosna Hersek’in de bir gururu olduğunu vurgulayarak, “Rusya, 
Dayton Barış Anlaşması’na saygı duyduğunu söyledi ama dün akşam yapılan açıklamalar bunun tersini gösteriyor.” 
ifadelerini kullandı.

       Ülkenin büyük bir kesiminden takdir toplayan bu hamle, başta Dodik ve Covic cephesi olmak üzere Bosna 
Hersek’in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile ilgili sorunları olan bazı kesimleri rahatsız etti.

Dodik, Dzaferovic ile Komsic’in tavrını “komik” olarak nitelendirirken, Cvijanovic ise bunun “diplomatik bir skandal” 
olduğunu söyledi. Covic de bu kararın perde arkasında Boşnak lider Bakir İzetbegovic’in olduğunu öne sürdü.

Diğer yandan Bosna Hersek’ten Sırbistan’a geçen Lavrov ise kendisi ile görüşmeme kararı veren iki üyenin 
bağımsız hareket etmediğini ileri sürerek, Dzaferovic ile Komsic’in aslında halkın değil, dış güçlerin düşüncelerini 
yansıttığını söyledi.

“Bosna Hersek Rusya’nın rehinesi olmak istemedi”
Akademisyen ve siyaset bilimci Davor Gjenero, Al Jazeera Balkans için kaleme aldığı yazısında, Batı Balkanlar’ın 
Rusya ile Avrupa arasında tampon bölge olması gerektiğinin fikir babasının Lavrov olduğunu belirterek, Rus 
Bakan’ın verdiği mesajın Sırbistan’ın bölgede liderlik rolünü üstlenmesi gerektiği yönünde olduğunu ifade etti.

Lavrov’un bölge ülkelerinden Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya’nın de facto olarak Rusya etkisi 
altında olması gerektiği görüşünü savunduğunu belirten Gjenero, Bosna Hersek’in “Rusya’nın rehinesi” olmak 
istemediğini kaydetti.       

Gjenero, Lavrov’un Dodik ve Covic ile görüşmesinin ise Rus diplomasisi için Bosna Hersek’teki planlarını 
gerçekleştirme yolunda en önemli faktörlerin kimler olacağının göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Dzaferovic ile Komsic’in Lavrov ile görüşmeyi reddetmesi ile Bosna Hersek’in hiçbir şeyi riske etmediğini belirten 
Gjenero, zira bugüne kadar ne Lavrov’dan ne Rus diplomasisinden bir fayda gördüğünü kaydetti.

Siyasi analist Dusan Janjic ise “N1” televizyon kanalına verdiği demeçte, Bosna Hersek’te ve genel olarak 
bölgede yaşanan değişimi ne Lavrov’un ne de Rusya’nın durdurabileceğini dile getirerek, “etnik baronlar” olarak 
nitelendirdiği Dodik ile Covic’in ise hiçbir şeyin değişmemesinden yana olduklarını savundu.

Lavrov’un “oyunda kalma” çabalarının anlaşılır olduğu, zira kısa vadede yeni bir dünya düzeni kurulacağı 
değerlendirmesinde bulunan Janjic, büyük hazırlıkların yapıldığını ve bu sebepten Lavrov’un bölgeye gelişinin 
“biz de buradayız” demek açısından zamanlamalı olduğunu ifade etti.
Bosna Hersek’in savaş yıllarındaki Meclis Başkanı Miro Lazovic ise Dodik ile Lavrov’un verdiği mesajın Bosna 
Hersek’in geleceği ile hesaplaşma olduğunu söyleyerek, Bosna Hersek’in geleceğinin Avrupa-Atlantik kurumlarına 
entegrasyonda olduğunu düşünen tüm siyasi parti liderlerinin, büyük bir Bosna Hersek bayrağı önünde 
toplanarak güçlü bir mesaj vermesi gerektiğini kaydetti.
Uzun zamandır beklenen Lavrov ziyareti birçok tartışmanın yaşanmasına neden olurken, planlı olduğu düşünülen 
bayrak meselesi ile RS’yi ülke gibi gösterme çabalarının ve ardından yaşanan gelişmelerin bir süre daha bölge 
kamuoyunu meşgul edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ANALİZ
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Yeşim Çetin
Yazar

G Ü N C E L
Değerli Simge Dergisi okuyucuları geçen ayki yazımda Derginize Uluslararası Basın Yayın Genel Başkanı Şerafettin 
Şıvkın ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Mugan beylerin daveti üzerine derginizde güncel olayları irdelemek ve 
incelemek üzere yazılarımı yazacağımı anlatmaya çalıştım. 

Bu yılın son yazısı yani 2020 yılının son yazısı olacak ülkemizde o kadar olaylar bir gün bir hafta bir ay içerisinde o 
kadar hızlı gelişiyor ki hangisini kaleme alayım hangisini yazmaya başlayayım. Acaba dünyada bu kadar hızlı olay 
hukuki siyasi bürokratik askeri dış ve iç politikadaki gelişmeler ülkemizin yeni tek adam yönetimi ile parlementer 
sistemin varlığı yokluğu, etkinlikleri, siyasal partiler arasındaki acımasız her hafta salı grup toplantılarındaki ölçüsü 
olmayan eleştiri ve tartışmaları izleyip bazen üzülüyorum. Bazen acı acı gülümsüyorum. Bazende ülkemizin 
kamplara bölünüp düşmanca partilerin acımasız eleştirilerini izliyorum bu şartlarda ülkenin barış içinde kardeşçe 
toplumun etnik kökenine dinine inancına siyasal düşüncesine rengine ırkına bakmaksızın büyük Atatürk’ün 
bizlere miras bıraktığı, Cumhuriyet değerlerimizin içinin boşaltıldığı hukuk ve demokrasiden uzaklaşıp kişi hak 
ve özgürlüklerinin kısıtlanması anayasal bir hak olan özgürce eleştiri hakkımızı kullanıp sokaklarda sesimizin 
duyurulmasını ne yazık ki kullanamıyor. Kullanmaya kalkıştığımızda maalesef güvenlik güçlerinin kontrolsüz güç 
kullanmasıyla karşı karşıya kaldığımız acı bir gerçek bunları Atatürk’ümüzün Cumhuriyet rejimine yakışmadığını 
dolayısıyla toplumun kamplara ayrıştırılıp kardeşliğimiz dostluğumuz barış içinde yalama sevincimizi 
kaybediyoruz gelmek istediğim güncel konulardan biraz uzaklaştım.

Türkiye Cumhuriyetinin var oluşunun simgesi olan Ankara’nın başkent oluşunun 101. yılını ne yazık ki 
kutluyamadık. Ankara’nın başkent oluşu sembolik bir durum olmamalı dünyaya örnek olacak bir özgürlük bir 
bağımsızlık ve Osmanlı’nın yeniden küllerinden doğuşu için iç Anadolu’nun kırsal bir yer olan Ankara’nın tüm 
ülkemizin dört bir yanını işgal eden emperyalizme baş kaldıran ve top yekün var olmakla yok olmak için meclisin 
açılmasını sağlayan büyük Atatürk kurtuluş savaşını bu kentimizde meclisten yöneterek hem emperyalizme 
hemde işbirlikçi hain insanlarla çetelerle eşkıyalarla dünyada eşi menendi olmayan  bir kurtuluş zaferi yaratan 
Ankara başkent olarak dimdik ayakta kalmıştır ve Türkiye cumhuriyeti var oldukça Ankara’mız ilelebet başkent 
olarak taşıyacaktır. Bu kadar önemli bir tarih sahifelerine altın harflerle yazılan başkent oluşunun 101. kuruluş 
yıl dönümünü kutlayamadık. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın emperyalizmin korkulu rüyası olan başkent 
Ankara’mız!
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zafer çakmak
Yazar

DOĞANIN GÜCÜ
sevgili okuyucular geçen ayki yazımda İzmir depremine değinmiş ve depremin doğal bir felaket olduğunu yet 
kabuğunun yaşlanması nedeniyle deprem kuşağında olan ülkemizde her yıl yıkım şiddeti olan veyahut daha hafif 
ölçekli deprem hareketlerini yaşamaktayız ortalama ülkemizde her yıl yüzlerce depremi yaşamaktayız şiddeti 
daha azalan bu yet hareketlerine deprem uzmanları ve jeoloji mühendisleri depremden korunmanın veyahut 
daha az hasarlı atlatmanın yol ve yöntemlerini ülkeyi yöneten güçlere açıklamakta çözüm Yolları üretilmeye 
yönelik yapılması gereken önlemleri açıklamaktan bazı deprem hareketlerinin bölge ve il İlçe merkezlerinde 
görüleceğini açılmalarına rağmen bu zamana  kadar ülke yönetimine  hakim olan idareciler maalesef çözüm 
üretmekten ne yazık ki hep geri kaldılar 
Dünyamızın en çok depremin yaşandığı Japonya’da en azı 6 şiddetinde  ve 7 - 8 şiddetinde görünen yer 
hareketlerinde ölü sayısı nerde ise sıfıra yakın 
Demem oki akıl ve bilim doğrultusunda  yapılaşma yaptığımız taktirde bizim ülkemizde bu yer hareketlerini 
çok hafif atlatabilir oysa her depremde bir bahane uydurup bu bizim kaderimiz ilahi böyle taktir etmiştir deyip 
binlerce ölü milyarlarca maddi kayıplarla işi tevekküle bırakıp depremin yaralarını sarıp hasar tespitleri yapıp öken 
ölür sağlar bizimdir felsefesi hep ön planda 
Yetini alır bizlerde yine kaderimizle başbaşa kalıp gelecek doğa felaketlerini bekler ve bir türlü deprem gerçeğini 
göremeyiz 
İşi tevekküle değil akıla ve bilime sarılarak bu doğa felaketini yenen ülkelerden ders çıkarmak mecburiyetindeyiz  
Gelelim çağımızın en büyük vebası olan corana-19  önlemlerine bu virüsle dünya nasıl savaşıyor nasıl önlemler 
alıyor onların başarılarını görmezlikten gelip bizler bilim insanlarının önlemlerine kulak tıkayıp işimize nasıl gelirse 
ilkel yöntemlerle kırana belasından kurtulmaya çalışıyoruz 
Dünya sağlık örgütü tıp dünyasının bilim adamları bu virüsün insandan insana çok hızlı bir şekilde yayıldığını 
anlatmaya çalışarak önlemleri 
Basit 14 kurala bağlayarak koruma yöntemlerini sıraladılar 1 maske 2- mesafe 3- temizlik kuralları olarak bizlere yol 
gösterdiler kesin önlemin alınması için bu virüsün yayılmasını önlemek için en az 14 gün 
Veyahut 28 gün  ülkenin tüm kurumlarının kuruluşlarının kapatılarak 
Çin in wuhan eyaletinin yaptığı gibi virüsü ortadan kaldırdılar vatandaşlarının ölümlerini önlediler 
Demem o ki bizler yeniden dünyayı keşf etmeyeceğiz örneklerden ders çıkartıp vatandaşlarımızın sağlığını 
koruyabiliriz
Gelecek yazımda aşı konusuna değineceğim iyi okumalar 
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Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni perde: CAATSA 
yaptırımları

ABD yönetiminin, Türkiye’nin savunma sanayisini hedef alan yaptırımlarının Ankara’yı milli teknoloji hamlesinden 
vazgeçirmesi beklenmezken, Washington’ın “büyük güç rekabeti” stratejisi kapsamında da sürdürülebilir 
görünmüyor.
ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında, Rusya’dan S-400 hava savunma 
sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye’ye yönelik neredeyse 3 yıldır masada tutulan yaptırımlar nihayet açıklandı.

Trump’ın CAATSA yaptırımlarını uygulaması, gerek bundan sonra Kongrenin gerek göreve 
geldikten sonra Biden’ın Türkiye’ye tekrar bir yaptırım uygulama durumunu oldukça 
zorlaştırıyor

ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail 
Demir ile üst düzey yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit’i yaptırım listesine ekledi.
Buna göre, SSB’ye ABD’nin ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve yetkilerinin verilmesi, SSB’nin ABD finans 
kuruluşlarından 12 ay vade ile 10 milyon doları aşan kredi ve borç alması yasaklandı.

SSB’nin uluslararası mali kuruluşundan kredi ve borç almasının engelleneceği ve ismi paylaşılan Savunma Sanayii 
yetkililerinin ABD’ye girişine de izin verilmeyeceği ifade edildi.

Ulusal Savunma Strateji Belgelerinde Çin ve Rusya ile rekabeti öncelikli tehdit olarak 
tanımlayan ABD’nin, Türkiye gibi bir ülkeyle savunma sanayisi iş birliğine yönelik 
kısıtlamalar getirmesi uzun dönemde sürdürülebilir değil

Gündemdeki etkisi henüz çok sıcak olan CAATSA kapsamındaki bu yaptırımların arka planı, uygulanma süreci ve 
Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrine etkisi merak ediliyor.

ANALİZ
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CAATSA ve kapsamı
ABD uzun zamandır Çin, İran, Rusya ve Kuzey Kore’yi Amerikan ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden ulus devletler 
olarak tanımlıyor.
Ancak ABD hasımlarına yaptırım uygulamak üzere bir çerçeve yasa olan CAATSA yasası, hasım olarak Çin’i 
zikretmeyip sadece Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları içeriyor.
Bu ülkelerin savunma şirketlerini ve istihbarat kurumlarını hedef alan yasanın İkinci Bölümü Rusya yaptırımlarına 
yer veriyor.

Bu yaptırımların uzun dönemde Türkiye’yi milli savunma teknolojileri konusundaki 
kararlılığından vazgeçirmesi beklenmiyor

3 bin 364 sayfalık yasanın Rusya ile ilgili kısmının 231’inci maddesi Rus savunma ve istihbarat sektörü ile “önemli 
mali işlem” yapan kişi ve kurumlara da yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

2 Ağustos 2017’de Kongrede kabul edilen CAATSA’da “ikincil yaptırımlar” olarak da anılan bu yaptırımlar şöyle 
sıralanıyor:
“1- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi
2- Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi
3- ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi
4- Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi
5- Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi
6- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması
7- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması
8- Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması
9- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması
10- ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin 
yasaklanması
11- Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı
12- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.”
Yasanın ilgili maddesine göre ABD Başkanı, bu 12 maddeden en az 5’ini seçip uygulamakla yükümlü.

CAATSA’nın ikincil yaptırımları ilk kez ve bir NATO müttefikine 
uygulandı
Bu yasa sadece Türkiye için değil başta Almanya ve Avusturya olmak üzere Rusya ile enerji boru hatları konusunda 
iş birliği yapan Avrupa ülkeleri için de risk teşkil ediyor.
Rusya’dan 5,48 milyar dolarlık S-400 anlaşması yapan Hindistan ve Moskova ile savunma iş birliği yapan 
Endonezya da CAATSA yaptırımlarına maruz kalması beklenen ülkeler listesinde.
Ancak CAATSA kapsamındaki bu yaptırımlar ilk kez uygulanmasının yanı sıra bir NATO müttefiki olan Türkiye’ye 
uygulanmasıyla tarihe geçti.
CAATSA üzerinden doğrudan Türkiye’ye yaptırım uygulanamazdı. ABD Kongresinin Türkiye’nin yaptığı bir iş veya 
anlaşmanın bu yasa kapsamına girdiğini belirtmesi gerekiyordu.
ABD Kongresi, ilk kez 2018 savunma bütçesine ilişkin “Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda” (NDAA), 
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alma niyetini gündeme getirdi ve Savunma Bakanlığından bu konuda rapor istedi.
Bakanlık, raporu Kasım 2018’de Kongreye sundu ve raporda, Türkiye’nin S-400 alımının kesin olduğu, bunun ABD-
Türkiye ikili ilişkilerine ve Türkiye’nin NATO içindeki rolüne olumsuz etkisinin kaçınılmaz olacağı kaydedildi.
Kongre, buna karşılık 2019 yılı savunma bütçesine ilişkin NDAA yasasında Türkiye’ye F-35 uçaklarının verilmesine 
kısıtlama getirdi.

ANALİZ
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2020 bütçesine ilişkin NDAA yasasında ise Türkiye’nin Temmuz 2019’da S-400 sistemlerini teslim alması CAATSA 
kapsamındaki Rus savunma ve istihbarat sektörü ile yapılan “önemli mali işlem” olarak tanımlandı ve Başkan’ın 
180 gün içinde Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarından en az beşini uygulaması talebinde bulunuldu.

CAATSA yasası kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı 27 Ekim 2017’de yaptırım kapsamına alınan Rus savunma 
ve istihbarat şirketlerinin listesini yayımlamıştı ve listede S-400 sistemlerini üreten Almaz-Antey Hava ve Uzay 
Savunma Şirketi ikinci sırada yer alıyordu.

Dolayısıyla Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları, aslında sözlü olarak 2017’den beri dile getirilse de ilk kez Aralık 
2019’da yasalaşan 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda resmi olarak yer aldı.

Trump, Türkiye konusunda Kongreye direndi

CAATSA yaptırımları riski Türk-Amerikan ilişkileri açısından Demokles’in kılıcı niteliğindeydi.

ABD Başkanı Donald Trump, CAATSA yasasını imzalarken, bu yasada çok büyük hataların yer aldığını vurgulamıştı 
ancak yasa Kongreden çok büyük bir çoğunlukla geçtiği için Trump’ın yasayı imzalamaktan başka seçeneği yoktu.
Trump, Washington’daki müesses nizamın aksine Türkiye’nin S-400 konusundaki pozisyonuna da destek veren 
açıklamalar yaptı, Kongrenin baskılarına rağmen Ankara’ya yönelik CAATSA yaptırımlarını bekletti.

Öyle ki Trump, Haziran 2019’da Japonya’daki G-20 Zirvesi’nde selefi Barack Obama’nın Patriotları satmamasının 
Ankara’ya başka seçenek bırakmadığını ifade etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek 
açıklamasında bulunmuştu.

Ancak Trump’a rağmen CAATSA yaptırımları özellikle Kongre tarafından Türkiye’nin bölgede kendi çıkarlarına 
öncelik verdiği her adımında da “bir tehdit unsuru olarak” gündeme getirildi.

Kongre, 2020 NDAA yasasında olduğu gibi geçen hafta kabul edilen 2021 NDAA tasarısında da Trump’ın tasarının 
yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’ye yaptırım uygulamasını talep ediyor.

NDAA yasalarında yer alan bu talepler, aslında gerek dış politikada gerek savunma sanayisinde bağımsızlaşmaya 
başlayan Türkiye’ye yönelik gözdağının yasalaşmış somut bir ifadesiydi.

Bu süreçte gerek Suriye’nin kuzeyindeki YPG/PYD terör unsurlarına yönelik askeri operasyonları gerek 
Akdeniz’deki enerji tartışmalarındaki kararlı tutumu Türkiye’yi Amerikan Kongresinin hedefine koymuştu.

Türkiye’nin Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan topraklarını geri almaya yönelik 
mücadelesine verdiği destek de ABD Kongresini ve Washington’daki Türkiye karşıtı lobileri oldukça rahatsız etti.

Tehdit bitti, pazarlık başlayacak
20 Ocak’ta yapılacak törenle başkanlığı ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’a devredecek olan Trump, 2021 NDAA 
yasasını imzalamadan, 2020 NDAA yasasını baz alarak Türkiye’ye yaptırım uyguladı.

Trump’ın Beyaz Saray’daki koltuğunu bırakmadan önce söz konusu yaptırım kararlarını alması, Biden’ın elindeki 
Türkiye’ye yönelik önemli bir kartı almış oldu.

CAATSA’daki yaptırımların, yeni dönemde bölgeye yönelik politikası büyük bir soru işareti olan Biden’a bırakılması 
halinde, uygulanma şekli veya seçeneklerin neler olabileceği belirsizliğini koruyor.

ANALİZ



59

Trump’ın bu adımı atması, gerek bundan sonra Kongrenin gerek göreve geldikten sonra Biden’ın Türkiye’ye tekrar 
bir yaptırım uygulama durumunu oldukça zorlaştırıyor.

Bu adım ayrıca Biden hükümeti ile Türkiye’ye uygulanmış olan yaptırımların kaldırılmasına yönelik pazarlık zemini 
oluşturuyor.

Bu nedenle iki ülke ilişkilerinin bu yaptırımlarla ciddi bir yara alacağını söylemek için henüz erken olsa da bu süreç, 
CAATSA tehdidinin önemli ölçüde ortadan kalkmış olması ve Ankara ile Washington arasında yeni bir pazarlık 
zemini oluşturması bakımından önem arz ediyor.

Yıllardır büyük güç rekabetine hazırlanan ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Strateji Belgelerinde, Çin ve Rusya ile 
rekabeti öncelikli tehdit olarak tanımlayan ABD’nin, Türkiye gibi bir ülke ile savunma sanayisi iş birliğine yönelik 
kısıtlamalar getirmesi uzun dönemde sürdürülebilir değil.

Yaptırımların uzun dönemde kaybedeni Türkiye’nin savunma sanayisi 
değil

Açıklanan yaptırımların kısa dönem etkisinin boyutlarını, Türkiye’nin savunma sanayisinde kendi kendine yeterlilik 
noktasında ne kadar mesafe katettiği belirleyecek.

Ancak bu yaptırımların uzun dönemde Türkiye’nin milli savunma teknolojileri konusundaki kararlılığından 
vazgeçirmesi söz konusu değil.

ABD Kongresinin, akıllı mühimmat satışının engellenmesi gibi Türkiye’ye yönelik küçük ölçekli ambargolarının, 
Türkiye’nin bu mühimmatların yerli muadillerini üretmesini sağladığı gibi bu yaptırımlar da Ankara’ya milli 
teknoloji hamlesinden geri adım attırmasından çok bu konudaki çabalarını artırmasına olanak sağlayacak.

ANALİZ
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SPOR

Milli cimnastikçiler Bora ve Mert Efe, 
başarılarına yeni ‘halka’lar eklemek istiyor

Halka ve atlama masası aletinde Avrupa üçüncüsü olan Bora Tarhan ile barfiks aletinde Avrupa ikinciliği, paralel 
bar aletinde ise Avrupa üçüncülüğü elde eden Mert Efe Kılıçer, şampiyona sonrasında antrenmanlarına ara 
vermeden devam ediyor.

Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’nde yer alan Murat Canbaş Cimnastik Salonu’nda çalışmalarını sürdüren milli 
cimnastikçiler, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Bora Tarhan: “Cimnastik çok iyi bir ivmeyle ilerlemeye devam ediyor”
Bora Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesinde salgın nedeniyle zorlu bir süreç 
geçirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 ay salona gidemediklerini belirten Tarhan, “Yarışmanın düzenlenmesine karar verilmesi üzerine 
salona gelerek çalışmalara başladık. Psikolojik ve fiziksel olarak çok zordu. Ancak bunun üstesinden geldiğimizi 
düşünüyorum. Yarışmada güzel dereceler aldık. Daha iyisi olabilirdi ama bu da güzel. Normal şartlarda 
Azerbaycan’da yapılması planlanan şampiyona pandemi ve bölgedeki şartlar nedeniyle Türkiye’ye alındı. 
Şampiyonanın Türkiye’de yapılmasının bize çok avantajı oldu. İsterdik ki seyircimiz de olsun ve bizi desteklesin. 
Ancak pandemi nedeniyle seyircisiz oldu. Yine de kendi ülkemizde olması bize ekstra bir motivasyon kaynağı 
oldu.” ifadelerini kullandı.
Tarhan, gençler kategorisinde katıldığı son şampiyonada madalya almaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Bu benim gençlerdeki son yarışmamdı. Bundan sonra büyüklere geçeceğim. Daha fazla çalışmam 
gerekiyor. İlk hedefim büyükler takımında ağabeylerimin yanında yer almak. Ondan sonra da madalyaları bir bir 
sıralamayı hedefliyorum.” dedi.

Cimnastikte son yıllarda başarılı sporcuların yetiştiğini aktaran Tarhan, “2012 yılından bu yana cimnastik çok 
iyi bir ivmeyle ilerlemeye devam ediyor. Basamakları birer birer değil, artık üçer-beşer çıkıyoruz. Bizden önce 
ağabeylerimizin aldığı başarılar çok iyiydi. Aldığımız madalyalarda onlardan aldığımız motivasyonun katkısı var.” 
diye konuştu.
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Mert Efe Kılıçer: “Hedefim olimpiyatlarda bayrağımızı 
dalgalandırmak”

Mert Efe Kılıçer de şampiyonaya 2 aylık sürede yoğunlaştıklarını belirterek, “Böyle bir derece bekliyordum. Hem 
arkadaşımın hem de kendimin başarılı olacağımı biliyordum. Çok iyi ve sıkı çalıştık. Umarım bundan sonraki 
yarışmalarda daha güzel dereceler yapacağız.” dedi.

Kılıçer, salgın nedeniyle uzun süre hiç antrenman yapamadıklarını anlatarak, “Burada yatılı kalıyorum. Kayseri’ye 
ailemin yanına gidip orada kalmıştım. Şampiyonaya hazırlanmak için izin çıkınca tekrar buraya geldim. O sürede 
sabah akşam antrenman yaptık. Çok iyi hazırlandık.” ifadesini kullandı.

Antrenörlerine ve kendilerini destekleyenlere teşekkür eden Kılıçer, şunları kaydetti:

“Murat Canbaş’tan sonra uzun aranın ardından Bolu’ya madalya kazandırmak çok büyük bir gurur. İlk defa böyle 
bir madalya kazandım. Artık önemli olan bunu koruyabilmek. Artık daha sıkı çalışıp derecelerimizi koruyacağız. 
Hedefim; olimpiyatlarda her sporcunun olduğu gibi ülkemi temsil edip bayrağımızı dalgalandırıp madalya 
kazanmak. Madalya almaya, tarih yazmaya devam edeceğiz.”

Milli takım antrenörü Ersin Yılmaz ise yaklaşık 27 yıldır Bolu’ya cimnastikten Avrupa madalyası gelmediğini 
anımsatarak, “En son 1993’te Murat Canbaş’ın atlama beygirinde bir madalyası vardı. Şimdi gençlerle beraber tek 
seferde 4 madalya aldık. Bu onlar ve bizim için çok önemli bir başarı. Çok gurur verici. Pandemi sürecinde krizi 
fırsata çevirdik diyebiliriz çünkü hiç kimse antrenman yapamıyordu. Dünyanın her yerinde aynı durum vardı fakat 
biz antrenmanımızı evlerde bile yaptık.” değerlendirmesinde bulundu.
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Sabahattin Ali’nin ‘sadelik felsefesi’ torununun 
tasarımlarında hayat buluyor

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Sabahattin Ali’nin torunu sadekar İdil Laslo, 20 yıllık iş hayatını bıraktıktan 
sonra başladığı kuyumculuk sanatında önemli tasarımlara imza atarak, sade ve yoğun el işçiliğiyle değerli ve yarı 
değerli taşlara hayat veriyor.

İstanbul’da önemli kadın sadekar ve tasarımcılar arasında yer alan İdil Laslo, işini bıraktıktan sonra başladığı 
sadekarlık mesleğini, zanaatını ve dedesi yazar Sabahattin Ali’yle ilgili duygularını AA muhabirine anlattı.

Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olan, daha sonra 
İngiltere’de eğitim hayatına devam eden Laslo, hem okuyup hem de Conoco Philips şirketinde stajyer olarak 
çalıştı.

Türkiye’ye döndükten sonra birçok şirket ve holdingde 20 yıldan fazla satış, pazarlama görevlerinde bulunan 
Laslo, Kapalıçarşı’da ustası Kevork Polatoğlu’yla birlikte kuyumculuk mesleğine adım attı. 2019’dan bu yana 
Kapalıçarşı’nın usta kuyumcularıyla işi öğrendiğini ifade eden Laslo, şunları kaydetti:
“Uzun yıllar kurumsalda çalıştım. Güzel deneyimler elde ettim ama hiçbir zaman o dünyaya kendimi ait 
hissetmedim. Sanatçı bir aileden geliyorum. Annem müzisyen, dedem yazar, babam da çok güzel resim yapardı. 
Babaannem terziydi. Evin içerisinde hep elle iş yapılırdı. Babam dikiş dikerdi. El işi yapılan bir evde büyüdüğüm 
için küçük yaşlardan beri, aslında kendi kendime dikiş dikmeyi öğrendim. El yeteneği ve el becerisi vardı birşeyler 
yapmak istiyordum ama ne olduğunu hiç bilmiyordum. 2018’de kurumsal hayattan ayrılınca tamamen ellerimin 
çalışacağı bir zanaat yapmak istedim. Belediyenin kursuna gidip orada bir arkadaşımla tanıştım. Gümüşten 
tasarımlar yapmak için yola çıktım ve arkadaşım 35 yıllık usta Kavork Polatoğlu’yla beni tanıştırdı. Ustamın yanında 
çırak olarak başladım. Kuyum sanatına bir anda girdim ve devamı geldi. Demek ki doğru zaman ve doğru yermiş, 
doğru kişiyle birlikte de sanatımla ilgili doğru şeyler öğrenmeye başladım.”

“Ustam 35 yıllık deneyimlerini bana aktarıyor. Değerli madenlerle çalışmayı ve taşları kullanmayı ustamdan 
öğrendim. Tasarımı oluşturmak bir nevi inşaat gibi bir iş. Takı yapmak, ‘basit ve kolay’ diye düşünüyorsunuz ama 
onun arkasında çok büyük bir inşaat var. Tasarımlarda hem mimari hem inşaat, hem de düşünce ve estetik olması 
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gerekiyor. Takıların ergonomik olması ve kullanıcının rahat kullanabilmesi lazım.”
Kadın sadekar olarak yaşadıklarına da değinen Laslo, kadın zanaatkar olmanın dezavantajını hiç yaşamadığını 
belirterek, “Kapalıçarşı’da böyle bir atölyeye gelip çalışabilmek eskiden belki de çok mümkün olmayabilirdi. Şimdi 
kadın sadekarlar mümkün. Ustalar da el vererek yeni kişilerin de bu sanatla ilgilenmesini istiyor. Kendime usta 
demiyorum ve hala öğreniyorum. Kendime usta demem için çok fırın ekmek yemem gerekir. İyi fikirlerim var 
onları da hayata geçirmeye çalışıyorum.” diye konuştu.
Kişiye özel tasarımlar da yaptığını ifade eden Laslo, “Sadekarlıktan sonra, taş mıhlama, mine sanatını da öğrenmek 
istiyorum. Sınırsız öğrenme alanı olan bir meslek ve ben de zamanım ve enerjim olduğu kadar bu alanda her 
şeyi öğrenmek istiyorum. Tasarımlarımı minik koleksiyonlar haline dönüştürebilmek ve onları daha fazla insana 
ulaştırmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Dedem de sade bir insanmış, ben de tasarımlarımda sadeliği 
kullanıyorum”
Tasarımlarında doğanın kendisine önemli ilham kaynağı olduğunu ifade eden Laslo, bir fikir, insan, kitap, 
objelerin, kendisine ilham kaynağı olduğunu vurguladı.
Annesi müzisyen Filiz Ali’den tasarımlarıyla ilgili fikirler aldığına değinen Laslo, dedesi yazar Sabahattin Ali’nin 
kitaplarını okuyarak büyüdüğünü aktardı.
Dedesinin eşyalarının evinde yanıbaşında durduğunu belirten İdil Laslo, “Evde çocukken sürekli bir Sabahattin 
Ali konuşması olmazdı. Annem 1978-1979 civarında Atilla Özkırımlı ile birlikte dedemle ilgili bir kitap hazırladı. 
O kitabın hazırlığı sırasında evde daha çok Sabahattin Ali konuşuldu. Anneannemin bütün belgeleri ortaya çıktı. 
Dedemle ilgili anıları dinledim. Son yıllarda dedem Sabahattin Ali daha fazla konuşulmaya başladı.” dedi
Dedesinin etkilendiği eserleri arasında “Değirmen”, “Hasan Boğuldu”, “Gramofon Avrat”, “Kürk Mantolu Madonna” 
olduğunu belirten Laslo, sözlerine şöyle devam etti:
“Sabahattin Ali’nin eserlerinde en çok etkilendiğim şey çok sade bir şekli olmasıdır. Yani bir cümle içerisinde pek 
çok şeyi anlatabilme özelliği var. Pek az insanda bulunan özelliktir. O bir cümle pek çok insana dokunuyor. Şu 
günlerde de dedemin kitapları gündemde. En çok satanlar arasına girmesinin sebebinin bu özelliğe sahip olması 
olduğunu düşünüyorum. 1930-1940’larda yazılmış dedemin eserleri bugün bile güncelliğini koruyabiliyor.”
Laslo, sözlerini şöyle tamamladı:
“Sabahattin Ali’nin torunu olmak tabii ki gurur verici birşey. Geçmişte çok açıkladığım birşey değildi. Pekçok 
insanın etkilendiği kitapları yazmış bir yazarın torunu olmak çok değerli. Hayat felsefem her zaman doğrunun 
ve adaletlinin yanında olmaktır. Adalet duygum çok kuvvetlidir. Ailemden gelen bir konu. Dedem Sabahattin 
Ali sade bir insanmış, ben de tasarımlarımda sadeliği kullanıyorum. Sade ve işçiliği yoğun şeyler yapmaya 
çalışıyorum. Dedemin çalışma masası evimin başköşesinde duruyor. Eskiden anneannemin oturduğu evdi, 
anneannem vefat ettikten sonra orada yaşıyorum.”




