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BAŞKANDAN

CORONA, AŞI, 
ALMANYA!

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Kime baksan.
Kimse yaklaşsan.
Kime sorsan korkuyor, çekiniyor.
Haklılar.

İnsan düşünmüyor değil.
Acaba yüce Allah ülke ve insanları bu bela ile 
sabır, sınama ve bilim için çalışmaya mı itti.
Çünkü.
Kuranı Kerim: 
Hem oku.
Hem çalış.
Hem çalışan yol alır, kazanır diyor.

Bakıyoruz...

Bu fayda etmiş gözüküp tüm dünya ülkeleri 
çalışmayla maske, çalışmayla sağlıklı mesafe, 
çalışmayla aşı geliştirip Covıd-19 belasını ortadan 
kaldırma uğraşı vermiş durumdalar.
En önemlisi de tedbir olarak maske konusunda 
birbirlerine yardımda bulunuyorlar.
 
Bu konuda Türkiye olarak özellikle biz:
Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İspanya, 
İtalya, İngiltere, Sırbistan, Bosna Hersek, 
Kuzey Makedonya, Karadağ, Kosova, İran, Irak, 
Gürcistan, Kolombiya ve Pakistan. Gibi ülkelere 
en fazla yardımda bulunan ülkeyiz.

Şimdi aklınıza başlıkta ne alaka Almanya diye 
gelebilir.
Gelsin.
Çünkü çok alaka.

Libya’ya giden Türk yük gemisinin, Alman 
firkateyni tarafından durdurulup komandolarca 
basılıp aranması deniz hukuku düzenlenmesine 
uygun değil.

Uygun olmaması sonrası başlayan kriz büyümüş, 
dünya ülkeleri yasal olmayan bu baskına ilgisiz

kalınca, Türkiye hem Almanya hem İtalya hem
AB büyükelçilerini gece Dışişlerine çağırıp Almanya’ya nota 
vermekle kalmamış, cepheyi genişletmişti.

Uzun müddet sesliğini koruyan Almanya daha sonra Federal 
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Almanya Süddeutsche Zeitung 
gazetesine, “Gemiye çıkmadan önce Türkiye’ye sorduk. Dört 
saat içinde cevap gelmeyince, burada zımni bir rıza olduğunu 
kabul edip operasyona başladık” demiş.

Oysa, deniz hukuku uluslararası düzenlemelerde böyle bir 
şey yok ve Dört saatlik bekleme ve ülkenin izniyle birlikte 
aranıyor. Der.

Burada görülüyor ki ülkeler/ülkemiz ekonomik yönden güçlü 
olmalı.
Türkiye yardıma muhtaç olsun olmasın tüm dünya ülkelerine 
yardım ediyor, ancak o ülkeler haklı olduğunuz konularda bile 
bize destek vermekten çekiniyor.

Burada görünen şey.
Birlik ve beraberlik içinde tek yürekle çalışıp güçlü olmak.
Güç, ekonomik güç...
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Türkiye’de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin 
testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde son 
24 saatte yaşananlar

GÜNCEL

Türkiye’de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi 
hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, 
son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 439 
oldu.

Son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin 
sayısı 400 bin 242’ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636’ya ulaştı. Hasta sayısı 494 bin 351, vefat sayısı 13 bin 558, ağır 
hasta sayısı 5 bin 11, aktif hasta sayısı 80 bin 551 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin 
yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 
11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti. 

“Mücadeleye güç katın”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 6 bin 439 yeni 
hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza 
destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.” ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00’te sona ermek üzere 
sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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GÜNCEL

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 
05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması 
başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00’te sona ermek üzere 
sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları 10.00- 20.00 saatleri dışında 
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

Bu kapsamda dün saat 20.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 10.00’da sona erdi. Bugün ise 
saat 20.00’de başlayan kısıtlama 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.

Bundan sonraki hafta sonları da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynı şekilde devam edecek. 
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, gün içerisinde saat 10.00-13.00’te, 1 Ocak 2001 ve sonrasında 
doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde saat 13.00-16.00’da sokağa çıkabilecek. 

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan 
istisna tutulacak.

İstisna kapsamında olan kişiler
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya 
çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile 
acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, 
görev alanlar kısıtlamadan istisna tutulacak.
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İÇİMİZDEN

ADIM ADIM YAKLAŞAN KÜRESEL FELAKET
NÜKLEER TERÖRİZM

11 EYLÜL 2001 TARİHİNE KADAR YAPILAN DÜNYADAKİ TÜM TERÖR EYLEMLERİ; ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARDA 
DEĞİLDİ. NE ZAMAN Kİ; OSAME BİN LADEN’İN 80 Lİ YILLARDA AFGANİSTANDA KURDUĞU EL-KAİDE TRÖR 
ÖRGÜTÜNÜN; NEWYORKTAKİ DÜNYA TİCARET MERKEZİNİ İÇİNE ALAN İKİZ KULELERE SALDIRMASI VE BU 
EYLEMDE 3500 KİŞİNİN KATLEDİLEREK 110 KATLI ÇELİK KULELERİN YIKILMASI; BİR TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN HER 
NE KADAR BÜYÜK BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ İSE; MAALESEF BU SALDIRI DÜNYAMIZ İÇİN BEKLENMEDİK BÜYÜK BİR 
KÜRESEL TERÖR FELAKETİ OLMUŞTUR.
DÜNYAYI BİR ANDA ŞOK EDEN BU VAHİM OLAYLA; GELECEKTE DAHA BÜYÜK KÜRESEL BOYUTLARDA 
EYLEMLERİN OLABİLECEĞİ ENDİŞESİ, HAFIZALARA YERLEŞİRKEN; İNSANLARIN YAŞAM GÜVENLİĞİNİ 
ORTADAN KALDIRACAK MUHTEMEL TERÖR EYLEMLERİ İÇİN ÇOK ACİL RADİKAL ÖNLEMLERİN ALINMASI 
ZORUNLULUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİR. 
DÜNYA İNSANI İÇİN AMERİKAN RÜYASINI YIKAN VE KORKU PSİKOLOJİSİNDE ZİRVE YAPARAK TÜM DÜNYADA 
ŞAŞKINLIK YARATAN 11 EYLÜL HADİSESİ; CIA NİN HABER ALMA VE İSTİHBARATTAKİ YETERSİZ KALAN ÇOK 
STRATEJİK DEĞERDEKİ BİLGİ TOPLAMA KAPASİTESİNDEKİ BAŞARISIZLIĞINI DA GÜNDEME TAŞIMIŞTIR. TÜM 
ÜLKELERİ ŞOK EDEN BU HADİSEDE; DÜNYANIN EN İYİ İSTİHBARAT VE İLETİŞİM ÖRGÜTÜ OLARAK BİLİNEN CIA, 
ÇOK ELEŞTİRİ ALMIŞ VE KURUM BUNUN ÜZERİNE KENDİ İÇERİSİNDE, BİRÇOK ALANDA İÇ YAPISAL REVİZYONA 
GİDEREK, YENİDEN YAPILANMIŞTIR.
11 EYLÜL SALDIRISI; EL-KAİDENİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANLIK BİR PROJE OLMAYIP 5 YILDA ÖRGÜT TARAFINDAN 
TASARLANIP VE PROGRAMLANDIĞI EL-KAİDE İÇİN ÇOK BAŞARILI ÖNCELİKLE AMERİKA VE SONRA DÜNYAYA BİR 
MEYDAN OKUMA PROJESİDİR. DÜNYAYI ŞOK EDEREK KORKU VE ENDİŞE SALAN BU EYLEM; İLERİDE ÇOK DAHA 
BÜYÜK MAKRO DÜZEYDE TERÖR EYLEMLERİNIN OLABİLECEĞİNİN BİR İŞARETİ OLARAK AMERİKA, İNGİLTERE VE 
ALMANYA GİZLİ SERVİSLERİNİN DE ÇOK YAKINDAN ENDİŞE İLE TAKİP ETTİĞİ; ŞÜPHESİZ UFUKTAKİ BİR NÜKLEER 
TERÖRİZMİN DE HABERCİSİ OLMUŞTUR.
KÜRESEL GÜVENLİK YÖNÜNDEN DÜNYAYI ŞOK EDEN 11 EYLÜL GÖRÜNTÜLERİ BAŞTA AMERİKA OLMAK ÜZERE 
ÜLKELERİ BÜYÜK BİR KAYGI VE GÜVENLİK ENDİŞESİNE SEVK ETMİŞTİR.
AMERİKANIN ÖNDE GELEN NÜKLEER SİLAHLAR VE ULUSAL GÜVENLİK UZMANLARINDAN HARWARD 
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, PROF. GRAHAN ALLISON; “TERÖR” ADLI KİTABINDA NÜKLEER TERÖRİZM 
İLE İLGİLİ DÜNYAYA ACİL EYLEM ÇAĞIRISINDA BULUNMUŞ VE BU KİTABIN İÇERİĞİNDE İKİ TEMEL TEZ ORTAYA 
KOYMUŞTUR. 
BU TEZLERDEN BİRİNCİSİ, DÜNYANIN BUGÜNKÜ DURUMU VE MEVCUT ŞARTLAR İÇERİSİNDE NÜKLEER 
TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ İÇİN ACİL ÖNLEM PLAN VE PROJELERİN YAPILMASI ÇAĞRISINDA BULUNAN PROF.
GRAHAN DAHA SONRA KARAMSAR BİR TUTUMLA, UFUKTAKİ BİR KÜRESEL FELAKETİN; HABERCİSİ OLAN 
NÜKLEER TERÖRİZMİN BEKLENENDEN DAHA ÖNCE, BİR ZAMAN İÇERSİNDE GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİ BÜYÜK BİR 
KAYGI VE ENDİŞEYLE İZAH ETMİŞTİR.
TEZLERDEN İKİNCİSİ İSE; KÜRESEL BİR FELAKETİN ANCAK DÜNYA ÜLKELERİN BÜYÜK BİR GAYRET VE İŞ BİRLİĞİ 
SONUCUNDA NÜKLEER TERÖRİZMİN ÖNLENEBİLECEĞİ VURGUSUNU DA YAPAN PROF. GRAHAN ALLISON, 
“TERÖRİZM” ADLI KİTABINDA BU SEFER İYİMSER BİR TABLOYLA YİNE BİR AÇIKLIK GETİRİRKEN BU HUSUSDA 
ASLA GEÇ KALINMAMASI GEREKTİĞİNİN DE ALTINI ÇİZEREK BU VAHİM DURUMUN DÜNYA İÇİN ACİL OLAN 
STRATEJİK ÖNEMİNİ DETAYLARIYLA AÇIKLAMIŞTIR.
BURADA AÇIK SEÇİK HİÇ TARTIŞMAYA ZEMİN BIRAKMADAN BELİRTMEK GEREKİR Kİ, DÜNYADA KÜRESEL 
TERÖRLE MÜCADELEDE BÜYÜK BİR BAŞARI SAĞLAMIŞ OLAN BAŞTA AMERİKA OLMAK ÜZERE HİÇ ŞÜPHESİZ 
AMERİKANIN YANI SIRA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’DE, ULUSLARARASI TERÖRLE MÜCADELEDE ÜLKELER ARASI EN 
BAŞTAKİ SIRALARDA YERİNİ ALMIŞ BULUNMAKTADIR.
ALMAN PARLAMENTOSUNDA TÜRKİYE KARŞITI OLAN BAZI ALMAN MİLLETVEKİLLERİNE CEVAP OLARAK NATO 
GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG; NATO PARLAMENTERLER MECLİSİNDE YAPTIĞI BİR KONUŞMASINDA 
TÜRKİYENİN SAHADA BİR NATO MÜTTEFEKİ 0LARAK DEAŞLA ENİYİ ŞEKİLDE SAVAŞAN BİR NATO ÜYESİ 
OLDUĞUNU VE ULUSLARARASI TERÖRİZMDE DE ÖRNEK BİR MÜCADELE VERDİĞİNİ VE DÜNYA İÇİN HAYATİ 
BİR ROL OYNADIĞINI İLAVE EDEREK ÜLKENİN DEVLET BAŞKANI RECEP TAYYIP ERDOĞANDAN DA TERÖRİZMLE 
MÜCADELEDE ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİR. 
ABD’İNDE JOE BIDEN NIN SEÇİLMESİ BAŞTA AMERİKA OLMAK ÜZERE BU DURUM DÜNYA İÇİN DE BÜYÜK 
BİR ŞANS OLMUŞTUR. BAŞKAN BIDEN NIN 40 SENEYE YAKIN BAŞARILI POLİTİK HAYATI GEREKSE BİR DEVLET 
TECRÜBESİNİN BULUNMASI; AMERİKANIN BAŞKANLIK SEÇİM TARİHİNDE REKOR OY ALMASINI SAĞLAMIŞTIR. 
AMERİKAN HALKI; BAŞKAN TRUMP KARISINDA BIDEN’I SEÇEREK TECRÜBEYİ TERCİH ETMİŞTİR. BAŞKAN JOE 
BIDEN; ÜLKESİNİN VE GEREKSE DÜNYA PROBLEMLERİNİ HİÇ ŞÜPHESİZ İSTİKRARLI POZİTİF BİR YÖNE DOĞRU 
GÖTÜRECEKTİR.
GEÇMİŞ YILLARDA AMERİKAN KONGRESİNİN ONAYI İLE KURULAN KOMÜNİZMİ YIKMAK İÇİN 1952 DE DEMİR 
PERDE ÜLKELERE YAYINA BAŞLAYAN VE KOMÜNİZMİN YIKILMASINDA DA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATMIŞ 
OLAN RADIO LIBERTY/ RADIO FREE EUROPE TEŞKİLATININ AMERİKA VE ALMANYA BİRİMLERİNDE  ÇALIŞMIŞ  
ARAŞTIRMACI VE BİR GAZETECİ OLARAK, PROF.GRAHAN ALLISON’UN NÜKLEER TERÖRİZM  KONUSUNDAKİ 
CİDDİ ENDİŞELERİNE; ÇEÇEN ASILLI VE KÜRESEL TERÖR HAREKETLERİNİ  TAKİP EDEN BİR TERÖR UZMANI İç
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OLARAK, EKLEMEK İSTEDİĞİM ANTİ-TERÖR STRATEJİK BİLGİLERİM IŞIĞINDA  BU DURUMUN ÇOK DAHA VAHİM BOYUTLARDA OLDUĞUNU SÖYLEMEM 
GEREKTİĞİNİ VE MAALESEF NÜKLEER TERÖRİZMİN ADIM ADIM KAPIMIZA GELMEKTE OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA DUYURMAK İSTERİM. BÜYÜK BİR KAYGI 
VE ÜZÜNTÜYLE BELİRTMEK İSTERİM Kİ;11 EYLÜL 2001 DÜNYAYI ŞOK EDEN BU SALDIRI; NASIL Kİ ÖNCEDEN TESBİT EDİLEMEMİŞSE, KORKARIM NÜKLEER 
TERÖRİZMDE, ÇOK BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜNYAYI SARSACAK BİR ŞOKLA GERÇEKLEŞEREK OBAMANIN DA GÜVENLİK ZİRVESİNDE BELİRTTİĞİ GİBİ SALDIRI 
SONRASINDA YENİ BİR DÜNYA DÜZENİNE GEÇİLECEKTİR.
BU VESİLE İLE EVRENSEL TERÖRİZM HAKKINDA, 2008 16 KASIM TARİHİNDE WASHİNGTONDA LONDRA MENŞEİLİ LE CERCLE ADLI DÜŞÜNCE KURULUŞUNUN 
BASINA KAPALI DÜZENLEDİĞİ DÜNYA MESELELERİYLE İLGİLİ BİR SEMPOZYUMDA YAPTIĞIM KAPANIŞ KONUŞMASINDA DİNLEYİCİ VE KONUŞMACI OLARAK 
BİRÇOK ÜLKENİN WASHİNGTONDAKİ BÜYÜKELÇİLERİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI VE TÜRKİYENİN YAKINDAN TANIDIĞI BEYAZ SARAY ESKİ ULUSAL GÜVENLİK 
GENEL SEKRETERİ JOHN BOLTON DA ORADA HAZIR BULUNMAKTAYDI.
11 EYLÜL FELAKETİNİ YAŞAYAN AMERİKANIN VE BU SALDIRININ YANKILARININ DÜNYADA İZ BIRAKMIŞ OLMASINDAN DOLAYI; SALONDA NÜKLEER 
TERÖRİZMDEN BAHSETTİĞİM BU KONUŞMAMI; KATILIMCILAR TARAFINDAN BÜYÜK BİR İLGİYLE İZLENEREK ŞAHSIMI DA SORU YAĞMURUNA TUTTULAR. 
SALONDAKİLERİN ÇOK BİLİNÇLİ VE ÜST DÜZEYDE DENEYİMLİ BİR ZÜMRE OLMASI NEDENİYLE, 1994-1997 ÇEÇEN-RUS SAVAŞINDA BÜYÜK RUS ORDUSUNU 
HEZİMETE UĞRATAN ÇEÇEN CUMHURİYETİ DEVLET BAKANLIĞI YAPMAM, GEREKSE ANT-TERÖR FİKİRLERİM  VE UFUKTAKİ BİR NÜKLEER TERÖRİZMDEN 
BAHSETMEM GİBİ KONULAR; O TOPLANTIDA İLGİ ODAĞI OLMAMIN NEDENİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. 
BU SEMPOZYUMDA TERÖRİZMİN SİLAH GÜCÜYLE YENİLECEĞİNİ SÖYLEYEN BAZI KATILIMCI KONUŞMACILARIN BU GÖRÜŞLERİNE KARŞI OLAN FİKİRLERİMİ 
ORTAYA ATTIM.
TERÖRİZMİN SİLAH GÜCÜYLE DEĞİL, EĞİTİM, KÜLTÜREL GEREKSE GERİ KALMIŞ ÜLKELERDEKİ EKONOMİ ALANDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR ANCAK TERÖR 
MÜCADELESİNDE DAHA BAŞARI SAĞLANACAĞINI KONUŞMAMDA VURGULADIM. 2008 WASHİNGTONDA LE CERCLE’ÜN DÜZENLEDİĞİ SEMPOZYUMDA 
YAPTIĞIM AÇIKLAMALARIMDAN 10 YIL SONRA FRANSA, TERÖRİZMLE MÜCADELEDE EĞİTİM FAKTÖRÜNÜ SEÇEREK 2O18 DE UYGULAMAĞA KOYMUŞTUR.
YİNE İLAVE ETMEK TE FAYDA GÖRÜYORUM. WASHİNGTONDAKİ LE CERCLE SEMPOZYUMUNDA DAHA ÖNCE YAPTIĞIM KONUŞMAMIN 8-10 YIL SONRASI 
IRAK GEREKSE SURİYEDE KONUŞLANAN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLGİLİ BİR ÖRNEK OLARAK SÖYLEYEBİLECEĞİMİZ OLAY, GEÇTİĞİMİZ İKİ VEYA ÜÇ 
YIL ÖNCE IRAK VE SURİYEDEKİ DEAŞLA MÜCADELEDE, DÜNYADAKİ, SÜPER GÜÇLER BAŞTA OLMAK ÜZERE TAM 64 DEVLETİN BU ÖRGÜTLE SAVAŞMIŞ 
OLDUĞUNU ÖRGÜTÜN KURULUŞ MAZİSİNİN 10 YIL BİLE OLMADIĞINI SAVAŞ DENEYİMİ HİÇ OLMAYAN  BU ÖRGÜTÜN ELİNDE DE SADECE KONVANSİYONEL 
SİLAHLARDAN BAŞKA  SİLAH BULUNMAYAN BU ÖRGÜTLE; DÜNYAMIZIN MODERN SİLAHLARLA  SAVAŞMASINA RAĞMEN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DAHA 
HALEN AYAKTA KALDIĞINI DÜŞÜNÜRSEK DURUMUN CİDDİ VE KAYGI VERİCİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ. BUGÜN SAVAŞ DENEYİMİ KAZANAN ÖRGÜTÜN 
DAHA DA TOPARLANARAK GÜÇLÜ VE ORGANİZE OLMUŞ BİR ŞEKİLDE GÜNÜMÜZDE VARLIĞINI SÜRDÜRECEK OLMASI KAYGI VERİCİDİR. BU SÜREÇTEN 
SONRA EL-KAİDE GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN NÜKLEER TERÖRİZME HAZIRLANMASI KAÇINILMAZ BİR GERÇEKTİR.
ABD LERİNİN ESKİ BAŞKANI GEORGE. W. BUSH’UN BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE NEWYORK LİMANINA 10 KİLOTONLUK BİR ATOM BOMBASININ GETİRİLDİĞİ 
İHBARI BEYAZ SARAYA CIA TARAFINDAN YAPILMIŞ İSEDE, ASLI ÇIKMAMIŞTIR. ANCAK BÖYLE BİR NÜKLEER SİLAHIN KULLANILMASI DURUMUNDA 
NEWYORKDA EN AZ 1-2 MİLYON KİŞİNİN ÖLEBİLECEĞİ HESAPLANMIŞTIR.
11 EYLÜLDEN SONRA EL-KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KÜRESEL BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEREK NÜKLEER TERÖRİZMİ ÖNLEMEK 
AMACIYLA, WASHİNGTONDA GEORGE W BUSH GEREK BARACK OBAMA DÖNEMLERİNDE DÜNYANIN GÜVENLİĞİ İÇİN NÜKLEER SİLAHLARIN 
SINIRLANDIRILMASI GEREK NÜKLEER TERÖRİZMİN ÖNLENEBİLMESİ HUSUSUNDA NÜKLEER SİLAH YAPIMINDA KULLANILAN KİMYASAL MATERYALLERİN İYİ 
KORUNMASI HUSUSUNDA DÜNYA ÜLKELERİNİN ÇAĞRILDIĞI NÜKLEER GÜVENLİK ZİRVESİ TAM DÖRT DEFA WASHİNGTONDA TOPLANMIŞTIR. 
BU ZİRVEYE 50 YE YAKIN DEVLET KATILIRKEN TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYIP ERDOĞAN DA ZİRVEYE DAVET ÜZERİNE EŞLİK ETMİŞ VE BU KONUYA 
ÇOK EHEMMİYET VERMİŞTİR.
BU TOPLANTILARDA DİKKAT ÇEKEN ÖNEMLİ BİR AYRINTI VAR Kİ, BİRER NÜKLEER GÜÇ OLAN RUSYA VE PAKİSTAN BU GÜVENLİK ZİRVESİNE KATILMAMIŞTIR. 
FAKAT BU DURUM, İKİ ÜLKENİN ÜZERİNE NEGATİF BİR ANLAMDA DİKKATLERİ ÇEKMİŞ VE AYNI ZAMANDA ZİRVEYE KATILAN ÜLKELER TARAFINDAN 
YADIRGANARAK BU DURUM SORU İŞARETLERİNE SEBEP OLMUŞTUR.
OBAMANIN BAŞKANLIK YAPTIĞI NÜKLEER GÜVENLİK ZİRVESİNDE NÜKLEER TERÖRİZMİN ENDİŞE VERİCİ BOYUTLARA GELDİĞİNİ VE DÜNYA ÇOK CİDDİ 
TEHDİT ALTINDA OLDUĞU HUSUSU TOPLANTIDA OBAMA TARAFINDAN AÇIK OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.
NÜKLEER SİLAH UZMANLARINCA DA; EL-KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN; NÜKLEER SİLAH YAPIMINDA KULLANILAN RADYOAKTİF MATERYALLERİN PAKİSTAN 
ORDUSUNDAKİ RÜŞVET BATAKLIĞINA SAPLANMIŞ ORDU İÇERSİNDEKİ RADİKAL İSLAMCILAR VASITASIYLA TEMİN EDİLEBİLECEĞİ VARSAYIMI İLE PAKİSTANIN 
KÜRESEL GÜVENLİK İÇİN ÇOK RİSKLİ BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİĞİ BELİRTİLMİŞTİR. 
ZATEN EL- KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİ; RADİKAL İSLAM İNANCINDA OLDUKLARINDAN BAHSE KONU OLAN PAKİSTANLI BU KİŞİLERLE, ÖTEDEN BERİ 
SICAK İLİŞKİLER İÇERSİNDEDİRLER.
ESKİ BAŞKAN BARACK OBAMA; 2016 NİSAN AYINDA NÜKLEER GÜVENLİK ZİRVESİNDE YAPTIĞI BİR KONUŞMASINDA NÜKLEER SİLAH YAPIMINDA 
KULLANILAN VE SİLAHIN TEMEL MADDESİ OLAN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM VE PLÜTONYUMUN ÇOK İYİ SAKLANMASI GEREKTİĞİNE İŞARET ETMİŞTİR.
WASHİNGTON KONGRE MERKEZİNDE GÜVENLİK ZİRVESİNE 50 DEVLETİN YANI SIRA TÜRKİYE’NİN DEVLET BAŞKANI RECEP TAYYIP ERDOĞANINDA 
KATILDIĞI KÜRESEL GÜVENLİK VE NÜKLEER TERÖRİZMİ ÖNLEME TOPLANTISINDA KONUŞAN ESKİ BAŞKAN BARACK OBAMA; TERÖRİSTLERİN DÜNYADA 
BİR NÜKLEER SALDIRI DÜZENLEMESİ İHTİMALİNE DAİR GERÇEK BİR TEHDİDİN VAR OLDUĞUNU SÖYLEYEREK; BÖYLE BİR SALDIRININ DÜNYA DÜZENİNİ DE 
DEĞİŞTİRECEĞİNİ İFADE ETMİŞTİR.
BUGÜN AMERİKADA BAŞKAN SEÇİLEN JOE BIDEN; OBAMA DÖNEMİNDE 8 YIL SÜREN BAŞKAN YARDIMCISI SIFATIYLA, GEORGE W BUSH GEREKSE OBAMA 
DÖNEMLERİNDE YAPILAN 4 GÜVENLİK ZİRVESİNİN TAMAMINA KATILARAK NÜKLEER TERÖRİZMİN DÜNYA GÜVENLİĞİ İÇİN SON DERECE VAHİM BİR TEHDİT 
UNSURU OLDUĞUNUN BİLİNCİNDE OLARAK, ZİRVEYE GELEN KATILIMCI DEVLETLERİN BAŞKANLARINA KONUNUN VAHAMETİNİ BÜYÜK BİR ÖZENLE 
AÇIKLAMIŞTIR.
AMERİKADA BAŞKAN SEÇİLEN JOE BIDEN; ÇOK DENEYİMLİ BİR DEVLET ADAMI OLMASI NEDENİ İLE,GEREK AMERİKA İÇİN GEREKSE DÜNYA BARIŞI VE 
GÜVENLİĞİNDE NÜKLEER TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ HUSUSUNDA DÜNYA İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSDIR.
DÜNYA TERÖR ARENASINA BAKTIĞIMIZDA TERÖRLE MÜCADELEDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜRKİYE DİĞER TÜM 
DEVLETLERDEN AÇIK ARA ÖNDEDİR.
BUGÜN TERÖR ÖRGÜTÜ EL-KAİDENİN GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİ MUHTEMEL BİR NÜKLEER SALDIRININ HİÇ ŞÜPHESİZ İLK HEDEFİ NEWYORK ŞEHRİ OLACAĞINI 
VE BU GERÇEĞİ AMERİKANIN DA BİLDİĞİNİ SÖYLEYEREK BU VAHİM DURUMU BAŞTA BAŞKAN BIDEN OLMAK ÜZERE, PENTAGON VE CIA NİN ÇOK İYİ 
DEĞERLENDİRMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. EĞER HAZIRLANAN NÜKLEER SİLAHIN KİMYASAL BİLEŞİMİNİN İÇERİĞİNDE PLÜTONYUM MATERYALI 
VARSA, BU NEWYORK’UN HARİTADAN SİLİNMESİ ANLAMINA GELECEKTİR.
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BİR NÜKLEER TERÖR SALDIRISININ ARKASINDAN GELECEK DİĞER İKİNCİ KÜRESEL FELAKET; DÜNYA NÜFUSUNUN %90 ORANINDA KAYBEDECEĞİ TOP YEKÜN 
BİR NÜKLEER DÜNYA SAVAŞIDIR. BÖYLE BİR SAVAŞIN TARAFI OLACAK OLAN SADECE RUSYANIN DÜNYAYI BİRKAÇ KEZ ORTADAN KALDIRACAK NÜKLEER 
FÜZE BAŞLIĞINA SAHİP OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜRSE DURUMUN VAHAMETİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLECEKTİR. 
BİR NÜKLEER TERÖRİZMDEN SONRA MUHTEMEL BİR DÜNYA SAVAŞINDA  RADYASYON ETKİLERİ DE UZUN YILLAR SÜRECEKTİR. NİTEKİM 2.DÜNYA 
SAVAŞINDA ONBİNLERCE İNSANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN HİROŞİMA VE NAGAZAKİYA ATILAN NÜKLEER SİLAHIN RADYASYON ETKİLERİ UZUN YILLAR 
SÜRMÜŞ, İNSANLAR ÖLÜMCÜL KANSER VE DERİ HASTALIKLARINA YAKALANMIŞLARDIR.

İŞTE OBAMANIN BAŞKANLIK ETTİĞİ KÜRESEL GÜVENLİK ZİRVESİNDE; NÜKLEER SİLAHLARIN SINIRLANDIRILMASI GEREKSE NÜKLEER TERÖRİZMDEN 
KORUNMAK İÇİN YAPILAN WASHİNGTON DAKİ BU SEMPOZYUMDA OBAMANIN YAPTIĞI  AÇIKLAMALARDA; NÜKLEER TERÖRİZMDEN SONRA YENİ BİR DÜNYA 
DÜZENİNİN KURULACAĞINI İFADE ETMESİ, YUKARDAKİ AÇIKLAMALARIMLA BİRE BİR ÖRTÜŞMEKTE OBAMANIN YENİ DÜNYA DÜZENİNDEN BAHSETMESİ İSE, 
NÜKLEER SİLAHLARIN ATEŞLENECEĞİ BİR ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRAKİ GERİYE KALAN BİR DÜNYADA KURULACAK YENİ BİR DÜZENDİR.

OBAMA HER NE KADAR GÜVENLİK ZİRVESİNDE URANYUM İLE PLÜTONYUMUN İYİ SAKLANMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAMŞSADA BU BAHSEDİLEN 
RADYO AKTİF ELEMENTLER MAALESEF; 1992 YILLARINDA EL-KAİDE LİDERİ OSAME BİN LADEN TARAFINDAN BİR KÖRFEZ ÜLKESİNİN SPONSORLUĞUNDA; 
RUSYA FEDERASYONU İÇERSİNDEKİ BİR ÖZERK CUMHURİYETİN BAŞKENTİNDE TEMİN EDİLMİŞTİR.1992 YILLARI, DAĞILAN SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI 
FEDERASYON SİSTEMİNE GEÇİŞ SÜRECINDE BORİS YELTSİN DÖNEMİ RUSYANIN EN ZAYIF VE KONROLSUZ BİR YAPININ BULUNMASI NEDENİYLE NÜKLEER 
TESİSLERDEKİ  NÜKLEER SİLAH YAPIMINDA KULLANILAN MATERYALLER BAZI GENERALLER TARAFINDAN İRAN, PAKİSTAN VE KUZEY KORE GİBİ ÜLKELERE 
SATILDIĞI GİBİ BU MATERYALLERDEN BİR KISMI DA, TERÖR ÖRGÜTÜ EL-KAİDENİNDE ELLİNE GEÇMİŞTİR. 

BORİS YELTSİN DÖNEMİ; RUSYA İÇİN BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK OLMUŞ RUSYA DÜNYADA SÜPER GÜÇ OLMA CİDDİYETİNİ KAYBETMİŞTİR. GÜNÜMÜZDEKİ 
RUSYA; VLADEMİR PUTİNLE HERŞEYİN KONROL ALTINA ALINDIĞI BİR DÖNEME GEÇMİŞ VE DÜNYADA TEKRAR ESKİSİNDEN ÇOK DAHA İDDİALI GÜÇLÜ BİR 
SÜPER GÜÇ OLMUŞTUR.

EL-KAİDEYE NÜKLEER MATERYALLER SAĞLAYAN DÜNYAYI BÜYÜK BİR FELAKETİN TEHDİDİ ALTINDA BIRAKAN BU KÖRFEZ ARAP ÜLKESİ; SPONSOR OLARAK 
TERÖR ÖRGÜTÜ EL-KAİDENİN NÜKLEER SİLAH GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN RADYO AKTİF KİMYASAL ELEMENTLERİN TEMİNİNDE BÜYÜK BİR ROL ALMIŞTIR. 
BU ÜLKEYE KARŞI TÜM DÜNYA ÜLKELERİ; ASKERİ, SİYASİ VE EKONOMİK TEDBİRLER UYGULAMALIDIR.11 EYLÜL 2001 DE DÜNYAYI ŞOK EDEN EL-KAİDENİN 
NEWYORK’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ O BÜYÜK TERÖR OLAYININ SPONSORU DA YİNE AYNI BU KÖRFEZ ARAP ÜLKESİDİR. ZATEN BİLİNEN BİR GERÇEK VAR Kİ; 
TERÖR ÖRGÜTLERİ BÜYÜK EYLEMLERİNİ SPONSOR BİR DEVLET OLMADAN GERÇEKLEŞTİREMEZLER.

KİŞİSEL CAN GÜVENLİĞİM NEDENİYLE ŞİMDİLİK BU SPONSOR KÖRFEZ ÜLKESİ HAKKINDA BİR AÇIKLAMA YAPMAYI UYGUN BİR ZEMİN OLMADIĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM. DAHA SONRA BİR AVRUPA ÜLKESİNDE ÖZELLİKLE 1994-1996 ÇEÇEN- RUS SAVAŞINDA RUSLARI HEZİMETE UĞRATAN ÇEÇEN CUMHURİYETİ 
DEVLET BAKANI OLARAK RÖPORTAJIMI YAYIMLAYAN BAŞTA ALMAN DER SPIEGEL DERGİSİ GEREKSE NÜKLEER MATERYALLERİN RUSYA FEDERASYONU 
İÇERSİNDE TEMİN EDİLDİĞİNDEN RUSYA ORT TELEVİZYONU BAŞTA OLMAK ÜZERE BU SPONSOR ÜLKE KİMLİĞİ HAKKINDA DÜNYA TELEVİZYONLARINA 
AYRINTILARLA BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM.

ABD LERİ ESKİ BAŞKANI BARACK OBAMANIN ORGANİZE ETTİĞİ KÜRESEL NÜKLEER GÜVENLİK VE NÜKLEER TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ HUSUSUNDA NİSAN 
2016 DA YAPILAN WASHİNGTON GÜVENLİK ZİRVESİNE RUSYA VE PAKİSTAN BU ZİRVEYE KATILMAMIŞTIR. GAYET AÇIK OLARAK BELİRTMEK GEREKİR Kİ; RUSYA 
NÜKLEER TERÖRİZMİN HEDEFİNDE OLMADIĞINI BİLMEKTEDİR. DİĞER TARAFTAN EL-KAİDENİN RADİKAL İSLAMCILARI, PAKİSTAN ORDUSUNDAKİ İSLAMCI 
RADİKAL SEMPATİZANLARLA ÇOK ESKİDEN BERİ BİRBİRLERİYLE YAKIN TEMAS İÇERİSİNDE OLMUŞLARDIR. 

HEM RUSYA VE HEMDE PAKİSTAN NÜKLEER TERÖRİZMİN HEDEFİNDE OLMADIKLARINI BİLMEKTE OLUP VE EL-KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ DE; GEREK RUS 
GEREKSE PAKİSTANLI NÜKLEER BİLİM İNSANLARINDAN TEKNOLOJİK YARDIM ALMAKTADIR. BUGÜN İRANIN NÜKLEER ÇALIŞMALARI İÇİN RUS UZMANLAR; 25 
YILDAN BERİ YARDIM ETMEKTEDİRLER. GÜNÜMÜZDE NÜKLEER SİLAHLAR; UYGARLIĞIN ÇAĞDAŞ FİKİR YAPISINA SAHİP OLMAYAN VE KORSAN ZİHNİYETİYLE 
HAREKET EDEN DEVLETLERİN ELİNDE KÜRESEL GÜVENLİĞİN KORUNMASINDA ÇOK TEHLİKELİ BİR GÜÇTÜR.

ŞU GÜNLERDE, ORTA-DOĞU ÜLKELERİNDE TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDA ZAMAN ZAMAN BAZI KONULARDA İKİ ÜLKE ARASINDA DEVAM EDEN DETANT 
POLİTİKALARIN AKSADIĞINI GÖRÜYORUZ.

BUGÜN NÜKLEER TERÖRİZM GİBİ, KÜRESEL BİR FELAKETE SEBEP OLACAK ÇOK VAHİM VE HEMDE DİREK HEDEFİ NEWYORK OLAN BU BÜYÜK TERÖR 
EYLEMİNİN ÖNLENMESİ VE TÜM TEDBİRLERİN ALINMASI HUSUSUNDA BAŞKAN JOE BIDEN’NIN; TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI RECEP TAYYİP 
ERDOĞANLA BİRLİKTE KONUNUN ÇOK HASSASİYET ARZ ETMESİNİ KAALE ALARAK, YAPILMASI GEREKEN ACİL EYLEM PLANINI; ÇOK KISA ZAMAN İÇERSİNDE 
BİRLİKTE HAREKETE GEÇİRMESİ GEREKMEKTEDİR. NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG; TÜRKİYENİN ULUSLARARASI TERÖRİZMDE HAYATİ BİR ROL 
ÜSLENEBİLECEĞİNİ İFADE ETMEKTEDR.

BAŞKAN ERDOĞAN 19 YILDIR SÜREN İKTİDARI BOYUNCA IRAK, SURİYE VE LİBYADAKİ TERÖR EYLEMLERİNDE BİZZAT İLGİLENEREK, BÜYÜK BİR DENEYİM 
KAZANMIŞ VE TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ DERECEDE BİLGİ BİRİKİMİNE SAHİBİ OLARAK, BU MÜCADELEDE ÇOK KAYDE DEĞER ŞİFRELER ELDE 
ETMİŞTİR.19 YILDIR İKTİDARDA OLAN BAŞKAN ERDOĞANI İZLEYEN BİR ARAŞTIRMA-GAZETECİ OLARAK BAŞKAN ERDOĞANIN KÜRESEL FELAKETİN 
HABERCİSİ NÜKLEER TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ İÇİN BAŞKAN BIDEN İLE YAPILMASI ZORUNLU OLAN BİR ACİL EYLEM PLAN VE PROJELER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ 
BİLGİLERE SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.

BUĞÜN GÖRÜNEN O Kİ, KÜRESEL BİR FELAKETİN ÖNLENMESİNDE BAŞKAN ERDOĞAN; AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI JOE BIDEN İÇİN BU 
KONUYLA İLGİLİ ULUSLARARASI TERÖRLE MÜCADELEDE BÜYÜK BİR DENEYİM KAZANMIŞ VE BU KONUDA BİLGİ BİRİKİMİNE SAHİP OLMASI NEDENİYLE ÇOK 
İSABETLİ BİR PARTNER OLACAKTIR.
PROF. DR. BERKAN YAŞAR
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ÜRETİMDE YAPAY ZEKA
Endüstri 4.0 ile üretim ihtiyacı, Çin 
Tayvan Güney kore gibi uzak doğu 
ülkelerinin ucuz iş gücü ile elde 
ettikleri rekabet gücünü kırmak 
ihtiyacından doğmuştur. Batılı 
ülkelerde 1970 li yıllardan sonra 
sendikalaşma ve örgütlü yaşamın 
çoğalması ile üretim maliyetleri 
bir hayli yükselmişti. Batılı şirketler 
üretim maliyetlerini düşürmek için 
fabrikalarını işçiliğin ucuz olduğu 
uzak doğu ülkelerine doğru 
taşımaya başladılar.  Bu şekilde 
hem üretim hem de teknoloji 
transferi gerçekleşti.
 Bu ülkeler eksikleri olan konularda 
kendilerini yetiştirdiler ve bu 
fırsatları akıllıca kullanarak kendi 
üretim sistemlerini kurarak 
ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra 
fazla üretimlerini de ihraç yapmaya 
başladılar. Kurulan yeni şirketlerine 
devlet büyük destekler vererek 
dünya pazarlarında büyük pay 
sahibi olmaları sağlandı. 2000 
li yıllarda artık Asya kökenli 
firmaların ürünleri dünya 
pazarlarının çok satılan malları 
olmaya başladı. 

Batılı teknoloji üreten devletler 
pazar paylarını kaybetmeye 
başlayınca ucuz işgücünün 
önemine vakıf olup, robot 
teknolojisini kullanmaya başladı. 
Ancak kısmi robot teknolojisi 
de bu rekabetin önüne 
geçemeyecekti. Doğunun elde 
ettiği bu üstünlüğü geri almanın 
yolu ışıksız fabrikaları kurmaktan 
geçiyordu. Işıksız fabrikalardan 
kastımız ise içinde insanların 
çalışmadığı, hatasız ürünlerin 
üretildiği, tedarik zincirinin birinci 
halkası olan yapıları kastediyoruz. 
Yeni nesil fabrikalar hangi ürünü 
üretecekse ona göre baştan sona 
kadar kullanılacak tezgahlar, 
robotlar ve cobotlar ile fabrika 
dizaynı  yapılır. Üretimin her 
aşamasını oluşturan nesneler 

bünyelerindeki kartlarla akıllı hale 
getirildikten sonra (tezgah, robot, 
cobot) birbirleriyle haberleşebilir. 
IOT ile fabrikanın içindeki bütün 
nesneler görev alıp bırakabilir. 
Merkezdeki yapay zeka ise, gelen 
siparişleri nasıl işleneceğini 
tezgahlara iş emri olarak dağıtıyor 
ve üretimi başlatıyor. Üretim 24 
saat hatta hiç durmaksızın aylarca 
da devam eder. 
Üretim tarafı böyle devam ederken 
merkezdeki yapay zeka gerekli 
olan tedarik mallarını sipariş 
ederek üretimin devamlılığını 
sağlar. Aynı zamanda üretim 
bandından çıkan ürünler de 
paketlenerek gönderilecekleri 
bölgelere göre nakliye araçlarına 
yüklenip, faturalandırılır.

Geçen ayki yazımızda showroom 
mantığı ve satışlarından söz 
etmiştik. Müşterinin istediği ürün 
satıcının onaylamasından sonra 5g 
iletişimi ile yapay zekaya gelerek 
üretim emri oluyor.  Bu aşamadan 
sonra ürün teslimi ve müşteri 
memnuniyeti kalıyor.  Böyle çalışan 
bir fabrikayı hayal edin fabrikada 
işçi yok, yemek yok, tatil yok, 
ısınma, soğutma derdi yok, sgk 
primi yok, işçi taşıma servisi yok, 
fazla mesai ücretleri yok,  kalite 
standardı aynı bozuk üretim yok. 
   
Böyle tam otomasyon ile çalışan bir 
fabrika kuruluş aşamasında böyle 
tasarlanarak kurulursa elbette ki 
1970 li yılların üretim anlayışını 
ortadan kaldırarak, teknoloji 
üreten ülkelerin pazarı tekrar ele 
geçirmesini sağlayacaktır. Peki 
insanlar nerede çalışacaklar nasıl 
para kazanacaklar, bu konuya da, 
gelecek sayıda yazacağım.  

Erdal ÖZÇELİK 
Emekli emniyet müdürü
Sistem analistiİç
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Erdal ÖZÇELİK

E. Emniyet Müdürü
Sistem Analisti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa 
çıkma sınırlamasına ilişkin, “Hafta 
sonları cuma akşamı 21.00’den 
pazartesi sabahı saat 5’e kadar 
kesintisiz devam edecek.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından 
millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, toplantının ilk ve en önemli konusunun 
yeni tip koronavirüs salgınındaki gelişmeler 
olduğunu belirtti.

Dünyanın her yerinde daha önce görülmedik 
düzeyde tırmanışa geçen salgının Türkiye’de 
etkili olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, son Kabine Toplantısı’nda bu çerçevede 
yeni birtakım tedbirlerin hayata geçirileceğini 
kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Vaka sayısının 30 bine dayanmış olmasının 

herkesin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması 
gerektiğini gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, 
tedbirlerin yol açtığı sıkıntıları gayet iyi 
bildiklerini, bu sıkıntıları asgariye indirmek için 
her türlü gayreti gösterdiklerini bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, “Salgının olumsuz 
etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en 
aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare 
bulunmuyor” ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan, öncelikle “TAMAM” diye ifade 
ettikleri “temizlik, maske, mesafe” kuralına en 
sıkı şekilde riayet etmelerini rica eden Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı şekilde belirlediğimiz salgın tedbirlerine de 
harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Daha önemlisi 
tüm vatandaşlarımızın, salgın tehdit olmaktan 
çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa 
karışmamalarını, evlerinde dahi dikkatli hareket 
etmelerini istiyoruz. Henüz kesin tedavisi 
bulunamayan bu salgına karşı en etkili tedbir,

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19’a karşı 
alınan yeni tedbirleri açıkladı
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“Aynı şekilde belirlediğimiz salgın tedbirlerine de harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Daha önemlisi tüm 
vatandaşlarımızın, salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını, 
evlerinde dahi dikkatli hareket etmelerini istiyoruz. Henüz kesin tedavisi bulunamayan bu salgına karşı 
en etkili tedbir, kendimizi korumaktır. Kendimiz sağlıklı olsak bile sevdiklerimizin ve diğer insanların 
sağlığı için üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak mecburiyetindeyiz. Mevsim itibarıyla soğuk algınlığı 
ve gribin de artması sağlık sistemimizin üzerindeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımızın canla 
başla ortaya koydukları gayrete en büyük teşekkürümüz, onlara ilave bir yük getirmemek olacaktır. 
Hastanelerimizdeki doluluk oranlarını ne kadar aşağıda tutabilirsek, salgınla mücadelede kendimizi 
o derece güvende hissederiz. Bunun için salgın tehdidinin, en az fiziki güvenlik tehditleri kadar önem 
kazandığını özellikle söylüyorum. Unutmadan 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhu ile hareket 
etmemiz gerekiyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “salgınla mücadele çalışmalarını ve sağlık çalışanlarının gayretlerini 
değersizleştirme niyetiyle yapılan spekülasyonlara karşı” da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
“Bozgunculuğu meslek haline getirmiş bir kesimin gerçeklerle yalanları harmanlayarak kamuoyunu 
zehirleme çabalarını boşa çıkarmak hepimizin görevidir.” diyen Erdoğan, şunları dile getirdi:

“Pek çok ülkenin sağlık sisteminin ve altyapısının yetersizliği sebebiyle maruz kaldığı toplumsal kargaşa 
iklimine bizi de sürüklemek isteyenlerin oyunlarına gelmeyeceğiz. Nice mücadelelerden alnının akıyla 
çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah’ın izniyle mutlaka kazanacaktır. Bu dalganın 
üstesinden geldiğimizde, inşallah aşı sürecinin de başlamasıyla, kontrolü ve yönetilmesi daha kolay 
bir mücadele dönemine gireceğiz. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren bu küresel sağlık krizini 
geride bırakmaya başlamış olmayı ümit ediyoruz. Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. İnsanlar üzerinde kullanılma aşamasına gelen her aşı ile yakından ilgileniyor, gereken 
bağlantıları derhal kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış buluyoruz. En başından 
beri söylediğimiz gibi vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. İnşallah 
önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır.”

Recep Tayyip Erdoğan, gönüllülerin kullanımı aşamasına gelen yerli aşıyla ilgili çalışmaları da gün gün 
izlediklerini, bu süreçte ihtiyaç olan vakti milletle tedbirlere sıkı sıkıya uyarak kazanmaları gerektiğini 
ifade etti.

Kovid-19 tedbirleri

Sağlık krizini topyekun bir ekonomik ve sosyal krize dönüştürmemek için adımları dikkatli attıklarını 
söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Hem halkımızın sağlığını en üst düzeyde korumayı hem de üretimi, ticareti, istihdamı, eğitimi, sosyal 
hayatı sürdürmeyi birlikte sağlayacak yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Bu anlayışla toplantımızda ilave 
tedbirleri istişare ettik. Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda hafta içi her gün saat 21.00 ile 
sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma 
akşamı 21.00’den pazartesi sabah saat 05.00’e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar 
artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler 
bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren 
yerler, belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis 
haricinde hizmet veremeyecektir. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 
20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, illerdeki toplu taşıma 
hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken 
tedbirleri alacaktır.”
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OVACIK/TUNCELİ...

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Ovacık.
Bir tarafı ormanla, bir tarafı karlarla kaplı 
içinde Munzur’un geçtiği, dağların hemen 
alt tarafında kardelenlerin boy verdiği 
6.700 nüfuslu doğa harikası gıda üretim 
merkezli bir ilçe.

Dikkat ederseniz gıda üretim merkezli 
dedim.
Çünkü.
2014 yılına kadar bu ilçe çok bilinen bir 
ilçe değildi. Ta ki 2014 yılında halkın seçtiği 
Komünist başkan F. Mehmet Maçoğlu 
Belediye Başkanı olana kadar.

Peki.
Ne yaptı belediye başkanı?
Anlatayım.

Halkın karşısında farklı bir karar 
alınamayacağını bildiğinden, bir 
araştırmayla fizibilite raporları çıkarılıp 
yarısı kadın, yarısı erkekten oluşan 16 kişilik 
merkezi çekirdek bir komisyon kuruldu.
 
Kadın erkek, yaşlı genç, çoluk çocuk 
demeden hepsinin ortak fikriyle 2017 
yılında Sınırlı Sorumlu Ovacık 94 
Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
kurulup faaliyete geçirildi.   

Gaye halkın aç ve işsiz kalmaması, üretimi 
Tunceli yöre insanı, köylüler, üreticiler 
yapıp, zaman zaman kolektif üretim 
desteğiyle katkı sağlamalarıydı.

Yapıldı bu...

Nohut, fasulye, barbunya, süt, ceviz, 
marmelat, reçel, bal ve ürünleri ile 
kuru sebze, meyve gibi çeşitli ürünlerle 
toplamda 500’ün üzerinde üretici ağı 
mevcut hale getirildi.

Fabrika da kuruldu...

Tunceli merkezde Ovacık Doğal Üreticiler 
ile Dayanışma Bal Dolum Paketleme 
Fabrikası ve Ovacık’ta atıl durumda olan 
Mandıra, kira bedeli ile kiralanıp faaliyete 
sokulmak suretiyle üretim yapar hale 
getirildi.

Gıda kontrolleri ve denetim, ürününe 
göre farklılık görüldüğünden üretim 
aşamasında üreticiler belirli aşamalarda 
denetleniyor, tarlasında, bağında, 
bahçesinde ürünlerin analizi uygun olanlar 
paketlenip internet ortamında ve tüketim 
şubelerinde satışa sunuluyor. 

6.700 nüfuslu doğa harikası bu ilçenin 
yurt içi İstanbul’da 7, İzmir’de 2, Ankara, 
Adana, Mersin, Antalya, Eskişehir, 
Çorlu, Bursa (Gemlik) ve Tunceli olmak 
üzere toplam 10 şehir ve 17 tüketim 
şubesi bulunup, yurt dışı İngiltere ve 
Almanya’ya Nohut, Bal, Pekmez, Dut 
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kurusu ve Leblebi ihracı yapılmakta.

Ovacık Doğal Ürünler ülke genelinde sağlıklı gıdayı ilke 
edinip, büyük-küçük diğer kooperatifler ile dayanışma 
ağıyla üretimi ve kooperatifçiliği destekleme yoluyla küçük 
üreticilere de destek vermekte.

Bunlar...

Tire Süt, Bademler, Yer basım, Mezopotamya Kadın, Suruç-
Kibele, Gereli, Hopa Çay, Yedi Bölge ve birçok kooperatif...
  
Bu kooperatif ürünlerini insanlara ulaştırmayı www.
Ovacikdogal.com sitesi vasıtasıyla yapan sosyalist düşünce 
temelli kurulan bir kooperatif olup, insanların sağlıklı gıdaya 
ulaşma hakkını gözeterek üretim yapmakta, üreticiden 
tüketiciye bağlı kolektif yapısıyla toplumsal dayanışma, 
toprak, su, çevre ve insan sağlığının korunması temel ilkeleri 
arasında yer alıp kâr marjı gütmemekte, oluşan düşük 
gelirle üreticiye mazot, tohum desteği ve öğrencilere burs 
vermektedir.

Ve maalesef Ovacık/Tunceli hariç ülkede ekonomik yönde 
bir başarısızlık mevcut olup, ülkeyi idare eden iktidar 18 yılı 
geride bırakırken ekonomik reformlardan bahsetmekte.

Gerek yok!

Başkan Sayın Maçoğlu bugüne kadar Kılıçdaroğlu dahil 
hiçbir liderle görüşme yapmamış olup, vahşi kapitalizme 
dur demesi, belediyenin gelir giderlerini 6 ayda bir 
halkın göz önüne sermesi, işçilerle birlikte yol yapımında 
kazma-kürek sallaması, çocukları okumaya teşvik 
etmesi, tolumun her kesimiyle kucaklaşması, onu Tunceli 
Belediye Başkanlığına getirdi.

Görüştüğü Ankara Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın 
da aynı modelle üreticiye verdiği fide, arsa ve üretilen 
gıda maddelerini üreticiden satın alıp kurulan belediye 
marketlerinde düşük kâr geliriyle vatandaşa satıp, yoksul 
ve geliri olmayan halka yardım etmesi, milletin arzu ettiği 
belediye başkanı görüntüsü vermektedir.

Görülüyor ki sorun sistem ve onu devamı olan vahşi 
kapitalizm!.. Olduğu yerde ne iş ne bilim ne üretim yer alıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı atamasıyla Maçoğlu yapılsın bakalım 
Tarım Bakanı.

Görün o zaman.
Üretim-ekonomi düzeliyor mu.
Düzelmiyor mu. 

www.ovacikdogal.com



14 KASIM  2020 - YENİ SAYI: 28

GÜNDEM

Son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, 
4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 
bin 242’ye yükseldi.

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 281 
kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 185 kişi 
hayatını kaybetti

Türkiye’de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi 
hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, 
son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 439 
oldu.

Son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin 
sayısı 400 bin 242’ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636’ya ulaştı. Hasta sayısı 494 bin 351, vefat sayısı 13 bin 558, ağır 
hasta sayısı 5 bin 11, aktif hasta sayısı 80 bin 551 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin 
yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 
11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti. 

“Mücadeleye güç katın”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,”Bugün 6.439 yeni 
hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza 
destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.” ifadesini kullandı.
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İran’ın en büyük kadın şairlerinden biri olan Pervîn-i İtisâmî, 1907 yı-lında Tebriz’de dünyaya 
geldi. “İtisâmu’l-mulk” lakabıyla bilinen İran’ın en ünlü yazarları, mütercimleri ve bilginleri 
arasında yer alan babası, Mir-zâ Yûsuf Hân İtisâmî (ö. 1937) İran’ın ilk edebiyat dergisi 
Bahâr’ın editörü olması, ünlü Arapça ve Fransızca eserleri Farsça’ya çevirmesiyle bilinmek-
te, önde gelen bir kişilik olarak edebiyat çevrelerince yakından tanınmak-taydı. Pervîn beş 
yaşında iken (1911) ailesiyle birlikte Tahran’a gidip yer-leşmişlerdi. Yusuf İtisamî’nin evi; 
ünlü edebiyatçılar ve yazarların buluş-tuğu bir edebiyat ve şiir meclisiydi. Bu yüzden daha 
çocukluk yıllarında Pervîn, zamanın bilge edebiyat adamları Ali Ekber-i Dihhudâ (ö. 1955 
) ve Meliküşşuarâ Bahâr (ö. 1951) gibi büyük kişiliklerle tanışma imkanı buldu. Arapça ve 
Farsça’yı, özellikle bu iki dilin grameri ile temel edebiyat bilgile-rini babasından öğrenmeğe 
başlayan Pervîn altı yaşlarından itibaren özel hocalardan da ders alarak kendisini yetiştirdi. 
Çocukluk yıllarında boş vakitlerini oyundan daha çok okumayla geçiren Pervîn, on bir 
yaşlarında Firdevsî (ö. 1020), Nizamî-yi Gencevî (ö. 1222), Mevlanâ Celaleddîn (ö. 1273) gibi 
ünlü şairlerin şiirlerini okudu. 

Hem İran’da ve hem de dış ülkelere yaptığı seyahatlerinde babasıyla birlikte bulunan, 
çocukluk yıllarından itibaren şiire, edebiyata çok yakın ilgi duyan ve sekiz yaşlarında şiir 
söylemeye başlayan Pervîn-i İtisâmî’nin ilk şiirleri Bahâr dergisinde yayınlandı. 
Babası, Pervîn’i özgür, arzuladığı alanda iyi bir eğitim görmesi amacıy-la kendi isteğiyle 
Amerikan Kız Koleji’ne gönderdi. Öğrenimini tamamla-dıktan sonra bitirdiği okulda Fars 
Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı dersleri veren Pervîn , 1934 yılında evlenerek 
Kirmanşah’a gidişine kadar bu görevini sürdürdü. Pervîn, mutlu bir evlilik hayatı kuramadığı 
için bir-kaç ay gibi kısa süre sonra bu evliliğine son vererek edebiyat ve şiire daha çok yer 
ayırdığı yeni ve apayrı bir hayat yaşamaya başladı. Divanı ilk defa 1935 yılında yayınlanan, Fars 
şiirinin doruklarında yer edinmiş Pervîn-i İtisâmî, 1941 yılında 35 yaşında hayata veda etti. 

Hemen hemen bütün kaside ve kıtaları, aynı zamanda münazaraları hep öğüt, yol gösterme 
ve iyiliği, doğruluğu salık verme gibi temalarla dopdoludur:
İyi ya da kötü yaşadıklarımız yazılara geçecek
Zamanın senedi, defteri ve divanı var

Yok kimsenin haberi derdimden, ancak mutluyum
Birkaç damla kanım elimde eteğimde ya

Bin yüce saray yapsa da avcı
Yıkık bir yuvanın çöplerine bile değmez

Ne yuvaymış! Ne saraymış! Evin eşyası aynı eşya
Küçücük şehrinde karınca bile Süleyman’dır

Küçücük yüreğim sıkıldıysa da bu feleğin elinden ne gam
Yapıştı yazgının eli nerede bir yaka gördüyse!

Ne üstünlüğü var bilmem ki insanın kuşlardan? 
Boş yere insanım diye iddia etmesinden başka!

Yok zerre kadar şefkat bu bencil kabilede
İyi bakarsan, gördüğün her şeyin adı var sadece! 
Pervîn bir taraftan klasik şairlerden esinlenerek şiir yazarken, diğer ta-raftan batılı şairleri 
yorumlayıp onlara kendi duygularını katarak uyarla-masını bilmiştir. Pervîn, Çağdaş Fars 
Şiiri’nde, bir başka ifadeyle İran Ede-biyatı Tarihi’nin bütün dönemleri ele alınacak olursa 
apayrı bir edebî kişi-lik olarak değerlendirilmektedir. Şiiri özellikle yaşadığı çağın ahlaki bo-
zulmuşlukları ve sosyal düzensizliklerine yönelttiği itirazları açısından olağanüstü yetkinlik 
ve etki gücüne sahiptir; yine şiiri, tam anlamıyla yok-sun bırakılmış toplum kesimleri ve 
mazlumların sesini yansıtmaktadır.   

Devamı simgedergi.com.trde...
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Pof. Dr. Nimet 
YILDIRIM
simgedergi@gmail.com

PERVİN İTİSAMİ VE ŞİİRİ (Ö. 1941)
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EKONOMİ’NİN ÇARKLARI
2001 Ekonomi krizi öncesi izlenen yarı devletçi karma ekonomik modelin 
yürümediği ve devletçi politikalardan uzaklaşılması gerekliliğinin anlaşılması 
sonucunda daha liberal politikalar izlenmesi konusu gündeme taşındı ve 
ABD’nin görevlendirdiği Kemal Dervişin ülkemize taşıdığı geçici reçete 
uygulanmaya kondu. Belli konularda bu program başarılı oldu örneğin 
paramızdan 6 sıfırın atılması bile bu program dahilindeydi. Ancak Derviş 
programı 10 yıllık bir geçicilik arz ediyordu. Daha sonra Derviş bir takım 
siyasi oyunlarla siyasi dengeleri allak bullak ederek görevini bitirip geldiği 
yere döndü. Ancak reçeteleri harfiyen uygulanarak bir nebze olsun Türkiye 
ekonomik bağlamda rahatlamış ekonomiden sorumlu kadrolar da bu 
iyileşmenin yüzü suyu hürmetine başarılı kılınmışlardır. Ancak DERVİŞ 
programı değişen dünya koşullarına uymadığı için belli bir süre sonra başarısız 
olmaya başladı bu başarısızlık son ekonomi bakanımız Berat Albayrak’a mal 
edildi. Oysa önceki başarı o dönemin bakanlarına mal edilmesi ne kadar 
yanlışsa bugün başarısızlığın sayın Albayrak’a mal edilmesi de o kadar yanlış 
bir yaklaşım olur. Aslında yapılması gerekenlerin hiç birinin yapılmamasından 
kaynaklanmıştır. Devletçi politikalardan uzaklaşma yerine biraz daha devletçi 
politikalara yönelmelere başlanması ekonomimizin gelişmesini önlemiştir. 
Derviş reçetesinin biraz da olsa başarılı olması bazı bakanların ekonomiyi iyi 
bildikleri ve başarılı oldukları anlamını taşımıyor. Şimdi soruyorum? Derviş 
ekonomisi dışında ne gibi yenilikler getirdiniz? Buna verilecek cevapları 
yoktur çünkü hiçbir yenilik getirmemişlerdir aslında en başarılı ekonomi 
bakanı Sayın Kemal Unakıtan’dı dersem şimdi bazılarınız hadi canım sende 
diyeceksiniz ama geçek olan bu. İyi irdelerseniz başarılı kim görürsünüz. 
Ekonomiden sorumlu o devrin bakanlarının hiç birisinin başarılı olduğu 
söylenemez. Şimdilerde partilerinden ayrılıp yeni yeni partiler kurarak ne 
adına ne yapmak istediklerini anlamakta güçlük çekmiyormuyuz? Şimdi 
ekonomiyi eleştirmekle meşguller ne yapacaklarını söylüyorlar mı? hayır 
çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar yeni partiler niye kurulur? Mevcut siyasi 
partilerin programları ve demokrasi anlayışları kamuoyunu tatmin etmez ve 
beklentilerden uzak konumda iseler bir talep doğar ve o talebi karşılayacak 
yeni siyasi partiler ne yapacaklarını açıklayarak halka kendi görüşlerini arz 
ederek onlardan oy talep ederler. Sadece mevcut partileri eleştirmekle 
yetinen partilerin halka verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Bunlar yangından 
mal kurtarıp sahiplenmeye çalışanlar gibidirler. İttifak sistemi bu ülkeye hiçbir 
şey kazandırmayacağı açıktır. Çünkü insanlar programını tüzüğünü beğendiği 
siyasi partiye değil ittifaklara yönelmeleri kamuoyunda kabul görmeyen birkaç 
siyasi partiyi meclise taşımaları anlamını taşımaktadır. Her görüşün meclise 
taşınması farklı görüşlerin zenginliği anlamını taşıması bakımından önemlidir 
ancak bunların farklı hiçbir görüşü yoktur. Tek amaçları parlamentoya 
birkaç Milletvekili sokmak olduğu için sağlık bir yapılanma yerine sadece ve 
sadece bireysel çıkarların öne çıkması neticesini doğuruyor. Şimdilerde kendi 
partilerinden ayrılıp yeni parti kuranların samimiyetlerine güvenmek şöyle 
dursun eleştirdikleri eski partilerinde çok önemli görevler de bulunmalarına 
rağmen o görevlerdeyken şimdi söylediklerinizi neden söylemediniz? diye 
adama sorarlar. Görevleri ellerinden alındıktan sonra ve bir daha görev 
alamayacaklarını anlamalarından sonra partilerinden ayrılıp eski partilerini 
yerden yere vurmaları onlara puan getirmez tam tersi hem güvenirliklerini 
hem puan kaybetmelerine neden olur. Nitekim de öyle oluyor Bence yapılması 
gereken şeylerin başında serbest piyasaya uygun yeni dünya düzenine de ters 
düşmeyecek şekilde yeni vergi reformları ve müteşebbis ve girişimcilerin önünü 
açmak için yasal düzenlemelere ivedilikle gidilmesi. Ayrıca Tarım politikalarını 
masaya yatırıp başarısızlığın nedenlerini bulup hemen çözüm önerilerini 
hazırlamak. Türkiye’nin tam demokrasi ile kucaklaşması için gerekli yasal 
düzenlemeleri yapmak. Unutulmamalıdır ki Ekonomi ile Demokrasi at başı 
birlikte gider.

Yazar
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TUVAL
    Şimdi bembeyaz, kocaman bir tuval gerekli bana. Eni, dünyayı 
görüş alanımı tümüyle kapatsın. Boyu gökyüzünde görebildiğim 
son noktaya kadar uzansın. Bir fırça ve rengarenkler. Hiç vakit 
kaybetmeden başlamalı fırçamın renklerle dansı. Yeryüzünden 
gökyüzüne kirlenen her ne varsa temizlenmeli, kapanmalı.

   Puslu gri halkalar gibi yalanların kirlettiği her yer yeşile 
boyanmalı. Fırçamın ucu, kalple beynin ahengini konuşmalı ve 
yeşilin her tonunu ihlasla sürmeli tuvale. Kir pas içinde siyahlar. 
Haramın izdüşümü gibi çöreklenmişken yeryüzüne, beyazın gücüne 
yenik düşmeli. Bir de anne sütü beyazlığını yakalarsa fırçam ne ala. 
Haram adına her ne varsa yok etmeli.
  
 Kireç tutmuş lacivertler, gülle gibi kalplere oturmuş ve kini 
kazımışsa; turkuaz, lila, leylak geçişli renk cümbüşüne karşı iflasını 
ilan etmeli ve sevgi boyanmalı tuvalime.
  
 Küflü kahve renkler her nereye yamadıysa nefreti; sarının, 
turuncunun asaleti altında ezilmeli, yok olmalı.
   
Kırmızının masumiyetine kasteden savaşları, şiddeti bertaraf 
etmenin, kökten kazımanın bir yolunu bulmalı ve tuvalimde, kırmızı 
masumiyetiyle tekrar buluşmalı.
   
Eserimde, renkler arası açık kalan her bir noktaya maviyle güven 
köprüsü yapmalı ve renkleri barıştırmalı.
   
Artık dünyayı bu tuval üzerinden seyretmeli.
   Hayal bu dediğinizi duyar gibiyim.
   Evet. Kabul. Hayal.
  
 Ancak; insan maharetiyle kirlenen dünyayı tek başıma 
değiştiremeyeceğimin acziyetinden doğan bir hayal.
   Peki…
  
 Gecenin kör bir vaktinde, tüm insanlık gönül gönüle verse, 
gökyüzüne bir gökkuşağı çizmeyi hayal etse, dualar semaya ulaşsa; 
sabah doğacak güneş, gökkuşağı gibi renkli ve mutlu bir dünyayı da 
beraberinde doğurmaz mı?
  
 Bu da mı hayal?

Yazar



18 KASIM  2020 - YENİ SAYI: 28

İÇİMİZDEN

Doğanın Gücü 

Sevgili Simge dergişi okuyucuları olaylar çok hızlı geçiyor hangisine 
yetişeceğini bilemiyorum bildiğim tek şey var o da Akıl ve Bilim in 
ışığında yaşamımızı sürdüreceğiz eyer Akıl ve Bilim den uzaklaşırsak 
geçen ay güzel izmir imizde yaşanan doğa felaketini diyer adıyla 
deprem olayını iyi okuyamayız.

Sevgili okuyucularım bu tabii adet doğanın yer hareketlerinin 
sonucu olarak enerji paylaşımıdır.Bu hareket Deniz in dillerinden 
km ce derinliklerden başladığı gibi herhangi bir kara parçasının km 
lerce  derinliklerndede  hareket edebilir bu doğa olayı dünyanın 
bir çok bölge veya kıstasındansa meydana gelebilir.Yüce  yaratan 
insanoğluna şu hedefi göstermiştir  Ben size akıl verdim sizde 
aklımızı kullanın.

Doğa felaketleri yer hareketleri patlamalardan korunmak için 
tedbirlerimizi alın. Ama bazı aklıeveller gerici zihniyet ve hurafelere 
akıl ötesi bilim ötesi yorumlar yaparak bu doğa olayını gavur İzmir 
açık saçık gezerek alkol alarak gece yaptıkları eğlencelerin cezasını 
çektiklerini ve bunları sosyal medyada paylaşımda bulunarak akıl 
ve bilimi inkar ettiler sevindirici bir hane yürütme erkine sahip 
olan idare olaya el koyarak bu uyduruk dedikodu ve uyduruk din 
yorumlarına itibar edilmemesi hususunda halkımızı aydınlarılar.

Demem o ki uydurulmuş dinle halkın dini duygularını sömürmekle 
deprem     gerçeği ile yüzleşemeyiz Yanılmıyorsam İzmir depremi ile 
116 vatandaşımızın hayatını kayıp ettiğini yüzlerce vatandaşımızın 
yaraladığını yazılı basın ve görsel medyadan öğrendik  yüzlerce 
vatandaşımızın  göçük altından sağ çıktığına tanık olduk bu sonuç 
hepimizi sevinirmiş hemde son derecesiz mutlu etmiştir.Şunu 
aklımızdan çıkarmayacağız Deprem yer hareketleri dünya var 
oldukça devam edecektir.

Deprem insanları öldürmez İnsanoğlunun yaptığı Bilime Tekniğe 
aykırı yapılar insanları öldürür bundan ders alan ülker tedbieleri 
nı Bilim ve Tekniğe uygun yaptiklarından   Deprem ve Döğal 
felaketlerden korkmadan yaşamlarını sıkıntısıca sürdürmekteler.
Sözü fazla uzatmak istemiyorum Deprem kuşağında 
bulunanülkemizinAklı ve Bilimi öne koyarak depreme ve doğal 
afetlere dayanıklı yaşam alanları yaparak doğal felaketlerden 
kurtulabiliriz.

Saygılarımla Zafer ÇAKMAK  içinizden biri.İç
im
izd

en

simgedergi@gmail.com

Zafer ÇAKMAK
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BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ ve ERMENİLER
29 Kasım günü televizyonda haberleri izlerken bir haber çok dikkatimizi çekti. 
Habere göre Bölücü Terör Örgütü mensupları Karabağ’da Ermenilere yardım 
etmek maksadı ile  Azerbaycan kuvvetlerine karşı Ermenilerle beraber müşterek 
savaştıkları tespit edilmişti. Bu son dakika haberleri ile bizim dikkatimiz  “Bölücü 
Terör Örgütü ve Ermeni İlişkilerine “ üzerine tekrar yöneldi.
   Şark Meselesinin bir sonucu olarak Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki geri 
çekilmesinden ve bölgedeki Hristiyan milletlerin bağımsızlığa kavuşmasından güç 
ve ilham alan Ermeniler Avrupa’nın desteği ile bağımsızlıklarını elde etmek için 
harekete geçmişlerdir. “Vilâyat-ı Sitte“ (Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Ma’murat-
ül Aziz, Bitlis ve Van) denilen bugün Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde bulunan 28 ilde bir Ermeni Devleti kurma planını ve stratejisini 
yürürlüğe koymuşlardır. Böylece Anadolu topraklarında Şark Meselesi’nin uzantısı 
ve parçası olarak bir Ermeni Meselesi ortaya çıkmıştır. 
Ancak bağımsız Ermeni Devletini kurma fikri ve gayreti somut bir şekilde 
başarısızlıkla sona ermiştir. Bu neticeyi Ermenistan Cumhuriyeti 1921 Gümrü ve 
Moskova Antlaşmalarıyla, Avrupa ise 1923 Lozan Antlaşmasıyla kabul etmiş ve 
onaylamıştır. 
   Böylece 1923’den sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aktörler değişmiş, 
Ermeniler ve Osmanlı Devleti tarih içinde yerlerini almıştır. Artık onların yerine 
bölgede Müslüman Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hemen yanında 
Ermenistan Devleti mevcuttur. Fakat bütün bu somut gerçeklere rağmen Şark 
Meselesi ve Ermeni hayalleri bitmemiş ve bu hayaller peşinde koşanların Türkiye 
üzerindeki yeni oyunları devam etmiştir.
   Dikkatli bir gözlem, esasen ASALA ve Bölücü Terör Örgütü PKK‘nın ortaya 
çıkışlarından başlayarak geçirdiği tüm evreler ve taktik uygulamalarının bir şablon 
gibi üst üste oturduğunu, araç ve amaç açılarından aralarında “etnik kimlikleri“ 
dışında hiçbir farklılık olmadığını açık bir şekilde göstermektedir. Bölücü Terör 
Örgütünün Ermenilerin kendilerine vatan yapmak istedikleri aynı topraklar üzerinde 
ve yine Ermeni emellerini savunan aynı devletlerin desteğinde bir devlet kurmak 
istediği dikkatli bir gözlem sonucu görülebilmektedir. 
  İşin ilginç yönlerinden diğeri de XVIII. ve XIX. yüzyılda Ermeni Sorununu çıkaran 
ve taraf olan ülkeler ile günümüzde Kürt Sorununa taraf ülkelerin aynı olmasıdır. 
Bu ülkelere II. Dünya Savaşından sonra Büyük Ortadoğu Projesi ile bu bölgede yeni 
yapılanmalar planlayan Amerika eklenmiştir.
  Neticede bölücü terör, Devletin sarsılmaz bütünlüğünü ve huzurunu ciddi bir 
şekilde tehdit eder konuma gelmiştir. Ermeni emellerine ve bitmemiş Şark 
Meselesine ve yakın tarihlerde ortaya çıkan Büyük Ortadoğu Planına hizmet 
eden Bölücü Terör Örgütü, Ermenilerin kontrolünde gerçek kimliğini başarıyla 
saklayarak artan bir şekilde, geçmişte Ermenilerin isyan bölgeleri olarak 
kullandıkları ve geçmiş nüfus oranlarının fazla bulunduğu bölgeleri özellikle 
içerecek şekilde faaliyetler yapmıştır. Hınçak, Taşnak, Armenekan vb. Ermeni 
terör örgütlerinin zamanında yaptıkları gibi aynı yöntemleri kullanarak Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bölge halkına karşı katliamlara girişmiş ve 
devletine bağlı bölge halkını bölgeden uzaklaştırmayı ve de Türk Devletini bu 
bölgede etkisiz hale getirerek, sözde bir Kürt  Devleti kurma maskesi altında 
Ermeni Devleti kurma hayallerini ne yazık ki kendisine rol biçenlerin istediği gibi 
başarıyla yürütmüştür. 
   Ve yakın tarihi süreçte Şark Meselesi ve Büyük Ortadoğu Planı arkasındaki 
devletlerin yönlendirilmesindeki Ermeniler; Türkiye’den istediklerini 
alamayacaklarını anlamaya başladıktan sonra Büyük Ermenistan hayalini 
kardeşimiz Azerbaycan’a uzatmışlardır. Karabağ’ı işgal ederek Azerbaycan 
topraklarının yaklaşık %20 sini kontrol etmiş, 1992 yılında Hocalı’ da olduğu gibi 
katliamlar yapmışlardır. Ama kardeşimiz Azerbaycan şimdi Ermenilere gereken 
dersi vermeye başlayınca aynı Türkiye’de olduğu gibi Ermeniler yeniden Bölücü 
Terör Örgütünden yardım almaya başlamışlardır.
  Ama Ama artık bizler  “Azerbaycan ve Türkiye “ olarak, gönüllerimizde yaşayan 
“Bir Millet İki Kardeş Devlet”  ülküsü ile bu Ermeni ve Bölücü Terör Örgütü 
meselesini beraber bitireceğiz.

Emekli Albay
Araştırmacı Yazar
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EKONOMİ

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) raporuna göre, operasyonel araç kiralama sektörü, bu 
yılın 9 ayında 5,6 milyar liralık yatırım yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,5’i 
olan 29 bin adet yeni aracı filosuna kattı.

TOKKDER, bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliği ile hazırladığı 2020 yılının üçüncü çeyrek 
sonuçlarını içeren TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları bu yılın 9 ayında 2019’un aynı dönemine 
göre yaklaşık yüzde 70 artarken, bu dönemde operasyonel araç kiralama sektörü Türkiye’de satılan yeni 
otomobillerin yaklaşık yüzde 7,5’i olan 29 bin adet yeni aracı filosuna kattı.

Söz konusu dönemde 5,6 milyar liralık yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 31,5 
milyar liraya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 daralma yaşayan sektörün üçüncü çeyrek 
itibarıyla filosundaki araç sayısı 249 bin 800 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde 2019 sonuna göre 
yüzde 10,4 daralan sektörün, 2019 sonundaki araç sayısı 279 bin adet olmuştu.

Sektörün yüzde 89,5’i dizel, yüzde 64,7’si otomatik araçlardan oluşuyor
TOKKDER raporuna göre, yılın 9 ayında Renault yüzde 25,9’luk pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama 
sektörünün en çok tercih edilen markası oldu. Renault’yu, yüzde 14,5 ile Fiat, yüzde 11,6 ile Volkswagen 
ve yüzde 11,4 ile Ford markaları takip etti.

Operasyonel kiralama sektöründen 9 ayda 5,6 
milyar liralık yatırım
Operasyonel araç kiralama sektörü, ocak-eylül döneminde Türkiye’de satılan yeni 
otomobillerin yaklaşık yüzde 7,5’i olan 29 bin adet yeni aracı filosuna kattı.
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ABD’nin Suriye politikası (22)
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Araştırmacı / Yazar
simgedergi@gmail.com

Ali MUGAN

Sevgili simge Dergisi okuyucuları 2 yola yaklaşan SURİYE ABD TÜRKİYE RUSYA dörtgeninde 
olanları olacakları bazı komplo teorileriyle A B D Nin bu Ortadoğu coğrafyasında oynanan 
oyunları çıplak gözle ve taraf tutmadan doğruları gerçekleri eğmeden bükmeden siz 
okuyucularıma anlatmaya çalıştım fakat bu coğrafya öyle bir bataklık ki bir düşen birde 
çıkmak isteyen ülkeler bin pişman fakat DEVLET POLİTİKALARİNDA YAPILAN HATALAR 
YAŞANAN YALNIŞLAR SADECE O GÜNKÜ ÜLKE YÖNETİMİNE HAKIM OLAN İNSANLARI 
BAĞLADIĞI GİBİ ÜLKENİN GELECEĞİNİDE ETKİLEYECEĞİNİ BİLMEMİZ YÖNETİCİNİN UFKUYLA 
DÜNYA GÖRÜŞÜYLE UYUMLU OLMAK ZORUNDADIR 

NE YAZIK Kİ 2011 DE SOKULDUĞUMUZ SURİYE POLİTİKASINDA YAM BİR ÇIKMAZI 
YAŞAMATAYIZ NEDENİNE GELİNCE ÜLKEMİZİN GÜNEY DOĞU BÖLGESİNDE EN UZUN 
SINIRIMIZ YAKLAŞIK 1100 KM VARAN BİR ENGEBELLİ COĞRAFYAYA SAHİBİZ SURİYE DEVLETİ 
TEK KOMŞUMUZ VE GELGİTLERLE SÜREGELEN POLİTİKALAR BAZEN DOSTLUK BAZEN 
DÜŞMANLIKLARLA SÜRÜP GİTTİ TA Kİ 2008 YILINA GELİNCEYE KADAR BU YILLARDA 
BAŞLAYAN SURİYE TÜRKİYE DOSTLUKLARI EN DORUK NOKTASINA ULAŞTI ERDOĞAN 
HÜKÜMETİYLE ESAT HÜKÜMETLERİ ARASINDA YAPILAN 2 Lİ DOSTLUK ANLAŞMALARI ZİRVE 
YAPTI

2 DEVLET ARASINDA SINIRLAR KALDIRILDI VİZELER KALKTI ORTAK PARLEMENTO 
TOPLANTILARI YAPILDI VE TİCARETİMĞZ HET ALANDA ZİRVE YAPARAK TARİHİMİZİN 
EN NÜYÜK İHRACATINI SURİYEYE VE SURİYE KOMŞULARINA YAPTIK 100 BİNLERCE  
VATANDAŞIMIZ KAMYON VE TIR FİRMALARIMIZ CİDDİ BOYUTLARDA PARA KAZANMAĞA 
BAŞLADI NİT BAYRAM HAVASI ESMEĞE BAŞLADI SURİYE DEVLETİYLE TÜRKİYE DEVLETLETİ 
ARASINDA ÖYLESİNE SICAK DOSYLUK İLİŞKİLERİ KURULDU Kİ ESAT AİLESİ İLE ERDOOAN 
AİLESİ ÜLKEMİZDE AİLECE TATİL YAPACAK HAVALAR ESMEĞE BAŞLADI TA Kİ 2011 YILINA 
GELİNCEYE KADAR BU DOSYLUK VE İKİLİ İLİŞKİLER ÖNCELİKLE RUSYAYI DOLAYISIYLA A B D Yİ 
VE EMPERYAL GÜÇLERİ TAHATSIZ ETMEĞE BAŞLADI ORTAYA 
BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİNİ HAYATA GEÇİTMEK İÇİN SAHNEYE ÇEŞİTLİ OYUNLAR KONDU 
AMAÇ EMPERYAL GÜÇLETİN ORTADOĞUYA HAKIM OLMA POLİTİKASI NE YAPMALI ÖNCE 
SURİYEDE DİN MEZHEP ÜZERİNDE SAHNEYE OYUN KOYMAKTI VE KISA ZAMANDA SURİYE 
İÇ SAVAŞI BAŞLADI ÜLKENİN TÜM KENTLERİNDE ESAT REJİMİNİ YIKMAK İÇİN YIĞINLAR 
SOKAĞA DÖKÜLDÜ VE EMPERYAL GÜÇLER BOŞ DURMADI TÜRKİYE BE SURİYEYİ DÜŞMAN 
KARDEŞLER İLAN EDILDI VE KILOÇLAR ÇEKİLDİ 
BÜYÜK ORTADOĞI EŞBAŞKANI OLAN SN ERDOĞAN A B D TARAFINDAN SURİYE İÇSAVAŞININ 
SONLANDIRILMASI VE ESAT REJİMİNİN YIKILMASI HEDEF GÖSTERİLDİ SN ERDOĞAN BI 
GÖREVİ İFA ETMEK İÇİN MECLİTEN SURİYEYE ASKET GÖNDERME TESKERESİNİ ÇIKARTARAK 
SINIRLARIMIZI TEHDİT EDEN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DURDURMAK İÇİN SURİYE İÇLETİNE 
DOĞRU JÖZLEM KULELETİ KURARAK RESMEN SURİYE İLE SAVSŞ TAMTAMLARI ÇALMAĞA 
BAŞLADI 2011 KADAR TEK SIIR KOMŞUMUZ OLAN SURİYEYE 2 SINIR KOMŞUMUZ DAHA 
DOĞDU 1 A B D 2 RUSYA GÖZÜMÜZ AYDIN VE SINIRLARIMIZIN AÇILMASIYLA ÜLKEMİZR 
5 MİLYONA YAKIN MÜLTECİYİ DAVUL ZURNA ÇAKARAK KABUL ETTİK SINIR İLLERİMİZDE 
MÜLTECİ ÇADIRLARI VE TÜM ÜŞKEMİZİN 81 İLİ DAHİL SURİYE VATANDAŞLARINI ÜLKEMİZR 
MİSAFİR OLARAK KABUL ETTİK VE 9 YILDIR BI MİSAGİRLİK EV SAHİPLİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ 
BU YOKSUL ÜLKEM 
NEDEN NİÇİN BU YOLA KOYULDUĞUNU BİLMEDEN SURİYE VATANDAŞLARINA 50 MİLYAR 
DOLAR HARCADIĞINI SN ETDOĞAN HÜKÜMETİ TARAFINDAN AÇIKLANDI BI YETMİYORMUŞ 
GİBİ ÜLKENİN DEMOGRAFİK YAPISI BOZULDU BİR ÇOK TÜRK AİLELLERİ PARÇALANDI 
ÇOCUK VE ERİŞKİN ANNELER ÜLKEMDE 500 BİNE YAKIN ÇOCUK DOĞURDU ŞİMDİ SORMAK 
İSTİYORUM A B D NIN GÜDÜMÜNDE NE KAZANDIK NE KAYBETTİK SEVGİLİ OKUYUCULARIM 
TAKTİRİ SİZLERE BIRAKIYORUM GELECEK SAYI DEVAM EDECEĞİM 
İYİ OKUMALAR
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Yoğurt Yediğinizde Vücudunuza Ne Olur?   
Gerçekten göründüğü kadar sağlıklı mı?
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İhsan SOYTEMİZ

ODTÜ Mezunları 
Derneği Üyesi
Türkiye Biyologlar 
Derneği Genel Başkanı
simgedergi@gmail.com

Yoğurt, birçok insanın iddia ettiği gibi gerçekten sağlıklı beslenmenin zirvesi 
mi? Yoğurt, her türlü yemeği daha sağlıklı hale getirmek için sürekli kullanılır 
- keklerde krema gibi. Ama kendimize sormalıydık - yoğurt gerçekten bu kadar 
sağlıklı mı? Düzenli olarak yoğurt yediğinizde vücudunuza ne olur?
Sağlığa faydalarını ve risklerini öğrenmek için, Yoğurt yediğinizde vücudunuza ne 
olduğu hakkındaki gerçeği öğrenmek için birkaç diyetisyene başvurduk. 

1 Kendinizi tok hissetmenize ve kilo vermenize yardımcı olabilir.
“Yoğurt harika bir taşınabilir proteindir ve aynı zamanda açlığı bastırmanıza da 
yardımcı olabilir,” diyor MS, RD Katherine Brooking. “Dahası, her yıl düzenlenen 
Endokrinoloji Derneği konferansında sunulan yakın tarihli bir araştırmaya göre, 
yoğurt göbek yağıyla savaşmaya da yardımcı olabilir. Araştırmacılar, protein sindirilip 
parçalandığında ortaya çıkan amino asitlerden biri olan fenilalaninin yardımcı olan 
hormonları tetiklediğini keşfetti. iştahı azaltır, bu da kilo kaybına neden olabilir. “

2 Aynı zamanda vitamin ve minerallerle doludur.
Brooking, “Tüm yoğurtlar mükemmel kalsiyum, potasyum, protein, çinko ve B6 
ve B12 vitamini kaynaklarıdır” diyor. “ Yoğurdu ayıran şey, sıvı peynir altı suyunun 
süzülmesinden dolayı daha kalın, daha kremsi yapısıdır. Yoğurt ayrıca probiyotik 
kültürler içerir ve laktoz oranı daha düşüktür.”

3 Mükemmel bir protein kaynağıdır.
Brooking, yoğurdun neredeyse iki kat protein içerdiğine dikkat çekiyor. 3/4 fincan az 
yağlı yoğurt porsiyonu, 3/4 fincan başına yalnızca yaklaşık 8 gram içeren normal bir az 
yağlı yoğurtla karşılaştırıldığında yaklaşık 17 gram protein içerir. Bunu bir perspektife 
koymak gerekirse, bu yoğurt porsiyonu, sadece 10 gram olan iki büyük yumurtadan 
daha fazla protein sağlar.

4 Bağırsağınız için harika bakteriler sağlar.
Tovita Nutrition’dan RD Leah Silberman, “Düzenli olarak yoğurt yemek, 
bağırsaklarınıza sağlıklı bir probiyotik bakteri akışı sağlayabilir, çünkü yoğurt canlı 
aktif kültürler içerebilir” diyor. “Bununla birlikte, kaliteli bir ürün yediğinizden 
emin olmak için otla beslenen, otlakta yetiştirilen ineklerden süt kullanan saygın 
markalardan yoğurt yemeniz önemlidir.”

5 Dikkatli olmazsanız, kalori toplayabilir.
OliveTomato.com’un yaratıcısı RDN’den Elena Paravantes, “Yoğurdu her gün 
yediğinizde, onu günde iki porsiyonla sınırlayan herhangi bir risk yok. Ancak, yanlış  
yoğurdu seçerseniz fayda sağlayamayabilirsiniz,” diyor OliveTomato.com’un yaratıcısı 
RDN. “yoğurdu yalnızca süt ve / veya krema ve canlı kültürler içermelidir. Jelatin, 
stabilizatörler, protein, tatlandırıcılar, tatlandırıcılar veya diğer katkı maddeleri içeren 
yoğurtları tüketmemelisiniz.

Paravantes ayrıca kalorilerinizi izlemenin önemine de işaret ediyor. “yoğurdun 
faydalarını azaltabilecek bir başka faktör de ona eklediğiniz şeydir. Yoğurdun sık sık 
meyve, kuruyemiş, tohum, tahıl, bal ekleriz ve bunlar sağlıklı ilaveler olsa da kaloriyi 
artırabilirler. Geleneksel olarak Türkiye’de yoğurdu ya sade ya da birkaç ceviz ve 
biraz bal eklenerek tüketiliyor. Yoğurt kendi başına protein, karbonhidrat ve biraz yağı 
birleştiren tam bir yemektir, dolayısıyla beslenme açısından başka bir şeye ihtiyaç 
duymaz. “

Devamı simgedergi.com.tr’de...
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NEDEN BU KADAR ACELE ETTİN?
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simgedergi@gmail.com

Ana muhalefet parti lideri sayın 
Kılıçdaroğlu, her zaman olduğu gibi 
yine şaşırtmadı.  Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Başkanlık seçimi yapıldı ve 
kesin olmayan sonuçlara göre Biden’in 
yeni başkan  seçildiği haberleri yeni 
verilmeye başlamıştı ki, ana muhalefet 
parti liderinin twitter’dan yaptığı tebrik 
mesajı gündeme oturdu. Ya bir gün 
şaşırtma ne olur?

Bu seçim ABD’nde yapıldı. Türkiye’de 
yapılmadı. Türkiye’de yapılsa da, kazanan 
tarafı tebrik edilmiş olsa anlaşılır da, 
Biden’in seçilmesinde tebrik etmek için  
niye bu kadar acele edildi? Bir başka 
ülkede yapılan seçim sonucuna göre 
kazanan lideri önce diğer devletlerin 
devlet başkanlarının tebrik etmesi 
gerektiğini bilmiyor olabilir mi? Bunu 
bilmeyen birisi parti lideri olamaz ama her 
nedense kazanmak ve iktidara gelmek 
gibi gayesi olmayan bazı muhalefet parti 
liderlerinin kendi ülkelerinde kazanan 
liderleri kutlamak için acele etmediği gibi 
bazen de tebrik bile etmedikleri  bilinen 
bir gerçektir.

Seçim kaybetmeyi alışkanlık haline 
getirmiş olan bazı parti liderleri “Oylar 
çalındı. Mühürsüz  oylar geçerli sayıldı. 
Bilgi işlem sistemimiz çöktü. Islak imzalı 
tutanaklar ulaşmadı” gibi mazeretler 
üretmekten de geri  kalmazlar. Bu 
mazeretler olmasa yine de seçim 
çalışmadan halkın içine inmeden 
kazanılmaz.

Seçim kazanmak için halkın ayağına 
gitmek, onların sorunlarını görmek, 
göremediklerini  onlardan dinlemek 
ve bu sorunları çözmek için somut 
hikayelerini anlatmak, onları ikna etmek 
gerekir. Biden’i bırakın devlet adına  
iktidarda olanlar tebrik etsin. Sen iktidara 
gelmek için  halkın içinde olmalısın! Ülke 
menfaatleri için gerektiğinde iktidarla 
birlikte hareket edebilmelisin. Bir başka 

ülkenin liderleri diğer ülkelere hiçbir fayda 
sağlamaz!

İktidarda olmayan muhalefet parti 
liderinin, seçim kazanmak için bir başka 
ülkenin seçim kazanan liderini iktidardan 
önce tebrik mi etmesi gerekir? Tam aksine 
bu tebrik etme işi iktidarın ekmeğine yağ 
sürmüş oldu. Çünkü, Biden seçilmeden 
önce,”Muhalefeti destekleyeceğiz ve 
Tayyip Erdoğan’ı  seçimle yeneceğiz” 
gibi çirtin ve kabul edilemez bir ifade 
kullanmıştır. Zaten bu sözü bile iktidara 
puan kazandırmış iken, alelacele bu tebrik 
tweeti de daha çok puan kazandırmıştır.

Biden’in bu ülkenin Devlet Başkanı için 
söylemiş olduğu o çirkin sözlere ilk tepkiyi 
veren söz konusu muhalefet lideri  olsaydı 
bu puanlar onun hanesine yazılır dı ama 
tam aksi oldu. Bilerek ya da bilmeyerek 
yaptığı açıklamaların daha çok iktidarın 
işine yaradığı görülüyor.

Bir başka ülkede kim başkan seçilirse 
seçilsin, Ali gider Veli gelir. Değişen bir 
şey olacak mı? Trump’cılar, seçimi Biden 
kazandı diye üzüldü ama Trump dost 
muydu? Onun hakaret mektubu ne çabuk 
unutuldu. Diğer Başkanlar seçilir seçilmez 
ilk ziyaret ettiği ülkeler Türkiye ve İsrail 
olmasına rağmen İsrail’i kendi ülkesi gibi 
ziyaret ederek ağlama duvarında yalnız 
başına dua ettiği, Büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşıdığı, Türkiye’yi ziyaret etmediği 
gerçeği ortadayken gidişi neden kayıp 
olsun?  Trump hangi konuda Türkiye’nin 
yanında oldu?  Giderse gitsin, yerine de 
kim gelirse gelsin. Değişen hiçbir şey 
olmayacak. Onlar bıraktıkları yerden 
kendi ülkelerinin çıkarları için devam 
edecek ve hatta seçimden önce  sayın 
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 
söylediği o çirkin sözleri  için, Biden ilk 
ziyaretini Türkiye’ye yaparak,  kameralar 
karşısında ittifak olduklarının ve uyum 
içinde çalışacaklarını açıklarsa şaşırmayın! 
Bekleyip göreceğiz...

E. Emniyet Müdürü
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KÜLTÜR SANAT

Usta sanatçı, Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatseverlerle buluşan “Ebru Sanatının Son 500 Yılı” sergisinde AA 
muhabirine açıklama yaptı.

Ebru dalındaki serginin 45 yıldır hayal ettiği konulardan biri olduğunu belirten Başar, “Gerçekten bu kadar 
eski ebruyu bir araya toplayabilmek, bunları günümüz teknolojisine göre yaklaşık da olsa tarihlendirebilmek 
olağanüstü bir başarı. Burada sergilenen elde bulunanın ancak küçük bir kısmı. Bu konuda çalışmalar daha da ileriye 
götürülecek.” ifadesini kullandı.

Ebrunun bilim ve teknolojiye dayalı gerçek tarihinin gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda ortaya çıkacağını 
dile getiren Başar, “Şimdiki teorik bilgimize göre Çinliler ilk kağıdı bulanlar değil, kağıdı ilk bulanlar Uygur Türkleri.” 
bilgisini paylaştı.

Kağıdı milattan sonra 105 yılında Çinli birinin bulduğunun tarih kayıtlarına geçtiğini fakat bu tarihten çok 
öncesine ait kağıt örneklerinin de bulunduğunu dile getiren Başar, şunları kaydett: “Ondan çok öncesine ait Uygur 
bölgesindeki kazılarda eski kağıt, eski ebru örnekleri cilt, minyatür ve cilt kapağı örnekleri bulundu. Bunlar şimdi 
Fransa’da, Paris’te Guimet Müzesi’nde. Ama henüz gösterime girdi mi, girmedi mi bilmiyorum, ara ara yokluyorum, 
henüz meydanda yok. Bu işin tarihi iki bin yıla kadar dayanacak gibi görünüyor ama bunu ispatlayabilmek için bu 
sergide görüldüğü gibi çalışmaları mutlaka yapmamız lazım.”

Kıymetli değerlerin gün yüzüne çıkartılmasına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği desteklerin çok önemli 
olduğunun altını çizen Başar, “Bu sergiyi bu hale getirmek için çalışan çırpınan öğrencimiz, hemşerimiz, sevdiğimiz 
bir kardeşimiz İbrahim Hakkı Yiğit’e hakikaten bu konuda ebru camiası adına ben teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu.

Hat ve ebru sanatçısı Başar: Ebrunun tarihi iki bin 
yıla dayanacak gibi görünüyor
Hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar, “Bu işin tarihi iki bin yıla kadar dayanacak gibi 
görünüyor ama bunu ispatlayabilmek için bu sergide görüldüğü gibi çalışmaları 
mutlaka yapmamız lazım.” dedi.
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Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Gençali köylüleri, 60 yılda bir temizledikleri su kuyusuna bir kağıda kuyunun 
temizliğini yapanların isimlerini ve temizlik tarihini yazarak şişe içinde kuyuya bırakma geleneğini üç kuşaktır 
sürdürüyor.

Yeşilova ilçesindeki Gençali köyü sakinleri, çeşmelerden akan suyun kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve 
borularını yenilemek istedi. Kuyunun kapağını açan köy sakinleri, özel bir bölmede küçük bir şişe buldu.

Şişenin içinden çıkan kağıtta kuyunun daha önce 1904 ile 1959’da da temizlendiği ve bunu yapanların isimlerinin 
yazdığı görüldü.

Kuyuyu temizleyenler, aynı şekilde içinde isimlerinin ve o günün tarihinin yazdığı kağıdı, önceki notları, 5 lira ve 
Atatürk rozetinin bulunduğu şişeyi yerine bıraktı.

Su kuyusunun 1959’da temizliğini yapan 86 yaşındaki Mehmet Koçer, 61 yıl önce kuyuyu açtıklarında bir şişenin 
içinde Arapça yazılmış not bulduklarını söyledi.

Kuyuyu temizleyenlerin isimlerinin ve o günün tarihinin yer aldığı kağıdın bulunmasıyla bugünlere uzanan bir 
geleneğin de başlamış olduğunu anlatan Koçer, o dönem kağıtta ismi yazan 14 kişiden üçünün hayatta olduğunu 
bildirdi.

Bu geleneğin bir çeşit atalarla konuşmak olduğuna değinen Koçer, “Şimdiki arkadaşlar da kuyunun bakımını 
yaptıktan sonra aynı bizim gibi şişeye not yazarak yerine bıraktı. Bu bir gelenek olarak sürüp, gidecek. Bir sonraki 
nesilde orayı açtığında en son temizliğin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığını öğrenecek, duygulanacak.” dedi.

Su kuyusuna, şişede not bırakma geleneğini bir 
asırdır yaşatıyorlar
Burdur’da bir köyde su kuyusunun temizliğini yapanların isimleri ve o günün 
tarihinin yazıldığı kağıdı bir şişenin içinde kuyuya bırakma geleneği 116 yıldır 
devam ediyor.
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Akıllı şehirler, nesnelerin interneti vasıtasıyla internet sensörlerini 
kullanarak elde ettiği verilerle hizmet sunumu sağlayan uygulamalar 
bütünüdür. Şehir içinde engelli vatandaşlarımız için akıllı durak 
sistemleri, tarımda akıllı sulama, yerel yönetim projelerini oylamak 
için şehir içi kiokslar bunlara örnek verilebilir. 

Programcı ve teknoloji yazarı Paul McFedries akıllı şehir felsefesi 
için şöyle diyor; “Şehir, bir bilgisayardır sokak manzarası ara yüzdür, 
imleç sizsiniz ve akıllı telefonunuz giriş cihazıdır. Bu bilgisayar 
sistemi içinde şehir fikri kullanıcı tabanlı aşağıdan yukarıya 
sürümdür, ancak sistem tabanlı olan yukarıdan aşağıya bir sürümü 
de vardır. “  Şehirlerin baştan aşağıya yenilenmesi adına akıllı 
gerek akademisyenler tarafından gerek bu işin kamudaki uzantıları 
bakımından öneriler sunulmakta... Bu yazının arka planda somut 
perspektifte kalıcı olması adına bazı örneklerden bahsedeceğim. 

Rusya Petersburg’ta Dijital Yenilikçi Ekosistem ile şehir sakinleri 
arasında etkileşim için oluşturulmuş ve her vatandaşın kendi 
değeri ve katkısı konusunda kendinden emin hissetmesini sağlayan 
uygulama bütünüdür. Brezilya, Belo Horizonte’nin Akıllı Şehir 
Projesi, kent sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmenin yanında 
kamu hizmetlerinin verimli sunumunu amaçlar, özellikle kalkınma 
hedeflenirken akıllı şehir uygulamalarından destek alınmaktadır. 
İspanya’da 5G Demiryolu Laboratuvarı Endüstri projesi ile müşteri 
odaklı çözümler üretmek adına 5G teknolojisiyle donatılmış 
kapalı demiryolu tüneli yapılmıştır. Endonezya’da kırsal kesimde 
yaşan gençlerin nitelikli işler bulabileceği ücretsiz online eğitim 
programları düzenlenmektedir. Gençler e-ticaret hakkında bilgi 
edinip KOBİ’ler ile işbirliği yapabilmektedirler.  

Akıllı şehirleşme ve internet teknolojilerinin gelişimi ile tüm 
imkânlara sahip insanlar küresel sistemin özellikle ekonomi ve 
innovasyon kısmında yer edinmeye tutunmaya çalışıyorlar. Gelecek, 
tahmin ettiğimizden çok daha hızlı bir paradigma silsilesi sunuyor. 
Bunun farkında olanlar için “yatırım”, farkında olamayanlar için “boş 
zamana yatırım” sağlıyor. Ve önemli diğer husus ise teknoloji zeminin 
yerli ya da yabancı oluşu.... 

Yerli akıllı kentleşme uygulamaları ile yerli yazılım desteklenmedikçe 
tüm uygulamalar sağlam temellere dayanmaktan öte farklı alanlarda 
farklı kesimlere sunulan bir istihbarat objesi olarak evrende yer 
almaya devam edecektir. Bu anlamda dijital akıllı kentleşme stratejisi 
milli aktörlerde başlatılmalı ve devam ettirilmelidir. İç
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Gözde DOĞAN

simgedergi@gmail.com

AKILLI ŞEHİRLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Bilim Uzmanı
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Değerli Gazeteci Yazarımız Bekir ÖZER’in 9 yaşındaki nadide kızı  
             Duru Özer’in “Maske Hayat Kurtarır” adlı çalışması
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Türklerin tercihi Almanya!
Türkler, Avrupa ülkeleri arasında en 
çok Almanya’yı tercih ediyor.

Geçtiğimiz yıl 75 bin 347 Türk, Avrupa 
Birliği ülkelerinden “oturum izni” 
aldı. Türk vatandaşlarının en fazla ilk 
oturum izni aldığı AB ülkesi ise 27 bin 
212 ile Almanya oldu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 2019 
yılında ilk kez oturum izni alan Türk 
vatandaşlarının sayısının 75 bini aştığı 
ortaya çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 
yaptığı araştırmaya göre; 2019 yılında 
AB ülkelerinden ilk kez oturum izni 
alanların verilerini yayınladı. Buna 
göre, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği 
ülkelerinden ilk kez oturum izni 
alanların, (tüm diğer ülkelerden) sayısı 
bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 3 
milyona ulaştı.

İlk kez oturum izni alanların yüzde 41’i 
iş imkanları nedeniyle AB ülkelerine 
yerleşirken, bunu yüzde 27 ile ailevi 

nedenler, yüzde 18 ile uluslararası 
koruma gibi diğer sebepler ve yüzde 
14 ile eğitim takip etti.

UKRAYNALILAR AÇIK ARA ÖNDE

AB ülkelerinden ilk kez oturum 
izni alanların büyük çoğunluğunu 
Ukraynalılar oluşturdu. Bu dönemde 
AB ülkeleri, Ukrayna vatandaşlarına 
756 bin 548, Fas vatandaşlarına 132 
bin 894, Hindistan vatandaşlarına 130 
bin 911, Çin vatandaşlarına 109 bin 
919, Brezilya vatandaşlarına 101 bin 
149, Suriye vatandaşlarına 95 bin 270 
ve Türk vatandaşlarına 75 bin 347 ilk 
oturum izni sağladı.

TÜRKLER EN ÇOK ALMANYA’YI 
TERCİH EDİYOR

Türk vatandaşlarının en fazla ilk 
oturum izni aldığı AB ülkeleri ise 
27 bin 212 ile Almanya, 6 bin 889 
ile Hollanda, 6 bin 23 ile Fransa, 5 
bin 789 ile Polonya ve 4 bin 947 ile 
Bulgaristan oldu.İç
im
izd

en
Yaşar KAÇMAZ
Gazeteci / Yazar

simgedergi@gmail.com
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Ülkemiz gectigimiz Mart ayindan bu yana Cin’in Vuhan kentinde 
ortaya cikan ve buyuk bir hizla tum dunyayi etkisi altina alan dunyanin 
caresiz kaldigi Covit-19 salginiyla mucadele etmektedir.Ulke olarak 
bu salginla ilk andan bu yana kararli ve istikrarli bir sekilde mucadele 
etmekteyiz.Alinan tedbirler ilk anda ise yaramis gibi gorunsede su 
anda insanlarin tedbirsiz ve vurdumduymaz tavirlari yuzunden zor 
bir surec icine girmis durumdayiz.Mart ayinda alinan tedbirlerle 
birlikte  isyerleri kapatilmis ve insanlar cok zor durumda kalmislardir.
Esnaf kan aglamakta insanlar evlerine bir ekmek goturmekte bile 
cok zorlanmislardir.Tedbirlerin gevsetilmesiyle  insanlarda adeta bir 
rehavet olusmustur.Ozellikle yaz aylarindan sonra insanimiz maske 
takmayip mesafeyi onemsemeyip hijyen kurallarina uymamasindan 
dolayi tekrar zorlu bir surec icine girmis bulunmaktayiz.Alinan 
tedbirler kapsaminda ilk surecteki sikintiyi zorda olsa atlatan 
esnafimiz ,iscimiz, ciftcimiz, emekcimiz bu ikinci dalgadaki surecten  
nasil en az zararla cikacagini dusunmektedir.Hic kimse unutmasinki 
maske takmak bir insanlik gorevidir.Bu sizin insanlara ve insanliga 
verdiginiz degeri gosterir.Saglik calisanlari bu kadar insanustu caba 
sarfederken bizlerde maske mesafe ve hijyen kurallarina uyarak 
yardimci olmaliyiz.Topyekun seferberlik ilan ederek  mucadele etmek 
durumundayiz.Bu surecte ozellikle saglik ordusunun takdire sayan 
mucadelesinin onemi cok buyuktur.Asi ile ilgili calismalarda sona 
gelinmis.Yapilan deneyler,testler gonullulerde uygulamalar yuzde 
/90  net basarisaglanmistir. Yine 2 Turk bilim insanimiz Prof.Dr.Ugur 
SAHIN ve Dr.Ozlem TURECI  buyuk bir ozveri ve ustun calismalariyla 
kuruculari olduklari BioNTech’ in  Pfizer ilac sirketiyle birlikte 
gelistirdikler  corona asisi dunya medyasinin bir anda gundemine 
oturarak insanliga umut olmustur.Ayrica gelecek olan 50 milyon doz 
asi oncelikle  saglik calisanlarindan baslanarak uygulama sureci 
titizlikle takip edilip onemli olcude tedaviye cevap verecektir.Devlet 
millet olarak el ele verip bu zorlu mucadelede evde kalarak kurallara 
uyarak atlatacagiz insallah.Zaten Saglik Bakanligimiz belirli bir sayida 
asinin getirilme anlasmasini yapmis sayin Cumhurbaskanimizda 
butun vatandaslarimiza once saglik calisanlarindan baslamak 
kaydiyla asinin uygulanacagini mujdelemistir.Unutmamaliyizki 
cember iyice daralmakta hatta 2.nci 3. uncu dalganin gelme ihtimali 
konusulmaktadir.Bu nedenlerledirki tedbirlere hafiyen uyalim.
Yuce Rabbim daha kotusunden korusun insanligimizi. Devletimize 
ve Milletimize zeval gelmesin.Ben inaniyorimki Turk halki tedbirlere 
uyarak bu salginin ustesinden bilincli ve basarili bir sekilde gelecektir.
Saglikli gunlerde bulusmak dilegiyle.Saygilarimlaİç
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Ali DELAL

simgedergi@gmail.com

COVID - 19 İLE MÜCADELEMİZ

Araştırmacı / Yazar
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ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerden sonraki ilk televizyon mülakatını Fox News kanalına verdi.

3 Kasım’da yapılan 59. Başkanlık seçimlerinde Demokratlar’ın posta yoluyla kullanılan oylarda açık bir şekilde 
hile yaptığını savunan Trump, “Bu konudaki fikrimi değiştiremezsiniz, 6 ay da geçse görüşüm değişmeyecek, 
seçimlerde ciddi oranda hile yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Trump, seçimlere ilişkin çeşitli mahkemelere yaptıkları başvuruların geri çevrilmesinden şikayet ederek, özellikle 
Pennsylvania eyaletindeki seçim sonuçlarına ilişkin davaya atıfta bulundu. Trump, “Bu işi gerekiyorsa Yüksek 
Mahkemeye kadar taşıyacağız. Yüksek Mahkeme’nin bunu kabul etmesi gerekir.” diye konuştu.

Ellerinde delil niteliğinde yüzlerce ifade olduğunu dile getiren Trump, bu delillerin mahkemelerde kabul 
görmediğini ve yargıçların taraflı davrandığını öne sürdü.

Trump ayrıca, ülkedeki seçim usulsüzlüklerine bir noktada Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) dahil olması 
gerektiğini düşündüğünü de belirtti.

3 Kasım seçim sonuçlarına Cumhuriyetçiler’in itiraz etmemesi durumunda bundan sonra Beyaz Saray’a 
Cumhuriyetçi bir başkanın gelmesinin çok zor olacağını dile getiren Trump, “Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna 
inanmıyorum.” dedi.

Trump, bazı yabancı liderlerin kendisini arayıp seçim sonuçlarına ilişkin desteklerini ifade ettiğini söyledi. Trump, 
bu liderlerin ABD’deki 3 Kasım seçimlerinin gördükleri en berbat seçim olduğunu söylediklerini de ileri sürdü.

ABD’de 3 Kasım’da yapılan Başkanlık seçim sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken, hafta başında Genel 
Hizmetler İdaresi, Joe Biden’a “Başkanlık geçiş yetkilerini” verdiğini açıklamıştı.

Trump: Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna 
inanmıyorum!
ABD Başkanı Trump, katıldığı televizyon programında, “Joe Biden 80 milyon oy 
almadı, buna inanmıyorum.” açıklamasında bulundu.
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TAKİYÜDDİN EFENDİ VE GALİLEO GALİLEİ
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Orhan SELEN

Üzerinde yaşadığımız coğrafyadan ve Avrupa’dan iki değerli bilim adamını
yorumsuz olarak yazıyorum. Yorumu okurlarımıza bırakıyorum. Gelişmekle zengin
olmak farklıdır. Son model cep telefonu, çok paraya alınan bilgisayar sahibi olmak,
modayı gününü gününe izlemek de gelişmek değildir. Bilim adamı ve bilim olmadan
gelişme olmaz. Olamaz. Taklitçilik olur. Kuyrukçuluk olur. İşte size iki çok değerli
bilim adamı: Önce Takiyüddin Efendi:
1521 yılında Şam’da doğdu. Eğitiminden sonra Tennis kadılığına atandı. Kadılığı
sırasında yaptığı gözlemler ile ün kazandı.1571’de Mustafa Çelebi’nin ölümünden
sonra II.Selim tarafından saray müneccimbaşılığına atandı.
1574 yılında Galata Kulesi’nde gözlem çalışmalarına başlamıştır. Hoca Sadettin
ve Sokollu Mehmet Paşa’nın desteği ve padişah III.Murat’ın ermanıyla 1577 yılında
Tophane sırtlarında Takîyüddîn’in yönetimi altında bir gözlemevi (rasathane)
kurulmuştur. Ekliptik ile ekvator arasındaki 23° 27’ lik açıyı, 1 dakika 40 saniye
farkla 23° 28’ 40” şeklinde bularak o tarihte ilk defa gerçeğe en yakın ve doğru
dereceyi hesaplamıştır. Takiyüddin’e ait el yazmalarının bir bölümü Boğaziçi
Üniversitesi,Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde bulunmaktadır.
Enstitü’nün UNESCO’yla (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu)
birlikte yürüttüğü “Memory of the World” projesi çerçevesinde, Takiyüddin’e ait el
yazmalarının da içinde bulunduğu 821 Türkçe, 414 Arapça ve 102 Farsça, toplam 1337
eser mikrofilmleri çekilerek CD- Rom üzerinde kataloglanmaktadır. Takiyüddin’in
diğer eserleri başka kütüphanelerin raflarındadır.
Takiyüddin Efendi, zındıkların çabalarıyla çalışmaları nedeniyle kellesini
kaybedecek noktaya gelmiştir.
Devrin şeyhülislamı Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi padişaha bir rapor sunmuş
ve bu raporunda “gözlem yapmanın uğursuz, feleklerin esrar perdesini küstahça
öğrenmeye cüret edenin akıbetinin meçhul olduğunu ve eğer bir memlekette “yıldız
haritası” hazırlanacak olursa, o memleket mamur iken harap hale geleceğini ve
devletin binalarının zelzele ile yıkılacağını” bildirmiştir. Bunun üzerine Kaptan-ı Derya
Kılıç Ali paşa’ya bir Hatt-ı Hümayun gönderilmiş; bunun sonucunda Kılıç Ali Paşa
gözlemevini yıkmıştır. Takiyüddin muhtemelen, Hoca Saadettin Efendi sayesinde
hayatını kurtarmıştır.
Ya Galileo Galilei: (15 Şubat 1564 – 8 Ocak 1662) İtalyan fizikçi, matematikçi,
gökbiklimci ve filozof. Galileo hem yüzyıllardır hakim olan Aristoteles akımından, hem
de Kutsal Kitaptan şüphe duyarak Orta Çağ’daki bilim anlayışında devrim yaratmıştır.
İtalya’nın Pisa kentinde dünyaya gelen Galileo, ilk önce tıp eğitimine başlamış,
sonra ilgisi matematik ve felsefeye dönmüştür. 25 yaşında Matematik profesörü
olan Galileo, genç yaşlarından itibaren hareket hakkında kendi başına deneyler
yapmaya başlamıştır.1609’da yapılmış basit bir teleskoptan ilham alarak daha üstün
teleskoplar geliştirmiş ve uzay hakkında daha önce hiç yapılamamış gözlemler
yapmıştır.
Galileo, kendisinden önce Copernicus’un öne sürdüğü “güneş merkezli evren”
kuramını benimsemiş ve bu nedenle Vatikan arafından iki defa yargılanmıştır. Kilise
dünya merkezli bir evren anlayışını savunuyordu ve Copernicus teorisini dine aykırı
buluyordu. 1614’te ilk mahkemesinde görüşlerini yayması ve öğretmesi yasaklanmış,
1632’de yazdığı bir kitap nedeniyle yargılanması sonucu ömür boyu ev hapsine
mahkum edilmiştir. Bu olaylar nedeniyle Galileo tarihte bilim ve din çatışmasının bir
sembolü haline gelmiştir. Takiyüddin Efendinin buluşlarını kendi toplumuzda bilen
bulunmazken, Galileo’u yu bilmeyen yok gibidir.
Vatikan zındıkları yaptıklarının yanlışlığını görmüşlerdir.
Coğrafyamızdaki zındıklar ise henüz zındık olduklarını fark etmemişlerdir.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 milyon 879 bini, virüs nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin sayısı 1 milyon 463 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 429 bine ulaştı.
Vaka sayısı ABD’de 13 milyon 638 bini, Hindistan’da 9 milyon 430 bini, Brezilya’da 6 milyon 295 bini ve Rusya’da 2 
milyon 269 bini geçti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için gün içinde 
düzenlenen ve polisin müdahale ettiği gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı.

İtalya’da, son haftalarda vaka sayılarında düşüş olmasından sonra Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın kararıyla 
Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya bölgeleri “yüksek riskli kırmızı” kategoriden çıkarılarak risk ve tedbir 
seviyesinin daha düşük olan “orta-yüksek riskli turuncu” kategoriye alındı. Turuncu kategorideki bölgeler Ligurya 
ve Sicilya ise “orta riskli sarı” kategoriye alındı.

Filistin’deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, sağlık sisteminin yetersiz olduğu Gazze Şeridi’nde, salgın nedeniyle bir 
insani felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Kovid-19 gölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Başkent Bağdat başta olmak 
üzere ülke genelinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarının yolunu tuttu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki 31 eyaletin tamamının “kırmızı” veya “riskli” bölgeler 
arasında yer aldığını söyledi.

Çekya’da hükümet, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapatılan iş yeri ve restoranların perşembeden itibaren 
yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Çin’deki Hong Kong yerel hükümeti, artan vakalar nedeniyle kentteki anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin yıl 
sonuna kadar yüz yüze eğitime ara vereceğini açıkladı.

Koronavirüs salgınında son 24 saat !
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek 
yayımlıyoruz.
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AŞIKLAR YOLU
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Akçapınar, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı 
bir mahalledir. Akçapınar, il merkezi 
Muğla’ya 42 km, ilçe merkezi Ula’ya 20 
km, yakınında bulunan Marmaris’e ise 
26 km uzaklıktadır. Muğla ile Marmaris’i 
birbirine bağlayan şirin mi şirin Gökova 
beldesinin Akçapınar Köyünde yüzlerce 
Okaliptus ile çevrili bir yeşil koridor 
olan bu yol, Sevgi Yolu adını aldı. 
Binlerce turist tarafından ziyaret edilip 
fotoğraflar çekilen, dizi ve filmlere 
doğal set olmuş bu yolun öyküsü biraz 
hüzünlü aslına bakarsanız. 

1938 senesinde Gökova halkı ve 
muhtarın el ele vermesiyle dikilmiş bu 
ağaçlar. O yıllarda bataklık olan bölgede 
fazlaca sivrisinek bulunması sebebiyle 
sıtma salgını baş göstermiş. Köylüleri 
canından bezdiren sıtma birçok can 
kaybına neden olmuş. Muhtarın 7 tane 
kız çocuğundan 4’ü sıtma nedeniyle 
hayatını kaybetmiş. Son çocuğu erkek 
olunca muhtar, oğlunun şerefine köy 
halkına bir söz vermiş; bu bataklığı 
kurutup sıtma hastalığına bir son 
verecekmiş. Muhtar köylülerle birlikte 
bu durumu valiye anlatmış lakin ağacı 
bulmak öyle kolay değilmiş. Yörede 
yaşayan bir yazarın devreye girmesiyle 
Avustralya’dan yüzlerce Okaliptus 
Fidanı getirtilmiş. Ağaçlar büyüdükçe 
bataklık kurumuş ve sivrisineklerin kökü 
kazınmış. 

Günümüzde burası Türkiye’nin en güzel 
yolu olarak kabul ediliyor. Dikildikleri 
günden bugüne ağaçlar yaklaşık 20 
metre boyuna ulaşmış durumda. 
Hikayenin kahramanları ise aslında çok 
tanınan isimler. Fidanların getirtilmesi 
için devreye giren yazar Halikarnas 
Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir 
Kabaağaçlı idi. Muhtarın oğlu ise 
Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu 
Prof. Dr. Şadan Gökovalı. 

OKALİPTÜS

Okaliptüs, (diğer adıyla Sıtma ağacı) 
mersingiller (Myrtaceae) familyasından 
birçok türü bulunan geniş bir ağaç 
(nadiren çalı) cinsi. Türleri Avustralya’nın 

ağaç florasında egemendir. Çoğu 
Avustralya’ya özgü olan, 700’den fazla 
türü mevcuttur; bazı türler de Yeni 
Gine ve Endonezya’da bulunur. Kıtanın 
neredeyse tüm bölümlerinde bulunan 
okaliptüs, Avustralya’daki her türlü iklim 
koşuluna adapte olmuştur. Okaliptüs 
dünyanın en uzun boylu ağaçlarından 
olup 100 metrenin üzerinde boya sahip 
bireyleri olduğu bilinmektedir. Uzun 
ve iri gövdeleri sayesinde diğer ağaç 
türlerinden farklı olarak yetişkin bir 
okaliptüs ağacı bünyesinde 200 ila 1000 
litre su bulundurabilir. Bu özelliğinden 
dolayı da bazı bataklık alanlara dikilerek 
o bataklık kurutulabilir. 

Okaliptus aynı zamanda Avustralya 
Aborijinleri’nin kültüründe de binlerce 
yıl boyunca önemli bir role sahip 
olmuştu. Okaliptusun, yenilebilir 
kökleri olan bazı küçük türleri yerli 
toplulukların temel besin ihtiyacını 
oluştururdu. Bu topluluklar bazı türlerin 
tohumlarını da yerdi. Daha büyük olan 
türleri köklerinde hatırı sayılır miktarda 
su barındırır ve kuraklık dönemlerinde 
el altında içme suyu bulunmasına yarar. 
Ancak Aborijinler okaliptusa, öncelikle 
kabuğu ve yaprakları için önem 
verirlerdi. Özellikle yaprakları, yakıcı ve 
baş döndürücü bir kokuya sahip olan 
ve önemli şifa özellikleri olan zengin 
bir uçucu yağ kaynağıdır. Aborijinler 
ezilmiş yapraklarından çıkartılan 
okaliptus yağı içeren merhemler 
yaparlardı. Bunlar deriye, küçük yaraları 
ve mantar enfeksiyonlarını iyileştirmek 
için uygulanırdı.

Kullanım Şekli

ÇAY  : 1 ya da 2 bardak suda yaklaşık 
olarak yarım çay kaşığı kurutulmuş ya 
da taze okaliptus yaprağını 5 dakika 
süreyle demleyin. Öksürük için günde 3 
defa için.
KAPSÜL  : Okaliptol kapsülleri – 200 
mg’lık dozlardan günde 3 defa alın 
– hem anfizemi hem de astımdan 
kaynaklanan nefes alma problemlerini 
azaltır.
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Baltık ülkeleri Türkiye temsilcisi fizik profesörü   Letonya Devlet Üniversitesi Dekanı 
Prof. Dr. Hanifi Atlı ile geçen hafta tanışma ve keyifli bir sohbet imkanı buldum
Hayatımda bilim insanlarına her süreçte kıymet vermiş ve takdir etmişimdir.
Çocukluktan beri zaten iki şeyi hayal ederdim.
Birincisi alanında başarılı bir bilim insanı olmak ikincisi de iyi bağlama çalarak sanatçı 
olmak 
Bazen bir şeyi çok isteyince olmuyor.
Elbet Allah vergisi bir yetenek de gerek.
Bilim insanı yada sanatçı olmakta  tek başına yetmiyor elbet.
Sürekli bir şekilde kendinizi yenilemeniz, üretmeniz ve geliştirmeniz gerek.
Yoksa çağın şartları karşısında aynı yerde sayar-durursunuz.
Aslında her meslek grubunda durum aynı.
Üzerine bir şey katamadığınız hiç-bir alanda başarıyı koruma şansınız da kalmıyor.
Hanifi Atlı hocam da bu konuda çok hassas ve duyarlı bir kişiliğe sahip.
İstiyor ki bilgi ve birikimimi ülkem ve dünya insanlığı için kullanayım ve paylaşayım.
İstiyor ki gençler umutsuz-mutsuz ve hedefsiz yaşamasın.
İnanın ki günümüz koşullarında hayatını dayanışma-paylaşma ve kaynaşmadan yana 
olan insan sayısı çok azaldı.
İster bilim insanı ister hangi meslek grubundan olursa olsun  artık insanlar kendine 
oynuyor kendi çıkarları için yaşıyor.
Kazakistan başta olmak üzere Kırgızistan Özbekistan bütün Türk Cumhuriyetlerinde 
konferanslar veren Hanifi hocamız bu ülkelerle ülkemiz arasında aynı zamanda 
kardeşlik köprüleri kurma noktasında çabaları var.
İstiyor ki buradaki soydaşlarımızla kardeşlerimizle yaşamın her alanında gönül köprüleri 
kuralım.
Karşılıklı ziyaretler ve geziler yaparak birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirelim.
Onun için Hanifi hocam gibilerin kıymetini bilmek gerek.
Gençlere sürekli araştırma ve sorgulamadan yana olmaları tavsiyesinde bulunan Hanifi 
hocam  “Bilim, sorgulamaya dayalıdır. Sorgulamalısınız. Her konuda bir alternatif 
bulmalısınız. 
Geçmişte bilim insanlarımız ve düşünürlerimiz birçok şey bulmuşlardır. Ama 
aktaramamışlar adeta bir sır gibi saklamışlardır. Sizler araştırmalı ve buluşlarınızı 
insanlığa aktarabilmelisiniz” mesajını veriyor.

Necip Fazıl Kısakürek’in; “Kısmette varsa uçmak, engel değil balık olmak” sözünü 
hatırlatan Hanifi Atlı hocam bu sözün kendisine ilham verdiğini belirterek, “Ben bir mucit 
değilim. Ben, var olanın değerlendirmesini yaparım.” ifadesini kullanıyor

Toplum olarak başarılı olmanın yollarını; ‘düşünme, istişare, karar ve hareket’ 
olarak sıralayan hocam çalışma prensiplerindeki temel ilkelerin   “Ahlak, dürüstlük, 
sorumluluk, yasa ve kurallara saygı, diğer yurttaşların haklarına saygı, çalışmayı sevme, 
tasarruf ve yatırım yapmak için çırpınmak, fazladan çalışma isteği ve dakiklik” olarak 
tanımlıyor.
Ömrünü ilme-bilime adamış Hanifi hocamın dediği gibi çalışmaktan ötesi yalan.
Başarılı olmak için buna mecburuz.
Cehaletin kapısını açacak tek anahtar üretmek ve çalışmaktan geçiyor.
Her geçen gün daha da yozlaşan ve çekilmez bir hal alan hayat karşısında geleceğe dair 
umutlarımızı ancak bu şekilde diri tutabiliriz
Baştan dedim ya oldukça keyif aldım hocamın sohbetinden.
Kendisi ile bir kez daha gurur duydum.
Ülkemizi-bayrağımızı yurt dışında en güzel şekilde temsil ediyor.
Çok güçlü bir özgeçmişe sahip.
Hala hedefleri var.
Hala yapacağı çok şey var.
İnşallah heyecanı-şevki kırılmaz inşallah hak ettiği değeri ve kıymeti görür.
Bu ülkenin bir evladı olarak yüreği gönlü kardeşlikten yana olan bilim uğruna her türlü 
özveriden kaçmayan ülkemizi yurt içi ve yurt dışında en güzel şekilde temsil eden Hanifi 
hocamı tebrik ve teşekkür ediyorum.
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Sosyal Medya ve Mahremiyetin İfşası
Sosyal medya günümüz dünyasında gerek gündemden olay ve haberleri, 
gerekse yakın çevremizde gelişen olayları yakinen takip edebildiğimiz 
bir mecra olmuştur. Hatta normalde yaşayış biçimlerini bilemeyeceğimiz 
ünlü, ünsüz, farlı ülkede olan bir kişi veya olaydan sanki kendi çevremizde 
olmuşçasına haberdar olduğumuz bir kitle iletişim aracıdır. Fakat artık bir 
“güç” demek daha yerinde bir kelime olacaktır. Çünkü çoğu birey sosyal 
medya kullanmaya başlamıştır. İnstagram, Twitter, FaceBook gibi çeşitli 
uygulamalardan özel hayatlarını paylaşmış hatta anlık olarak canlı yayınlar 
bile yapılabilmektedir, bu da aslında sosyal medyanın hem hız açısından 
hem de insanlara kendini daha önemli hissettirme açısından bir güç 
olduğunu kanıtlar niteliktedir. Yeni bir iletişim türü olan sosyal medya tüm 
dünya tarafından kabul edilmiş ve birçok insan tarafından kullanılan bir 
araç haline gelmiştir. Aynı zamanda medya denilen kavramın yeni bir boyut 
kazanması günümüz geleneksel medyasını oldukça tehdit altına almıştır. 
Tüm bunların yanı sıra ünlü isimlerin sosyal medya yöneticisi ile birlikte 
çalışması hem yeni bir meslek kazandırmış, hem de aslında sosyal medyada 
paylaşılan tek bir fotoğraf, ses kaydı veya videonun ne kadar önemli 
olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Tüm insanların iletişime ihtiyacı bariz açık bir kavramdır. İletişim ihtiyacını 
karşılamak adına öncelik olarak sözlü iletişim daha sonrasında yazının 
icadıyla beraber yazılı iletişime geçilmiştir, yani bir bireyin iletişime olan 
ihtiyacı geçmiş zamanlarda da günümüzde de her zaman olmuştur. 
Örneğin ilkel şartlarda topumlar savaş veya başka bir olağanüstü durumda 
bile iletişim koparmamak adına elçiler yollanmış, dumanla iletişim 
sağlanmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte iletişim farklı bir boyut kazanmıştır. 
İletişim denildiğinde akla gelen kitle iletişim araçları değişen teknolojiye 
ayak uydurmuş yerini yeni medya olarak adlandırdığımız sosyal medyaya 
bırakmıştır. Sosyal paylaşım siteleri teknik olarak kullanım basitliği, 
maddi anlamda erişilebilirlikteki ucuzluğu, akıllı telefon üzerinden mobil 
sosyal medya uygulamaları ile bireyler arasındaki birincil ilişkilerin yerini 
almaya başlamıştır. Herkesin kullanması toplumun mahremiyet olgusunu 
hatırlamasına ve bunu sorgulamasına neden olmuştur. 

Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıldığında public yani tüm herkese 
açık olarak paylaşılıyor ve herhangi bir kişinin, bireyin şahsi fotoğrafına 
rahatlıkla ulaşabilmesini sağlayan bu sistem insanların endişe duymasını 
neden oluyor.  Mahremiyet sözlük anlamıyla “ gizli olma durumu, gizlilik” 
demektir. Bu gizliliğin sosyal medyaya korunması oldukça zor bir durumdur. 
Bu durum kişiden kişiye farklılık gösterebilir bazı insanlar şöhret olma 
arzusu ile kendilerini daha fazla ön planda tutmak ve beğenilmek isterler, 
bazıları ise daha geri planda kalma ve paylaşımlarının herkes tarafından 
gözükmesini istemez. Bu durumda mahremiyette kişiden kişiye değişen 
bir olgudur. Mobil cihazların, özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması ile 
birlikte her birey, kendi gözetim aracını yanında taşır hâle gelmiştir. Sosyal 
medya aslında toplumun mahremiyet algısını değiştirmektedir. Önemli 
olan bireyin sosyal medyada nasıl bir bilinçaltıyla var olduğudur. Takdir 
edilmek, beğenilmek, ilgi görmek isteyen bireyle, haberdar olabilmek için 
sosyal medya kullanan kişiler birbirinden tamamen farklıdır. Buna bağlı 
olarak sosyal medya kullanım alışkanlıkları da birbirinden tamamen farklılık 
göstermektedir. Bireyin neyi açığa çıkarıp, neyi açığa çıkarmayacağı kendi 
isteği ve düşüncesidir...
Devamı simgederi.com.tr’deİç

im
izd

en

Yazar
simgedergi@gmail.com
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KORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİNE BİRDE BU YÖNDEN BAKALIM
Son üç aydır dünyayı kasıp kavuran Çin 
kaynaklı ölümcül Korona virüs hastalığı 
(Covıd-19) dünyada hemen hemen tüm 
ülkeler için korku salmaya ve can almaya 
devam ediyor. Bundan ülkemiz Türkiye 
de etkilendi. İnsandan insana bulaşan 
bu ölümcül virüsün yayılmasını önlemek 
ve süreci en az can kaybı ile geçiştirmek 
için gerek Sağlık Bakanlığımız ve gerekse 
İçişleri Bakanlığımız gerekli olan önlemleri 
kamuoyuna açıkladılar. Bu önlemler arasında 
en etkili yol, temas yolu ile bulaşan virüsün 
yayılmasın önlemek adına insanların 
mümkün olduğunca evden çıkmamaları ve 
kendilerini izole etmeleri oldu.  
Devletin bu önlemler paketini güçlendirmek 
adına sağlık personeli tarafından hazırlanan 
bilgilendirme ve uyarıcı videolar ve pankart 
mesajları televizyonlarda ve sosyal medyada 
önemli bir karşılık buldu.
“Biz Senin İçin Burada Kalıyoruz, Sende Bizim 
İçin Lütfen Evde Kal!” 
Halkımızda bu mesaja duyarsız kalmadı. 
Sağlık çalışanlarını destek olmak üzere 
her gece saat 21:00’de “ışıkların yanıp-
söndürülmesi” ve balkonlardan yapılan 
“alkışlar” da hem bu korona virüs tehlikesine 
karşı önlem aldıklarını, birlikte hareket 
ettiklerini göstermek, farkındalık yaratma 
adına etkili oldu.
Önlemlere yerel yönetimlerde destek 
vermek adına meydanlarda, parklarda 
bulunan insanların dinlenip sohbet ettikleri 
bankları geçici olarak sökerek destek 
olacakların gösterdiler; olumlu…
İçişleri Bakanlığı son bir karar daha alarak 
önlemleri daha üst basamaklara taşıyarak 
81 İl Valiliğine bir genelge gönderdi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu 
gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş 
ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan 
vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı 
çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda 
dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi 
ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi 
kapsamında sınırlandırılmıştır” denildi. 
İçişleri Bakanlığı tarafından salgının seyrine 
göre önlemler artırıldı veya gevşetildi ve 
ihtiyaca göre kısıtlamalar zamanımıza kadar 
geldi. 
Durum şimdi daha da ciddi…
Kriz Çince “Fırsat” demektir.
Korona krizi de Çin’den çıktı, çözümü de 
onlar bir “Fırsat” olarak değerlendirmiş 
olsalar da bizimde: “Bir musibet, bin 
nasihatten iyidir” Diye bir deyimimiz var, 
bizde boş değiliz yani... 
Hayatımızı önemli ölçüde etkileyen bu 
önlemleri, bu yasakları fırsata çevirme sebebi 
olarak görebiliriz. 
Ne mi yapabiliriz? 
Çok basit.   
Büyük-küçük, genç-yaşlı, öğrenci-öğretmen, 
çalışan-emekli, kadın-erkek, baba-oğul, kız-
anne olarak gerek kendi kişisel ihtiyaçlarımız 
için ve gerekse ev içinde yapılacak işlere 
zaman bulamamaktan, iş yoğunluğundan 
yakınırız ya işte fırsat... Hatta okulların tatil 
olması nedeniyle küçük çocukları evde olan 

çalışan annelere yerel yönetimler ve idareler 
izin verdiler; bu vesileyle, onlarda çocukları 
ile beraber olacaklar. Bu bir ‘zorunlu da olsa’ 
fırsat değil midir, az şey mi?   
Müslümanlar olarak dinimizce Allah’ın ilk 
emri “Oku!” olmasına rağmen okumaya 
yüzü olmayan ‘veya az okuyan’ bir milletiz. 
Mesela ede zorunlu olarak bu boş geçen 
zamanlarda kitap okuyabiliriz. Hemen 
herkesin para verip aldığı (bir kitapçıda: 
“Abi çoğu kimse okumak için değil satın 
almış olmak için kitap alıyor” demişti.)  ama 
bir türlü eli kitap ile buluşamayanlar için iyi 
bir fırsat… Bu 14 günlük süre içerisinde en 
azından birkaç kitap okmuş oluruz. 
Hatta üç ayların içinde bulunmamız 
nedeniyle Müslümanlar olarak 
alışkanlıklarımızdan olan Kur’an-ı Kerim’i 
yüzünden okuyup (hatta merak ettiğimiz 
ayetlerin Türkçe karşılıklarını da araştırıp, 
okuyup öğrenebiliriz) hatim yapabiliriz. 
Bunun yanında eksikliğini hissedenler kaza 
namazları kılabilir.  
Ev içerisinde elden geçirilecek fakat fırsat 
olmadığından el değmeyen araç ve gereçler, 
kapı-pencereler, dolaplar, tamir edilebilir…
Boş zamanlarda el-yüz temizliğine daha 
fazla zaman ayrılabilir. Ev, tepeden-tırnağa 
temizlikten geçirilir, evin temizliğine 
erkeklerde (ben öyle yapıyorum mesela) 
katılabilir, hep kadınlar yapacak değil ya; evin 
erkeği olarak bir işe yaramış oluruz…  
Zorunlu olarak eve kapanan yaşlılarımızda 
bu zamanı fırsata çevirebilirler. Nasıl 
mı? Torunlarına ve çocuklarına kitap 
okuyabilirler, geleceğe aktarılmasında fayda 
gördükleri anılarını aktarabilirler… Unutulan 
masalları anlatabilirler ki, bu çok önemli; 
böylece kültürümüze bir katkıları olur.
Öğrenmenin yaşı yoktur ama…
Evet, öğrenmenin yaşı yoktur ama 
öğretmenin ve bilginin, tecrübenin bir 
aktarılma zamanı ve çağı vardır. Zorunlu 
olarak eve kapatılan 65 yaş üstü aksaçlılar 
tam da o yaşlardadırlar. Aklı başında olan 
ve çoğu da emekli olan bu insanlar yaşlı 
olabilirler ama ihtiyar olmamalılar. Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan der ki:
“Emekli olduktan sonra üretken 
olmayı beceren insanlar daha genç 
yaşlanmaktadırlar. Emekliliği felaket 
olarak değerlendiren insanların sağlıkları, 
emeklilik sonrasında süratle bozulmaktadır. 
İsmet İnönü, Faruk Gürler, İran Şahı Rıza 
Pehlevi emekliliklerini felaket olarak 
değerlendirdikleri için olsa gerek altı ay 
içinde kanser veya ağır hastalıktan vefat 
ettiler.”
Durum bu kadar ciddi! 
Türk tarih profesörü. Eserleriyle Osmanlı-Türk 
tarihine hem siyasi ve ekonomik konularda 
hem de kültür ve medeniyet tarihi alanında 
orijinal katkılarda bulunmuş bir bilim insanı 
Prof. Dr. Halil İnalcık, söyleşilerinde en önemli 
eserini seksenli yaşlardan sonra vermeye 
başladığını dile getirmiştir. 
Sevgili dostlar: “neyin şer, neyin hayır” 
olduğunu bilemeyiz... 
Kalın sağlıcakla. 
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Hüsnü EKİZCELİ
Yazar

simgedergi@gmail.com
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Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 26 Kasım’da TVF ve Katar Yatırım 
Otoritesi (QIA) arasında imzalanan mutabakat 
anlaşması kapsamındaki işlem, QIA’nın 200 milyon 
dolarlık yatırımıyla sonuçlandı.

Söz konusu işlem bedeli, Borsa İstanbul’un 2 
milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden 
belirlendi.

Açıklamaya göre, pay devrinin tamamlanmasının 
ardından TVF, sahip olduğu yüzde 80,6’lık 
payla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi 
pozisyonunu koruyacak. QIA yüzde 10’luk pay ile 
Borsa İstanbul’un yatırımcısı olurken, önde gelen 
ulusal sermaye piyasaları aktörlerinden oluşan 
diğer hissedarlar payların kalan kısmını tutmaya 
devam edecek.

“Ülkemize yabancı sermaye çekme açısından da 
bu yatırımın ayrı bir önemi bulunmaktadır”

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen 
TVF Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez, “Borsa 
İstanbul’daki yüzde 10’luk pay devri, iki ülkenin 
varlık fonları arasında uzun süreli olmasını 
hedeflediğimiz iş birliğinin başlangıcıdır.” ifadesini 
kullandı.

Sönmez, “Bu yatırımın, Borsa İstanbul’un orta 
vadede planladığımız halka arzı öncesinde değer 
yaratımına ve kurumsal yönetim ilkelerinin 
geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
Küresel olarak ekonomik zorlukların yaşandığı 
Kovid döneminde ülkemize yabancı sermaye 
çekme açısından da bu yatırımın ayrı bir önemi 
bulunmaktadır. Borsa İstanbul, 2022’de faaliyete 
başlaması planlanan İstanbul Finans Merkezi’nin 
önemli aktörlerinden biri olacak; bu açıdan 
QIA, yaptığı yatırımla hem Borsa İstanbul’a 
hem de Türkiye’nin vizyonuna duyduğu güveni 
kanıtlamaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Borsa İstanbul’da pay devri tamamlandı

Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk 
payının QIA’ya devrini içeren işlem tamamlandı. Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık 
toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.
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Bakan Akar: TSK’ya dil uzatanlara karşı hukuk 
çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve 
Alpaslan Kavaklıoğlu’nun da katılımıyla video konferans aracılığıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda, Libya’daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan’daki 
Türk Görev Kuvveti Komutanlığının yanı sıra Kosova Bosna-Hersek, Katar, Somali’deki birlik komutanları, 
NATO Karargahı’ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC’deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, 
ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki 
son duruma ilişkin bilgi verdi. 

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları 
ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda talimat veren Bakan Akar, 
“Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen 
görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet 
ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri 
başaracağız.” diye konuştu.

Dağlık Karabağ’daki ateşkesin ardından Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları tarafından mutabakat 
zaptının imzalandığını hatırlatan Akar, “Ruslarla çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor.” ifadesini 
kullandı. 

Türk bayraklı “ROSELINE-A” isimli ticari geminin 22 Kasım’da uluslararası hukuka aykırı olarak açık denizde 
durdurularak aranmasına da değinen Akar, “Gemide tamamen insani yardım malzemesi bulunuyordu. 
Bununla alakalı hukuki planda yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapıyoruz.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK aleyhindeki ifadelere ilişkin, “TSK’ya dil uzatanlara 
karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini 
yapacağız.” dedi.
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SABİM’e “En İyi Kamu Hizmetleri” kategorisinde ödül

Sağlık hizmetlerine ilişkin taleplere cevap veren Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM 184), uluslararası 
alanda önemli bir başarıya imza atarak, “En İyi Kamu Hizmeti” alanında altın madalya ödülünü kazandı.

50 ülkeden 1500’ü aşkın çağrı merkezinin katıldığı “Contact Center World Awards 2020 EMEA (Avrupa, 
Ortadoğu, Afrika) finallerinde “En İyi Kamu Hizmetleri” kategorisinde birinci olan SABİM 184, altın 
madalyanın sahibi oldu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, SABİM’i ziyaret ederek çalışanları tebrik etti.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mustafa Taşdemir’in de katıldığı ziyarette, SABİM’in çalışmaları 
hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Danışma hattı 7/24 güvenilir bilgi sağlıyor

Bakanlık Bilim Kurulunca hazırlanan algoritma çerçevesinde hazırlanan ve hizmete sunulan danışma hattı 
ile 7 gün 24 saat vatandaşların güvenilir ve güncel bilgilere ulaşması sağlanıyor.

Koronavirüs Danışma Hattı’na sesli yanıt sistemi (IVR) algoritma uygulamasıyla 7 milyon 353 bin 938 
başvuru, telefon yoluyla ise 3 milyon 145 bin 219 başvuru yapıldı.

SABİM web sitesi, “sabim.gov.tr” vatandaşların sağlık sistemi işleyişi ve sağlık mevzuatıyla ilgili merak 
ettiği bilgileri alabilecekleri bir platform olarak erişime açıldı.

50 ülkeden 1500’ü aşkın çağrı merkezinin katıldığı “Contact Center World Awards 2020 
EMEA” finallerinde birinci olan “SABİM 184” altın madalyanın sahibi oldu.
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Moderna: Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa’da acil 
kullanımı için başvuracağız

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, test sonuçlarında yüksek etkinliği kanıtlanan, yeni tip 
koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuru 
yapacaklarını açıkladı.

Moderna’dan yapılan açıklamada aşının, 196 Kovid-19 vakasının katıldığı son test sonuçlarına göre 
virüse karşı en az yüzde 94 etkili olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Aşının çok hafif, geçici ve nezle benzeri yan etkileri olduğu ifade edilen açıklamada, şirketin acil kullanım 
için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuracağı ve Avrupa Birliği’nden koşullu onay almak için gerekli 
prosedürleri yerine getireceği belirtildi.

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, aşının koronavirüse karşı yüzde 94,1 oranında koruduğunun 
saptandığını ifade ederek, “Aşımızın salgının gidişatını değiştirebileceğine inanıyoruz. Ağır hastalanmayı, 
hastaneye kaldırılma ve ölüm oranını azaltmasını umuyoruz.” dedi.

Şirketin sağlık ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, test sonuçlarını ilk öğrendiğinde 
ağladığını ifade ederek, testler sırasında bile aşı sayesinde çok sayıda hayat kurtardıklarını belirtti.

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, test sonuçlarında yüksek etkinliği 
kanıtlanan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşının ABD ve 
Avrupa’da acil kullanımı için başvuru yapacaklarını açıkladı.
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Türkiye’de son 24 saatte 31 bin 219 kişinin Kovid-19 testi 
pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, 
son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, yeni hasta sayısı 6 bin 
514 olarak tespit edildi.

Son 24 saatte, 188 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 485 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla 
iyileşenlerin sayısı 404 bin 727’ye yükseldi. 

Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292’ye ulaştı. Hasta sayısı 500 bin 865, vefat sayısı 13 bin 746, ağır 
hasta sayısı 5 bin 190, aktif hasta sayısı 82 bin 392 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin 
yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 
11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti. 

Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün tespit edilen 6 bin 514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. 
Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun.” 

Türkiye’de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi 
pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.
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Uluslararası arenada dev yatırımlar gerçekleştiren Katar’ın yatırımlarını Türkiye’ye kaydırması 
CHP ve Sözcü, Cumhuriyet ve BirGün gibi CHP yandaşı medyayı rahatsız etti.  
 
Türkiye ile Katar arasında imzalanan 10 anlaşma üzerinden “Ülke Katar’a satılıyor” şeklinde 
kara propaganda yürüten güruh, Arap sermayedarların yıllardır Avrupa ülkelerinde finans, 
sanayi, enerji, turizm ve spor alanlarında yaptığı dudak uçuklatan para akışını ise, “yatırım” 
olarak değerlendiriyor. 
 
Pes vallahi, Kemal Kılıçdaroğlu, Katar sermayesinin Türkiye yatırımlarından rahatsız oldu. 
 IMF’den borç alın diyen partinin liderinin bu tavrını görünce aklıma Necdet Calp’ın ‘KÖPRÜYÜ 
SATTTIRMAM’ çıkışı geldi.  
CHP’li (SHP) Necdet Calp rahmetli oldu, Kemal Kılıçdaroğlu ve avenesi çakma Necdet Calp 
gibi, Katar düşmanlığına soyundu. 
 
Zeytin Dalı ile, 
Fırat Kalkanı ile, 
Barış Pınarları ile Suriye’de, 
Akdeniz’de, 
Azerbaycan’da 
Libya’da destan yazan TERÖRÜN-PKK’nın inene giren Şanlı Kahraman Ordu muza, CHP 
Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ağır hakaret etti. 
Şanlı Kahraman Ordumuz CHP zihniyeti için satılmış ordudur. 
Onlar için kahraman ordu, namluyu millete çeviren ordudur.  
Habertürk’te katıldığı Eren Eğilmez’in sunduğu ‘Gerçek fikri ne?’ programında ifadeleriyle 
tepki çekti. 
 Başarır’ın ‘Devletin ordusu Katar’a satıldı’ demesi üzerine programda tansiyon yükseldi. 
 
Diğer konuklar bu cümleye yönelik büyük tepkide bulundu. 
 Gördüğü tepki sonrası Başarır, deyim yerinde suspus oldu.  
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Katıldığı bir TV programında 
‘Türk ordusu satılmış’ diyen 27’nci dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 301’inci maddesi uyarınca ‘Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçlarından resen soruşturma 
başlatılmıştır” denildi. 
Şuursuz ve zehirli bil dil kullanan BU AHLAKSIZ vekil hukuk önünde hesap vermelidir. 
 
 CHP’nin meşhur zihniyeti yine ortaya çıktı..  
Kılıçdaroğlu IMF’den borç alınmasğ için her türlü çıkışı yapacak.  
Çünkü kulağına fısıldayan ses bunu söylüyor.  
Çünkü Milli siyaset amaçları değil.  
Siyaset değil düşmanlık yapıyor.  
Böyle muhalefet olmaz! 
 
Düşünebiliyor musunuz, Atatürk’ün kurduğu parti Kılıçdaroğlu ile birlikte Türkiye 
düşmanlarının sözcüsü oldu. 
 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın büyük yürüyüşünü engellemek isteyenler, maalesef CHP-HDP-
IP-SAADET ittifakını kurdu...

Devamı simgedergi.com.tr’de...İç
im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

KILIÇDAROĞLU ‘NUN KATAR DÜŞMANLIĞI! ...CHP’Lİ VEKİLDEN 
TÜRK ORDUSUNA AĞIR HAKARET !.
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öcal, DSÖ’nün raporuna göre, zatürrenin 
tüm dünyada mikroplara bağlı ölümler içinde hala birinci sırayı koruduğunu 
Kovid-19 ile bu rakamların hızla yükseldiğini belirtti.

Kovid-19 salgını zatürre kaynaklı ölümleri 
artırdı

26 Kasım-2 Aralık Zatürre Ölümlerinin Önlenmesi Haftası dolayısıyla sorularını yanıtlayan Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. 
Nesrin Öcal, zatürrenin diğer bir tabirle akciğer enfeksiyonunun, “akciğer dokusunun gözle görülemeyen 
mikroplar nedeniyle iltihaplanması” olarak tanımlandığını aktardı. 

Bu tabloya tıp dilinde “pnömoni” ismini verdiklerini dile getiren Öcal, son zamanlarda yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle bu terimi çok daha sık duyduklarını ifade etti.

Ancak öncesinde de zatürrenin, tüm dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasında yer aldığına işaret eden 
Öcal, “Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporuna göre, tüm dünyada mikroplara bağlı ölümler içinde hala 
birinci sırayı korumaktadır. 2017 yılında yaklaşık 55 bin kişi pnömoni nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19 
ile bu rakamların hızla yükseldiğini ve artmaya devam ettiğini görüyoruz.” diye konuştu.

Doç. Dr. Öcal, toplumda görülen “pnömoni”nin bakterilere bağlı olan ve genellikle kişiden kişiye bulaşmayan 
zatürre olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Bu bakteriler, hastanın vücut direncinin kırılması veya tetikleyen diğer kronik hastalıklarına bağlı olarak 
ağız, boğaz veya sindirim sisteminden akciğere ulaşarak akciğerlerde iltihaplanma oluştururlar. Yani 
bağışıklığı sağlam kişilere hastalardan zatürre bulaşması beklenemez. Ancak Kovid-19’da izlediğimiz gibi 
bulaştırıcılığı çok yüksek ve solunum yoluyla hızla yayılan virüslerin neden olduğu zatürrelerde durum 
farklıdır. Kovid-19 zatürresinde hasta kişiden sağlam kişilere solunum yoluyla bulaşma riski yüksektir.
sz Ayrıca bu tip viral zatürrelerde bakteriyel zatürrenin de tabloya eklenmesi ölümcül sonuçlara neden 
olabilmektedir.”



44 KASIM  2020 - YENİ SAYI: 28

İÇİMİZDEN

SÜRYANİCENİN ANLAM DERİNLİĞİ 
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Yusuf BEĞTAŞ
Yazar

simgedergi@gmail.com

Süryanice, Sami diller ailesi 
içerisinde yer alan kadim bir 
dildir. Geçmişi geleceğe taşıyan 
bu dil, ‘evrenimizin sınırlarını’ 
oluşturan anlama ve anlamaya kap 
vazifesi görerek süregelmiş olup, 
başlangıcından itibaren ve tarih 
boyunca kültürlerarası etkileşimde 
önemli bir köprü vazifesi görmüştür.

 Süryanice doğası gereği,  zengin 
ve çok-anlamlı kelime dağarcığıyla, 
kendine özgü kavramlara ve 
anlam tatlarına sahiptir. Süryanice 
anlamlama/anlamlandırmanın 
kökeni, antik Mezopotamya’da boy 
gösteren köklü kültürün verimli 
kaynaklarına kadar inmektedir. 
Nereden bakarsak bakalım, 
Süryanicenin ilginç ve cezbedici 
anlam yelpazesi ve anlamlandırma 
yetisi, bütün endamıyla kendi 
varlığını ortaya koymaktadır. 

Araştırmalarda Süryanice söz 
konusuysa, işte o zaman insan daha 
çok tatlı bir yorulma maratonuna 
girmekte ve kelimelerin derin 
düşünce denizlerine ve dehlizlerine 
dalmaya başlar. Her dilde olduğu 
gibi Süryanicede de ‘anlama’ ve 
‘anlamlandırma’ işine koyulunca, 
kavramların ‘kök’ anlamlarına 
ulaşmak her zaman kolay 
olmamaktadır. 

Bir kaç yüzyıldan bu yana genelde 
Semitik diller, özelde ise Süryanice 
üzerine dilbilimcilerin ortaya 
koydukları takdire şayan çalışmaları 
olsa da, kanaatimce bu kadim 
dilin derinliğinde saklı sırların 
henüz gereği kadar gün ışığına 
çıkarılamamıştır. 

Çünkü işte tam orada 
Mezopotamya’nın kökeninde 
ve antik bilgelik yataklarında 
‘Yaşam’ın ta kendisine dair o çok 

farklı ‘anlamlandırma sistemi’ 
rengârenk cümbüşüyle gözlerimizi 
kamaştırmaktadır.
Bu yazıdaki amacım; ‘anlamlama’ya 
ve ‘anlamlandırma’ya ışık tutması 
bakımından, ‘İNSAN’ kelimesinin 
Süryanice’deki karşılığı olan Noşo/
Naşa/Barnoşo/Barnaşa sözcüklerinin 
barındırdığı semiotik ve semantik 
imlemeleriyle ve dilbilimsel 
zenginlik içerisinde hermönitik 
dünyasını felsefik anlamlarıyla kısaca 
irdelemek olacaktır. 

Çünkü anlamlandırma ve 
kavramsallaştırma aşamasında, her 
dilin kendine özgü doğası o anlam 
çeperini şekillendirmektedir. Bir 
dilde bir ‘şey’in nesne veya özne 
olarak adlandırılması, yine kendine 
özgü belli bir takım kavramlara 
yüklenen anlamlara dayanılarak 
yapılmaktadır.

Böylelikle söz konusu ‘kelime’, 
kullanımıyla ortaya çıkan anlamlar, 
zaman içerisinde yeni içerikler, 
incelikler, ayrıntılar ve gizil anlamlar 
kazanabilmekte; toplumsal gelişim 
ve değişim ile birlikte, zamanın da 
değişmesiyle farklı kullanımlara 
ve anlatım yollarına sahip 
olabilmektedir. 
  
‘İnsan’ sözcüğüne dair ileride 
vereceğim Süryanice anlamlardan 
da anlaşılacağı üzere, her dilin 
gelişmişliği, kelime ve kavramlarında 
gizli anlam zenginliğiyle 
ölçülmektedir.  Bir kelimeye, bir 
kavrama ne kadar çok anlam 
yüklenmişse, o dil o kadar zengin 
sayılır. Ayrıca, kavramlardaki anlam 
zenginliği, o dilin geçmişten taşımış 
olduğu anlam yüküyle, onun 
ne denli kadim olduğuna işaret 
etmektedir. 

Devamı simgedergi.com.tr’de.
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Hep Böyle Kal
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Dünya telaşına düşüp 
unutma  geçerken 
uğradığını.
Vicdanın haritasının 
yolculuklarına yolcu ol.
Her canlıda gör iyiliği yaşa 
masumiyeti.
Yaşam kavgasının birilerini 
taşlamaktan geçtiğine 
inananlardan olma.

Ve sen hep böyle kal.
Bitmek bilmeyen tatlı 
azminle kal.
Belki diktiğin  güllerin hiç 
kokmayacağını düşünürler. 
Pencerendeki saksıların suya 
doymayacağını ya da, 
Ama sen eşsiz bahçeler sun. 
Kumral saçlarını ıslatan ter 
tanecikleri  şahit olur. 
Sen tren raylarından 
düşmeden yürümeyi öğret. 
Kuşların canını yakmadan 
tutabilmeyi,

Ama sen hep böyle kal.
Direnç kapılarını tüm 
yorgunluklara kapat.
Kursağında kalırsa eğer 
beklediklerin,
Düşürme yüzünü taze bir 
ekmek kadar nimettir hayal 
dediğin.
Süt kadar beyazdır senin 
niyetin lekelenmez.
Anne çorbası kadar güzel 

kokar günahsız ellerin.

Sen yeter ki hep böyle kal.
Saptığın sokaklar çıkmaza 
çıkabilir.
Tırmandığın yamaçlara 
tırnaklarının gücü 
yetmeyebilir. 
Ama sen çizdiğin resimlerin 
boyasını asla soldurma.
Kurduğun oyunların 
doyumsuzluğunu kilitle içine.
Tekrar Sev, tekrar iste, tekrar 
çabala, tekrar yorul, tekrar 
dinlen. 

Sen hep böyle kal. 
Nasıl ki salıncaklarda çok hızlı 
sallanmak istiyorsun. 
Kitaplıkları da  çok hızlı 
selamla. 
Kararmış zihinlere  mum ışığı 
ol. 

Sen hep böyle kal ki... 
Yetişkin kalbin çocuk kalbini 
senden esirgemesin. 
Parklarda geçirdiğin saatler 
kadar özgür kal. 
Uçurtmanın uçtuğu kadar 
yükseklerde adımlar at. 
Çünkü zamanın ölür,  adın 
silinir ama iyiliklerin birikir 
sandıklara sığmaz. 
(Yusuf Emir’ e) 
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Terzi babasının koleksiyonu ‘hazinesi’ olduTerzi babasının koleksiyonu ‘hazinesi’ oldu
Kayseri’de yaşayan elektrik elektronik mühendisi Osman Arık, babasından 
devraldığı, banknot ve madenilerden oluşan para koleksiyonunu aradan 
geçen uzun yıllara rağmen devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sarız ilçesinde terzilik yapan babasının 1990 
yılına kadar müşterilerden aldığı paralardan 
biriktirerek oluşturduğu koleksiyonu devralan 
Arık, yaklaşık 30 yıldır baba mirasına gözü gibi 
bakıyor.

Babasından devraldığı para koleksiyonunu 
ilk günkü heyecanla muhafaza eden Arık, 
Cumhuriyet Dönemi’ne ait paralardan oluşan 
koleksiyonu 3 yıldır profesyonel koleksiyoner 
olarak geliştirmeye çalışıyor.

Arık yaptığı açıklamada, kendisi için 
koleksiyondaki her paranın ayrı bir manevi değeri 
olduğunu söyledi.

Uzun yıllar amatör olarak koleksiyonerlik 
yaptığını belirten Arık, şunları kaydetti:

“Profesyonel olarak 3 yıldır koleksiyonla 
ilgileniyorum. İlk zamanlar paranın nasıl 
istiflenmesi gerektiğini nasıl muhafaza edilmesi 
gerektiğini bilmediğimiz için kağıt paraları 
kitap aralarında madeni paraları da toplu 
olarak muhafaza ediyorduk. Bu şekilde sağlıklı 

olmayacağını düşünmeye başladım ve araştırma 
yapınca da profesyonel yapmaya başladım. 
Profesyonel olarak yapmaya başlayınca da hangi 
paranın ne zaman basılamaya başlandığını 
değerinin ne olduğunu nasıl muhafaza edilmesi 
gerektiğini öğrendik. Bu şekilde devam 
ettiriyoruz. Cumhuriyet Dönemi kağıt, madeni ve 
hatıra paralarını biriktiriyorum.”

Koleksiyonerliğin bir tutku olduğunu anlatan 
Arık, koleksiyonu tamamlamaya çalışırken eşinin 
ve çocuklarının kendisine her zaman destek 
olduğunu dile getirdi.

Koleksiyonda yer alacak paraları temin etmenin 
farklı yolları olduğunu aktaran Arık, “Elimde kağıt, 
madeni ve hatıra olmak üzere 1000’e yakın para 
var. Bunların içerisinde tarihi açıdan bizim için 
dönüm noktası olan paralar var.” dedi.

Elindeki koleksiyonu tamamladıktan sonra, 
Osmanlı paralarından oluşan bir koleksiyon da 
oluşturmak istediğini ifade eden Arık, böylece 
bu mirası gelecek nesillere aktarmak istediğini 
vurguladı.
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Çukurovalı kadınlar turunçgil hasadıyla aile Çukurovalı kadınlar turunçgil hasadıyla aile 
ekonomisine katkı sağlıyorekonomisine katkı sağlıyor
Türkiye’nin “meyve deposu” olarak adlandırılan Mersin’de, turunçgil 
hasadında çalışan Çukurovalı kadınlar, kazandıkları parayla ev ekonomisine 
katkıda bulunuyor.

Bereketli topraklarıyla Türkiye’nin önemli tarım 
merkezlerinden Mersin’de turunçgil hasadı 
devam ediyor.

Hasatta önemli rol oynayan Çukurovalı kadınlar 
ise ailelerin geçimine katkıda bulunmak için 
sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerin yollarını tutuyor.

Erken saatlerde bahçelere gelen kadınlar, 
merdiven yardımıyla çıktıkları ağaçlardan özenle 
mandalina topluyor.

Topladıkları mandalinaları küfelere dolduran 
kadınlar, ürünlerin üzerlerindeki lekeleri de tek 
tek temizliyor.

Erkek işçilerin yardımıyla kamyonlara yüklenen 
ürünler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Günlerinin büyük bir bölümünü turunçgil 
bahçelerinde geçiren kadınlar, 90 lira yevmiyeyle 
ev ekonomisine katkıda bulunmanın gurunu 
yaşıyor.

“Evde kaldığımızda canımız sıkılır”
İşçilerden 43 yaşındaki Zübeyde Aslan yaptığı 
açıklamada, günlerinin büyük kısmının turunçgil 
bahçelerinde geçtiğini söyledi.

Uzun yıllardır turunçgil hasadına katıldığını 
anlatan Aslan, ürünün hasadının her aşamasında 
kadın emeğinin olduğunu ifade etti.

Aslan, hem ev işiyle uğraştıklarını hem de hasada 
katıldıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Buradan kazandığımızla ev ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz, eşimize 
yardımcı oluyoruz. Burada eğlenceli bir ortam 
var. Sadece turunçgil hasadı değil, bölgede 
yetişen her ürünün hasadına katılıyoruz. Biz 12 
ay çalışırız. Evde kaldığımızda canımız sıkılır. Ev 
ekonomisine katkıda bulunmak, eşimize destek 
olmak güzel bir şey. Gurur duyuyoruz. Eşimize 
‘para ver, şunu alacağız’ demiyoruz çünkü kendi 
kazandığımız elimizde oluyor.”
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Avrupa’nın 4 büyük liginde görünüm
Premier Lig’de haftaya lider giren Tottenham, Londra derbisinde Chelsea ile 
0-0 berabere kaldı. La Liga’da 2 maç eksiği bulunan Atletico Madrid, peş peşe 6. 
galibiyetini alarak lider Real Sociedad ile arasındaki farkı bir puana indirdi.

Avrupa’nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen 
İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya 
(Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’daki 
(Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere’de Tottenham, İspanya’da Real Sociedad, 
İtalya’da Milan, Almanya’da Bayern Münih, 
Fransa’da ise Paris Saint Germain (PSG), puan 
tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig
Liderlik koltuğunda oturan Tottenham’ın 
Chelsea’ye konuk olduğu Londra derbisi, 0-0 
sonuçlandı.

Son şampiyon Liverpool, 90+3’üncü dakikada 
yediği golle Brighton deplasmanından 1-1’lik 
beraberlikle döndü.

Premier Lig’in 10. haftasında 21 puana ulaşan 
Tottenham, averajla zirvede yer alıyor. Tottenham’ı, 
aynı puana sahip Liverpool, 19 puanlı Chelsea ve 
18 puanlı Leicester City izledi.

La Liga
Lider Real Sociedad, Demir Grup Sivasspor’un 
UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun 5. haftasında 
karşılaşacağı Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

Son şampiyon Real Madrid, evinde Alaves’e 2-1 

yenilerek son 3 maçta 2. mağlubiyetini yaşadı.

Barcelona ise sahasında Osasuna’yı 4-0 yendi.

La Liga’nın 11. haftası sonunda puanını 24’e 
çıkaran Real Sociedad’ı, 2 maç eksiği bulunan 
Atletico Madrid bir, Villarreal 4, bir maçı eksik Real 
Madrid ise 7 puan geriden takip etti.

Serie A
Ligi namağlup lider götüren Milan, sahasında 
oynadığı Fiorentina mücadelesini 2-0 kazandı.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus’un Benevento’ya 
konuk olduğu karşılaşma 1-1 bitti. Juventus, son 6 
maçta 4. beraberliğini aldı.

Serie A’nın 9. haftasını 23 puanla geçen Milan, 
liderliğini sürdürdü. Milan’ı, 18’er puanla Inter ve 
Sassuolo, 17’şer puanla Juventus, Napoli ve Roma 
izledi.

Bundesliga
Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, 
deplasmanda Stuttgart’ı 3-1 mağlup etti.

Bundesliga’nın 9. haftası sonunda 22 puan 
toplayan lider Bayern Münih’i, 20 puanlı Leipzig, 
19 puanı bulunan Bayer Leverkusen ve 18 puanlı 
Borussia Dortmund takip etti.
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Serbest dalışçı Fatma Uruk, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle 3 gün 
süresince Meksika’da gerçekleştirdiği dünya rekoru denemelerini başarıyla 
tamamladı.

Başarılı dalışçı, Meksika’da bulunan Yucatan 
Yarımadası’nda 3 kez dünya rekoru kırarak büyük 
bir başarıya imza attı.

Fatma Uruk, ilk gün “Değişken ağırlıklı paletsiz” 
kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dünya 
rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 
70 metreyle Türk sporcu Derya Can’a aitti.

İkinci günde 32 yaşındaki sporcu, “Sabit ağırlıklı 
çift palet” kategorisinde 67 metrelik derecesiyle, 
65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova’ya ait 
dünya rekorunu kırmayı başardı.

Fatma Uruk, bugün ise “Değişken ağırlıklı paletsiz” 
kategorisinde 72 metre ile elinde bulundurduğu 
rekoru 77 metrelik yeni dalışıyla geliştirdi.

Bakan Kasapoğlu, dünya rekortmeni serbest 
dalışçı Fatma Uruk’u tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Meksika’da başarılı dünya rekoru 
denemeleri yapan serbest dalışçı Fatma Uruk’u 
tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Meksika’da bulunan Yucatan 
Yarımadası’nda üç gün boyunca dünya rekoru 
denemeleri gerçekleştiren Fatma Uruk için bir 
tebrik mesajı yayımladı.

Tebrik mesajında Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Meksika’da dünya rekoru denemeleri için 
uzun süredir çalışmalarını sürdüren rekortmen 
sporcumuz, hedefine ulaşarak üst üste üç dünya 
rekoru kırdı. Fatma Uruk kardeşimizin hedefine 
ulaşma noktasında göstermiş olduğu çaba ve 
aldığı başarılar bizleri gururlandırmıştır. Bizler, 
bakanlık olarak her zaman yanında olacağız. Sen 
yeter ki yeni rekorlar için yola çık.”

Serbest dalışçı Fatma Uruk, “Değişken ağırlıklı 
paletsiz” kategorisinde 72 metrelik derecesiyle 
dünya rekoru kırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 
32 yaşındaki dalışçı, “Değişken ağırlıklı paletsiz” 
kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dünya 
rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 
70 metreyle Türk sporcu Derya Can’a aitti.

Serbest dalışçı Fatma Uruk’tan 3 günde 3 
dünya rekoru
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Murat ALTUN

Salgın nedeniyle lig maçları bile zar zor oynanırken, üzerine milli takım araları 
iyice can sıkmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından futbolcular 
toplanıyor bir araya ve çoğu, geriye sağlam dönemiyor. Lig maçlarını ve EURO 
2020 organizasyonunu erteleyenler, vakalar daha da artmışken hangi gerekçe ile 
aydan aya milli maç takvimi belirliyor merak ediyorum. Biraz fazla rahatlık… 

Sağlık sorunları bir yana, aldığımız sonuçlar iç sıkıntımızı daha da arttırıyor. Şenol 
Güneş ile çok iyi bir Euro 2020 elemesi geçirdikten sonra, ne hikmetse galibiyete 
hasret kaldık. Kadro tercihlerinden tut, maç içi müdahalelerine kadar hoca 
bizleri şaşırttı. Hatta öğrencilerini bile! Rusya ile berabere devam eden maçta, 
uzatmaların bitimine bir dakika kalmışken, konsantre bir teknik adam değişiklik 
yapar mı? Burak Yılmaz bile ne yapıyorsun hocam diye sorguladı. Çok haklı. Koca 
milli takımın teknik direktörü, Rusya ile berabere kalmak için çırpınır mı? Elinde 
tarihin en şaşaalı jenerasyonu var şu an. Sorsan hala şikayetçi… 

Dile kolay; 2020 yılında galibiyetimiz yok! En son galibiyetimiz 17.11.2019 da 
Andora karşısında, zahmet oldu… Gruptan çıkmayı garantilediğimiz İzlanda 
maçından beri baş aşağı düşüş var ama ne hikmetse medyam mavi boncuk 
dağıtıyor. Fatih Terim varken kilometrelerce yol gidip Arda Turan’ı soranlar 
nerede? Bu altın jenerasyonun sonuçları için iki kelam etmeyecek misiniz? Şenol 
Güneş her başarısız sonuçtan sonra Lucescu gibi yabancı sınırı diye tutturuyor, 
Türk kuralı düşmanlığı yapıyor. Federasyon gibi Fatih Terim kompleksine sahip 
olduğunun farkındayız. Halbuki sadece işine konsantre olduğunda mutluyduk, 
destekçiydik. Geçmiş zaman kiplerini kullanmaya bizi o zorladı… 

Neden kompleks sahibi dediğime geleyim. Bir milli takım teknik direktörü, 
hangi cüretle ülkenin en büyük camialarından birinin taraftarına troll diye 
benzetme yapabilir? Trolleri diyor anladınız mı? Fatih Terim’in büyük çaba ile 
bizlere kazandırdığı Türk kuralı bozulmasın diye itiraz edenlere, onun trolleri 
diyor! Yaşından başından utan bari hoca! Seninle aynı fikirde olmak zorunda mı 
insanlar? Hem sadece Galatasaraylılar mı istemiyor sınırı? Açıkça dışa vuruyor 
içinden geçenleri, durduramıyor! Bugün sokakta dolaşın, her renkten taraftara 
sorun, kaliteyi mücadeleyi seven herkes mevcut kurala arka çıkar. Türk kuralı 
sayesinde nefis bir jenerasyona sahipsin ama oyunculara karşı bile kompleks 
duyuyorsun. Yusuf Yazıcı kulübünde şov yapıyor, mili takımda yedek! Hangi 
mantıkla? Ne oldu Fransa’dan dört puan alan Şenol Güneş’e? Nerelere kaydı 
aklın? En büyük trollüğü sen yapıyorsun farkında değilsin! Trabzonspor’da İnter’i 
deplasmanda yenerken, ilk on sekizinde on tane yabancı vardı! Beşiktaş ile 
şampiyonlar liginde namağlup gruptan çıkarken, ilk on birin komple yabancıydı. 
O zaman hava hoştu tabii. Şimdi şeytan mı dürtüyor seni de insanları bu 
söylemlerle milli takımdan uzaklaştırıyorsun hatta kendine düşman ediyorsun? 
Bu arada gitmeli demiyorum, asla demem! 2020 yılındaki kötü tabloyu 
turnuvada toparlamak zorunda! Gerçi önce ağzını toplamalı da neyse… 

Seyircilerden yoksun takımlar, üzerine oyuncularından gelen pozitif tanı 
haberleri nedeniyle zarar üstüne zarar görüyor. Umarım bu milli takım 
toplanmaları, pandemi devam ettiği sürece minimum seviyeye gelir. Dönem 
başı bir kere mesela. Aksi halde her milli buluşmalar sonrası büyük sıkıntı çeken 
kulüplere sorun teşkil edecek.  
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Prizren’in ilk Osmanlı eseri: Namazgah
Balkan ülkesi Kosova’nın Prizren şehrindeki en eski Osmanlı eseri olma özelliği taşıyan 
Namazgah, şehri ziyaret eden turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Osmanlı Devleti’nin 500 yıla yakın hüküm sürdüğü ve bugün bağımsız bir ülke olan Kosova’nın hemen her 
köşesinde Osmanlı dönemine ait eserler görmek mümkün.

Barındırdığı tarihi yapılarla Kosova’nın önemli turizm şehirlerinden Prizren’deki Namazgah, şehirdeki ilk Osmanlı 
eseri olma özelliği taşıyor. Prizren halkı arasında “Kırık Cami” olarak da anılan Namazgah, bugün şehrin önemli 
turistik mekanlarından biri.

Prizren’deki bu önemli kültür mirasının, Osmanlı ordusunun 1455 yılında fethettiği şehirde, askerlerin dini 
vecibelerini yerine getirmeleri için bizzat Fatih Sultan Mehmet’in emri ile inşa edildiğine inanılıyor.

Osmanlılardan sonra yerine sağlık ocağı ve iş yeri yapıldı

Namazgah’a bitişik olan minarenin yanı sıra minber ve mihrabın duvarları da kesme ve kuru taştan inşa edilirken, 
daha önce 6,3 metre yüksekliğinde olan minarenin, zamanla taşlarının sökülüp 5,85 metreye düşürüldüğü kazı 
belgelerinde görülüyor.

1912’deki Balkan Savaşları ile Osmanlı egemenliğinin Kosova’da son bulmasının ardından şehre giren Sırp 
askerlerinin, ilk iş olarak Namazgah üzerinde fotoğraf çektirdiği de biliniyor. Bu tarihten sonra uzun bir süre sahipsiz 
kalan Namazgah alanına, dönemin idaresi tarafından sağlık ocağı ve bir iş yeri yapıldı.

Namazgah kalıntılarının bulunduğu alanda 1969 ve 1989 yıllarında arkeolojik kazılar gerçekleştirilse de proje 
tamamlanmadan yarıda bırakıldı.
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Prizren’deki Müslümanlar, Namazgah’ın varlığına dikkati çekmek ve eseri restore etmek amacıyla 1990’da 
bu alanda bayram namazı kıldı.

NATO’nun Kosova’daki barış gücü bünyesinde görev yapan, o dönemdeki adıyla Kosova Türk Tabur Görev 
Kuvveti Komutanlığı ile Prizren Belediyesi ve Prizren Tarihi Anıtları Koruma Enstitüsü arasında 28 Ağustos 
2001’de imzalanan protokolle başlayan restorasyon çalışmaları, 5 Nisan 2002’de tamamlandı.

Aslına uygun olarak inşa edilen Fatih Sultan Mehmet Namazgahı’ın arazisinde bulunan iş yeri de Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde Gazi Üniversitesinden gelen heyetin 
gözetiminde yıkıldı ve Namazgah’ın çevre düzenlemesi yapıldı.

Prizren’de yaşayan Türk ve diğer Müslüman halklar için büyük öneme sahip Namazgah, şehirdeki en eski 
Osmanlı eseri olması nedeniyle bugün de halkın ve turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer 
alıyor.
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Pakistan Başbakanı İmran Han yerel medyaya verdiği bir mülakatta, Donald Trump yönetimi döneminde bazı 
Körfez ülkelerinin kendisine İsrail’i tanıması için yoğun baskı uyguladığını dile getirdi. Doğal olarak herkesin 
aklına hemen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geldi. Ancak Han, mülakatında dile getirdiği 
iddianın uluslararası medyada da yer bulmasının ardından baskı iddialarını hemen geri çekti ve Türkiye, İran, 
BAE, Suudi Arabistan gibi ülkelerle iyi ilişkilerinin olduğunu, ortada herhangi bir baskının olmadığını söyledi. 
Pakistan’ın İsrail’le diplomatik ilişki kurabileceği iddiası 2019 yılında da dile getirilmiş, İmran Han aynı yıl ABD 
ziyaretinde yaptığı bir konuşmada “Pakistan’ın İsrail’i tanıması için önce Filistinlilerin kendi yurtlarına kavuşması 
şarttır. Pakistan’ın bu politikası Muhammed Ali Cinnah döneminden beri değişmemiştir” demişti. Pakistan’ın İsrail’i 
tanıması için Körfez’den baskı gördüğü iddiaları üç şekilde yorumlanabilir.

Baskı bir kurgu mu?

İlk olarak ne Suudi Arabistan’ın ne de BAE’nin Pakistan’ın İsrail’i tanıması için baskı uyguladığını düşünelim. 
Bu durumda İmran Han, kendilerine baskı uygulandığını, Suudi Arabistan-BAE statüko ekseniyle Pakistan 
arasında son dönemde iyice gerginleşen ilişkiler bağlamında söylemiş olabilir. Hatırlatmak gerekirse, İmran Han 
hükümetinin ilk yılları Suudi Arabistan ve BAE ile sıcak ilişkilere sahne olmuştu. İmran Han Emirliklerde başbakanlık 
görevi öncesine dayanan bir tanınırlığa sahipti. Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ise 2019 yılında 
yaptığı ziyarette ekonomik yatırım ve yardım sözü verirken, İmran Han Suudi Arabistan’da yaşayan Pakistanlı 
göçmen işçilerin insanca muamele görmesi ve Suud hapishanelerindeki Pakistanlıların salıverilmesi gibi konuları 
gündeme getirerek yurtdışındaki Pakistanlıların hadimi görüntüsü vermişti. Bu balayı dönemi uzun sürmedi.

Suudi Arabistan ve BAE, geçmiş politikalarının aksine, Keşmir’i ne kendi bireysel gündemlerine ne de İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın (İİT) gündemine aldıkları gibi, Hindistan’la olan ikili işbirliklerini “siyasal İslam” karşıtlığına

Kurgu ile gerçeklik arasında Pakistan’ın İsrail’i 
tanıması için baskı iddiaları
Pakistan’ın dış politikada ciddi anlamda sıkışmış durumda olduğu algısı yanlış değil. 
Hindistan-İsrail-BAE/Suud ekseni Pakistan’ın karşısına yerleşmiş durumda...
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dayanarak istihbarat işbirliğini de içerecek kadar genişlettiler. Bunun üzerine Pakistan Dışişleri Bakanı Şah 
Mahmud Kureyşi birkaç ay önce yaptığı bir açıklamasında, Suudi Arabistan’ın Keşmir’i İİT gündemine alarak 
önderlik etmesini beklediklerini, aksi takdirde sabırlarının tükendiğini ve İslam ülkeleriyle İİT dışında bir oturum 
düzenleyerek Keşmir’i konuşacaklarını söylemişti. Körfezdeki bu eksenin 2019’da Hindistan-Pakistan sınır 
savaşında Pakistan’a destek vermemesi de Pakistan’ı büyük hayal kırıklığına uğrattı. Pakistan Suudi Arabistan’ın 
baskısı üzerine İran, Türkiye ve Malezya’nın katılımıyla 2019 yılı sonunda Malezya’da düzenlenen İslam Zirvesi’ne 
katılmaktan son anda vazgeçerken, Hindistan’ın Cammu Keşmir’i Hindistan toprağı yapmak gibi adımlarının 
ardından Körfezdeki bu eksenden hiç destek görmedi. Körfezden bu adımların Hindistan’ın içişleri olduğunu 
açıklamaları gelmişti. Son olarak BAE’nin Türkiye ve Pakistan’ın da bulunduğu çoğunluğu Müslüman on üç ülkeye 
vize yasağı getirdiği haberi 25 Kasım’da medyaya yansıdı. Önce vize yasağının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınında yeni dalga korkusu nedeniyle, yalnızca turistik ve ziyaret amaçlı seyahatler için olduğu düşünülürken, 
Pakistan için göçmen vizelerinin de yasaklandığı Pakistan medyasında dile getirildi ve Pakistan’dan çok daha 
yüksek Kovid-19 vakasına sahip Hindistan’ın neden bu yasak dışında bırakıldığı sorgulandı. Bir gün sonra ise Suudi 
Arabistan’ın Keşmir’i İİT 27-28 Kasım Dışişleri Bakanları toplantısı gündemine yine almadığı öğrenildi. Kısacası 
Pakistan, Körfez’deki bu eksenle yaşadığı gerginlikte bir koz olarak kullanmak üzere, İsrail’i tanıma baskısı iddiasını 
ortaya atmış olabilir.

Baskı gerçek mi?

Suudi Arabistan ve BAE Pakistan’a İsrail’le diplomatik ilişkiler kurması için gerçekten baskı uyguluyor olabilir. 
Suudi Arabistan, BAE ve (Kuveyt ve Katar dışında) diğer Körfez ülkeleri, İsrail’le normalleşme sürecinde, daha önce 
Mısır’ın İsrail ile imzaladığı Camp David anlaşması sonrasında uğradığı Arap kamuoyu tepkisinde olduğu gibi, 
devlet-dışı aktörlerin tepkisinden çekiniyor olabilirler. Nihayetinde Batı Şeria’yı ilhak eden Ürdün Kralı I. Abdullah 
1951 yılında, İsrail’i 1979 yılında tanıyan, “diğer Arap krallarının aksine” Mısır’da ve gittiği her yerde arabasına 
binip sokaklarda rahatça tur atabilen tek Arap lider olduğunu iddia edecek kadar kendine güvenen Mısır lideri 
Enver Sedat ise 1981 yılında suikasta uğramıştı. Dolayısıyla Körfez ekseninin İsrail’le normalleşmenin şatafatsız 
geçmesini temin ettiğini tam olarak söylemek zor olsa da, konunun çok-uluslu Arap veya çoğunluğu Müslüman 
ülkeler tarafından tartışılmasını mümkün olduğunca istemediklerini söyleyebiliriz. Örneğin Arap Birliği’nin 
geçtiğimiz Eylül ayındaki toplantısında Filistin tarafının BAE’nin İsrail’le normalleşme adımının kınanması için 
verdiği önerge reddedildiği gibi, Mahmud Abbas Filistinlilere BAE’ye yönelik eleştirilerin durdurulması çağrısında 
bulunmak durumunda kalmıştı.

1979 Mısır-İsrail normalleşmesi örneğine dönersek; Mısır’ın Arap Birliği üyeliğinin dondurulduğu, İİT üyeliğinden 
de atıldığı süreçte, Mısır Dışişleri Bakanı Butros Butros Gali ABD’li muhataplarına, özellikle İsrail ve Mısır arasında 
karşılıklı elçilerin atanması döneminde gerginliği azaltmak ve “dikkatleri başka yöne çekmek için başka bir 
yerde mini bir kriz çıkarılmasını” bile önermişti. Aşırı anlam yüklemek için erken de olsa, BAE’nin son vize yasağı 
da bununla alakalı olabilir mi? İsrail’le normalleşme adımları atan BAE, Bahreyn, Umman gibi ülkeler Pakistanlı 
göçmen işçileri olası “iç güvenlik tehdidi” olarak mı görmeye başladılar? Nihayetinde Körfez’in göçmen işçi 
seçimlerinde siyasi dinamikleri gözettiğini biliyoruz. Cemal Abdünnasır dönemi Mısır-Suud soğuk savaşında 
Mısırlı öğretmenlerin siyasi söylem ve eylemleri Körfez’in Mısırlıları kabul etmemesine yol açmıştı. Mısırlı işçiler 
Körfez’e ancak önce Enver Sedat’ın sonra, Hüsnü Mübarek’in Mısırlı göçmen işçileri denetleme, siyasetten uzak 
tutma sözleri üzerine dönebilmişlerdi. 1979 Mısır-İsrail normalleşmesinin Körfez’in rüyalarını kaçırmasının bir 
başka nedeni, Körfez ülkelerinde yaşayan çok sayıda Filistinlinin olası istikrarsızlık unsuru olmasıydı. Yine Ürdün 
ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) I. Körfez savaşı sırasında Kuveyt’i işgal eden Saddam Hüseyin’i desteklemesi 
üzerine Ürdün ve Filistinliler Körfez’den kovulmuşlardı. Körfez’deki göçmen işçi bileşimi bu nedenle 1990’ların 
başından itibaren Araplardan Güney Asyalılara doğru kaydı.

Pakistan’la bu Körfez ekseni arasında yaşanan gerginlik büyürse, Pakistan ordusunun dahi Körfez’de, Umman’dan 
BAE’ye kadar yetmiş yıla dayanan rolü sorgulamaya açılabilir.
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Biden ABD Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı 
Yellen’ı seçtiğini açıkladı
ABD Başkanlığına seçilen Biden, eski Fed Başkanı Yellen’ın Hazine Bakanı adayı 
olduğunu doğruladı. Yellen, ABD Senatosu’nda onaylanması durumunda ülke 
tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, yaptığı açıklamada, geçen haftalarda ABD medyasında yer alan 
haberleri doğrulayarak, Hazine Bakanlığına eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ı 
seçtiğini belirtti.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin ABD Senatosu’nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu 
göreve getirilen ilk kadın olacak.

Biden’ın Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden’ı ve Ekonomi 
Danışmanları Konseyi Başkanlığı’na Cecilia Rouse’ı seçtiğini de duyurdu.

Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de Ekonomi Danışmaları 
Konseyi üyeleri olarak atayacağını kaydetti.

Biden açıklamasında, “Salgını kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz 
sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi 
yapmamızda yardımcı olacak ekip budur.” ifadesini kullandı.

Biden söz konusu ekonomi ekibinin “saygın” ve kamu görevlerinde “test” edildiğini de belirtti.
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Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk 
bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ekim sonu itibarıyla 2019 
sonuna kıyasla yüzde 38,9 artarak 6 trilyon 236 milyar 32 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, ekim ayına ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” 
raporu yayımlandı.

Buna göre, ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 236 milyar 32 milyon lira düzeyinde 
gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 745 milyar 214 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 661 milyar 505 milyon lira, menkul 
değerler 1 trilyon 68 milyar 459 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 38,9, krediler toplamı yüzde 37,9 ve menkul 
değerler toplamı ise yüzde 61,7 yükseldi.

Ekimde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,97 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün net karı 50 milyar 1 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ekimde 2019 sonuna 
göre yüzde 40,1 artarak 3 trilyon 595 milyar 285 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 16,3 artışla 572 milyar 608 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem 
net karı 50 milyar 1 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,42 seviyesinde gerçekleşti.



58 KASIM  2020 - YENİ SAYI: 28

MARADONA

Dünya futbolu en sevilen oğlu Diego Armando 
Maradona’yı kaybetti!
İtalyan kökenli bir Arjantin vatandaşı olan Maradona’nın kariyerindeki en enteresan 
karşılaşma, Napoli Kulübünün futbolcusuyken 1990 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin 
forması ile Napoli kentinde İtalya’ya karşı mücadele etmesidir.

Futbola başladığında tek hedefi yoksul ailesine ev almak olan, hayata 1-0 yenik başlayan, 11 yaşından 
itibaren altyapıdan yetişen, 15 yaşında 8 kişilik ailesinin geçimini üstlenen, 7 bin 140 metrekarelik futbol 
sahasındaki başarısıyla tarihin en iyi futbolcularından olan ve 60 yaşında vefat eden İtalyan kökenli 
Arjantinli Diego Armando Maradona.

Çoğu futbol otoritesinin, Brezilyalı Pele ile birlikte “tarihin en iyi futbolcusu” olarak kabul ettiği, 
kimilerinin ise Pele’den daha yetenekli olduğunu ileri sürdüğü Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde 
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya geldi.

Yokluk çeken fabrika işçisi bir baba ile ev hanımının çocuğu olan Maradona’nın futbola başladığında 
hedefi, bir gün efsane olarak ölecek kadar da büyük değildi.

Maradona’nın tek hedefi, yoksul ailesine ev almaktı ve futbolda başarılı olmak dışında alternatif bir planı 
da yoktu.

Maradona olmanın yolu altyapıdan geçiyor

Futbola erken başlamanın ve altyapıdan yetişmenin ne kadar önemli olduğu Maradona’nın kariyerinde 
de görülüyor.

Maradona, 8 yaşında keşfedildikten sonra 11 yaşından itibaren altyapıda oynamaya başladı.
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SOKAK HAYVANLARININ BİTMEYEN DRAMI
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Dergimiz olarak her ay sokak hayvanlarının sorunlarını dile getirmeye devam ediyoruz. 
Bilindiği gibi Türkiye’de sokak hayvanı olarak yaşamak oldukça zor. Kısacık hayatları 
boyunca her mevsimi sokakta yarı aç, yarı tok yaşamaya mecbur kalan veya sokakta 
yaşamaya mecbur bırakılan hayvanları en çokta yaz ve kış ayları olumsuz bir şekilde 
etkilemektedir. Yazın su ihtiyaçları bir hayli fazla olup ve su bulma konusunda fazlasıyla 
sıkıntı çekmektedirler. 
Kışın ise havanın dondurucu soğuk olması ve sığınacak bir yerin olmaması oldukça 
üzücü bir durum. “Yaz aylarında insanların su ihtiyacı olduğu kadar (her canlının) ve 
sokak hayvanlarının da suya ihtiyacı vardır”, her sokakta olmasada  nadiren de olsa 
rastladığımız  kimi merhametli insanların belirli noktalara bir kap su  bırakması azda olsa 
bizleri mutlu ediyor, peki  yeterli mi kesinlikle hayır..! Maalesef ki evlerde yenilmeyen 
yemekler bir poşet ya da bir kap içerisine konup hayvanlar için bir köşeye bırakılmak 
yerine doğrudan çöpe atılıyor ve yine biz hayvan severleri çok üzen olaylardan biride şu: 
Şehirlerde ne yazık ki günümüz yaşam koşulları hayvanlar açısından giderek ağırlaşıyor, 
her geçen gün artarak devam eden betonlaşma yüzünden sığınacakları ve barınacakları 
yer konusunda büyük  
sıkıntılar yaşıyorlar, sırf bu yüzden kışın çok sayıda soğuktan donmuş kedi, köpek 
haberlerini okur veya görüntülerine rast geliriz. Velhasıl: Sokak hayvanları için sokakta 
yaşamak zorunda zoru daha doğrusu yaşam savaşı vermektedirler  ve yaşam savaşını 
çok acıdır ki çoğunlukla kaybederler.  
Sokak hayvanlarının çilesi, dramı sadece bunlarla mı sınırlı sanıyorsunuz? Hayır tabii ki: 
Sokakta yaşamaya ve insana alışık bu masumlar sırf bencillik edilip, keyfi olarak zabıtaya 
şikayet ediliyorlar ve yaşadıkları, alışkın oldukları evi olarak gördükleri sokaklardan 
toplanıp kimi zaman bir ormana, kimi zaman ölüm kampı niteliğindeki barınaklara yada 
bir dağ başına toplu bir şekilde bırakılıyorlar. “En acısı da bırakıldıkları yerlerde ne bir 
parça ekmek nede bir damla suyun olmamasıdır. Günler geçtikçe hayvanların açlıktan, 
susuzluktan gözleri dönüyor ve birbirlerini parçalamaya hatta açlıktan birbirlerini 
yemeye başlıyorlar. Görüntüler içler acısı bir duruma dönüşüyor, oysaki belediyelerin 
yapacakları çok basit uzun vadede kalıcı yöntemler var: Her sokağa mama ve su odakları 
yapılması düzenli bir şekilde mama, su bırakılması hatta şundan eminim ki hayvan 
severler de mama odaklarına mama, su veya evde yenilmeyen tonlarca çöpe atılan 
ekmeklerini ve yemeklerini bırakacaklar. 
 Aslına bakılırsa belediyeler tarafından çözümler üretmek o kadar da zor görünmüyor 
şöyle ki: Sokaklarda yaşayan hayvanlar  incitilmeden toplanarak belediyelerin uzman 
veterinerleri tarafından kısırlaştırılarak, aşıları yapılarak devamında yine eski yaşam 
alanlarına bırakılması zor gibi görünmüyor. 
Karınları da yukarıda belirtilen bir şekilde doyduktan sonra sokak hayvanlarının hiçbir 
canlıya zarar vereceği düşünülemez. 
Belediyelerin sokak hayvanlarını sahiplendirme projelerinin genişletilmesi birkaç 
belediyenin dışında bu faydalı ve yine taktir edilesi gereken projenin diğer belediyeler  
tarafından proje olarak örnek alınması gerektiğini düşünüyorum.  
İşte o güzel örnek belediye ve gerçektirdiği fiiller: “Pursaklar Belediyesi tarafından 
başlatılan sokak hayvanlarını sahiplendirme projesi kapsamında 187 köpek, 40 Ankara 
kedisi, 10 sokak kedisi olmak üzere 237 sokak hayvan yeni evlerine kavuştu. “ 
Darısı diğer belediyelerin başına . Açlık, susuzluk ve türlü türlü hastalıkların yanı sıra 
sokak hayvanları şiddete maruz kalıyor ve cinsel istismara uğruyorlar. Mevzuatta, halen 
hayvanlar Türk Ceza Kanunu’nda mal olarak görünmektedir. Bir canlının masadan veya 
bir sandalyeden hiçbir farkı yok, bir an önce halen mecliste beklemekte olan hayvan 
haklarının kabahatler kanununundan çıkartılıp ceza kanunu kapsamının içine alınmasını 
lazım. 
Çıkacak olan yasa ile hayvanlara yapılan işkencenin,eziyetin, hayvan neslinin yok 
edilmesinin, cinsel istismarın ve yine hayvan dövüştürme suçları Türk Ceza Kanunu 
kapsamı içine alınacak ve bu cezalarda erteleme, hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması ve para cezasına çevirme yoluna gidilemeyecektir ve yine  
hayvana zarar veren eylemler yalnızca para cezası gerektiren kabahatler kanunu 
kapsamından çıkarılarak canlı varlığa zarar verme suçu kapsamında Türk Ceza Kanununa 
göre işlem görecektir. Son olarak şunu söyleyebilirim: Bir an evvel İvedilikle yasanın 
çıkarılması gerekmektedir.
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İran resmi ajansı IRNA’nın eleştirel bir yorumla verdiği habere göre, Muhafazakar İstikrar Partisi Tahran Milletvekili 
Ali Hazeryan mecliste yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerine hakaret ederek, 
casus olduklarını ileri sürdü. 

Hazeryan, Haziran 2021’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 
müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislerdeki denetimlerinin sınırlandırılmasını öngören Nükleer Silahların 
Yayılımının Önlenmesi Anlaşması’nın Koruma Tedbirleri Anlaşması’na Ek Protokol’ünden çıkıldıktan sonra 
gidilmesini istedi.

Tahran Milletvekili Hazeryan, böylece başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümet üyelerinin sorgulanmasının ve 
hapse atılmasının önünün açılacağını belirtti.

Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerine ağır eleştirilerde bulunan Hazeryan, şöyle konuştu:

“İnşallah Ek Protokol’den çekilme Batılılara sadece vur-kaç devrinin biteceğini değil, aynı zamanda bu ülkedeki 
uşaklarınızın devrinin de bittiği mesajını verecektir. İnşallah, Haziran 2021’de (cumhurbaşkanlığı seçimleri 
sonrasında) bu ülkedeki uşaklarınızı casuslukları nedeniyle hapishane hücrelerine atacağız.”

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastı sonrası ülkede, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) 
nükleer tesislerdeki denetimini sınırlandırma” tartışması başlamış, meclisteki bazı milletvekilleri, UAEA 
müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislerdeki denetimlerinin sınırlandırılmasını öngören bir yasa tasarısı 
hazırlamışlardı.

Milletvekilleri, Ek Protokol’ün uygulanmasının durdurulması ve Batı’ya daha fazla taviz verilmemesi çağrısında 
bulunmuşlardı.

İranlı milletvekilinden Ruhani yönetimine casusluk 
suçlaması
İranlı nükleer bilimci Fahrizade’nin öldürülmesinin ardından, Muhafazakar İstikrar 
Partisi Tahran Milletvekili Hazeryan, mecliste yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı 
Ruhani ve hükümet üyelerinin “casus” olduğunu iddia etti.
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‘2020’nin Yükselen 10 Teknolojisi’ belli oldu
“2020’nin Yükselen 10 Teknolojisi” raporunda, çevreci 
ve sağlık alanındaki gelişmeler ön plana çıktı.

Söz konusu teknolojilere ilişkin detayların yer aldığı 
raporda, 10 teknoloji ile ilgili detaylar şöyle sıralandı:

“Acı vermeyen mikro iğneler: Bir kağıt yaprağının 
derinliği ve bir insan saçı genişliğindeki küçük iğneler, 
insanlara ağrısız iğne yapma ve kan testi imkanı 
sunuyor. Mikro iğneler, altta yatan sinir uçlarına 
zarar vermeden deriye nüfuz edebiliyor. Bu iğneler 
ayrıca, kan testlerinin evde yapılarak laboratuvara 
gönderilmesine veya yerinde yapılmasına da imkan 
sağlıyor.

Güneş enerjili kimya: Günümüzde kimyasalların 
çoğunu üretmek fosil yakıtları kullanmayı gerektiriyor. 
Ancak bu yeni yaklaşım, atık karbondioksiti yararlı 
kimyasallara dönüştürmek için güneş ışığını kullanarak 
sektördeki salınım oranını azaltmayı hedefliyor. Proje 
ile ilaçlardan deterjanlara, gübre ve tekstil ürünlerine 
kadar her şeye dönüştürülebilen atık gazdan faydalı 
bileşikler üretmek için güneş enerjisi rafinerileri 
kurmayı hedefliyor.

Sanal organlar: Gerçek insan organlarından alınan 
yüksek çözünürlüklü veriler, o organın işlevini kontrol 
eden mekanizmaların karmaşık bir matematiksel 
modeline dönüştürülüyor. Daha sonra ortaya çıkan 
denklemleri çözen bilgisayar algoritmaları, tıpkı gerçek 
bir organ gibi davranmaya başlıyor. Araştırmalara 
göre, bu şekilde oluşturulan sanal organların, ilaçlar ve 
tedavilerin ilk değerlendirmeleri için daha hızlı, güvenli 
ve daha az maliyetli sonuçlar vermesi bekleniyor.

Spatial Computing: Fiziksel ve dijital dünyayı 
bir araya getirme projesi olarak görülen ‘spatial 
computing’ projesi, çağımızın en önde gelen 
teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor. Dijital olanla 
gerçek olanın adeta iç içe geçtiği bu teknoloji ile 
sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik örneklerinde 
gördüğümüz gibi kullanılacak sanal gerçeklik gözlükleri 
gibi araçlarla gerçek bir ortam, aynı zamanda sanal 
ögelerin de barındığı ortamlara dönüşüyor.

Dijital tıp: Dijital tıp, her ne kadar yakın zamanda 
doktorların yerini alamayacak olsa da uygulamalar, 

sağlık hizmetlerine ulaşım imkanı kısıtlı olan hastalara 
destek sağlama ve hastanın durumunu düzenli takip 
etme gibi konularda yardımcı oluyor. Şu anda da 
kullanılmakta olan dijital kol saatleri, kullanıcıların kalp 
atış ritimlerinden uyku düzenlerine kadar pek çok 
medikal aktiviteyi takip ederek kullanıcılarına olası 
sağlık sorunları ile ilgili bilgiler veriyor.

Elektrikli havacılık: Elektrikle çalışan hava araçları 
ile ilgili başta Airbus ve NASA olmak üzere kurumlar, 
yoğun araştırmalarına devam ediyor. Elektrikli 
havacılığın, karbon emisyonunu ve yakıt maliyetini 
azaltma yolunda büyük avantajlar sağlaması 
bekleniyor. Şu anda 170 elektrikli uçak projesi gelişim 
halindeyken, Airbus, 100 yolcu kapasiteli uçakların 2030 
yılında uçuşa hazır olacağını belirtiyor.

Düşük karbonlu çimento: Bugün yıllık üretilen 4 
milyar tona yakın çimento küresel karbon salınımının 
yaklaşık yüzde 8’ini oluşturuyor. Şehirleşmedeki hızlı 
yükseliş ile birlikte çimento üretiminin yıllık 5 milyar 
tona kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sebeple bir çok 
start-up ve araştırmacı, daha az karbon salınımı yapan 
bir çimento üretim teknolojisi üzerinde çalışmalarını 
sürdürüyor.

Kuantum algılama: Kuantum algılama tekniği, 
özellikle araç kullanımını daha da zenginleştirmek 
için geliştiriliyor. Kişilerin beyin aktivitelerinden daha 
güvenilir yol takibine kadar pek çok özelliği mümkün 
hale getirmesi planlanan kuantum algılama tekniği ile 
ilgili çalışmalar devam ediyor.

Yeşil hidrojen: Yenilenebilir kaynaklı elektrikle 
hidrojenin sudan elektroliz yoluyla ayrılması olarak 
adlandırılan yeşil hidrojen projesi ile karbon salınımının 
sıfırlanması hedefleniyor. Özellikle lojistik ve üretim 
alanlarında karbon emisyonunun azalmasına çok 
büyük katkısı olması beklenen bu teknolojinin pazar 
değerinin 2050 yılında yaklaşık 12 trilyon dolar olması 
bekleniyor.

Whole-genome synthesis (Tüm genom sentezi): 
Özellikle virüslerin nasıl yayıldığı konusunda çok fazla 
bilgi vermesi beklenen teknoloji ile aşının üretilmesi 
konusunda bilim adamlarının eli de güçlenmiş olacak.”
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2050’de yaklaşık 100 bin yolcu drone ile taşınacak

Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yaşanur Kayıkcı, drone 
taşımacılığının ticari faaliyetlerden sağlığa kadar pek 
çok alanda kullanımının yaygınlaşması için çalışmaların 
devam ettiğini belirterek, “Roland Berger Danışmanlık 
şirketinin araştırmalarına göre 2050 yılında yaklaşık 
100 bin yolcunun drone ile ulaşımının sağlanması 
hedeflenmektedir.” dedi.

Kayıkcı yaptığı açıklamada, dronelerin özellikle lojistik 
sektöründe sebep olduğun değişimler üzerine bilgiler 
verdi.

Geçen yıllarda, drone taşımacılığı ve teslimatı ile 
ilgili pilot uygulama olarak başlayan kargo drone 
projelerinin bugün gelinen noktada gerçeğe 
dönüşmeye başladığının altını çizen Kayıkcı, 
“Özellikle Kovid-19 salgını bu teknolojinin lojistik 
sektöründe kullanımının yaygınlaşmasında önemli 
bir dinamo olmaktadır. Büyük ölçüde Avustralya, 
Singapur, İzlanda ve İsviçre’de yerel makamların bu 
konuda gerekli izin ve teşvik edici girişimleriyle bir 
sürü lojistik firması tarafından kargo dronelerinin 
denemeleri yapılmaktadır. Başta Amazon gibi 
perakende sektörünün büyüklerinin, DHL gibi lojistik 

hizmet sağlayıcılarının ve diğer sektörlerde hizmet 
veren birçok öncü firmaların alışveriş teslimatı ya da 
çeşitli dağıtım hizmetinde (yemek, ilaç gibi) drone 
teknolojisini kullanmaya başladığı görülmektedir. 
Bu teknolojinin yakın bir gelecekte lojistik alanında 
alternatif taşıma türü olarak gittikçe daha yaygın olarak 
kullanılacağı tahmin edilmektedir.” diye konuştu.

Kargo dronelerin kullanım amacına göre dört farklı 
uygulama alanının mevcut olduğunu belirten Kayıkcı, 
bunların sırasıyla intralojistik (iç lojistik, fabrika 
lojistiği) otomasyonu, ilk ve son kilometre lojistiği, 
medikal kargo lojistiği, hava kargo lojistiği olduğunu 
söyledi. Kayıkcı, “Her bir kargo drone kullanımı, kendi 
içinde daha hızlı, esnek, ucuz ve çevre dostu hizmet 
sunarken, malların taşınmasını otomatikleştirmeyi 
amaçlamaktadır. Burada karşılaşılan en büyük sorun, 
drone taşımacılığı zinciri üzerinde hangi sektör 
oyuncusunun ilk olarak hava sahasına hâkim olacağı 
ve diğerleri için başta hız olmak üzere, düzenleyici 
çerçeveyi belirleyeceğidir. Sektördeki oyuncularının 
sayısının artması ile bu sorunun daha da büyüyeceği 
beklenmektedir.” dedi.

Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kayıkcı, 
“Roland Berger Danışmanlık şirketinin araştırmalarına göre, 2050 yılında yaklaşık 
100 bin yolcunun drone ile ulaşımının sağlanması hedeflenmektedir.” dedi.
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