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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

Büyük Türkiye Hedefleri İçin Yeniden Diriliş Vaktidir.

“UYAN ARTIK”

Bize karşı oynanan oyunlar, kurulan 
tuzakları gördükçe ne desek, ne yazsak 
azdır. Tarih derstir, almasını bilene tarih 
dersi ibrettir. Amerika Dünyanın en büyük 
süper gücü ve medeni ülkesiyim der insan 
haklarından dem vurur. Amerika’nın terör 
örgütlerine ve teröristlere verdiği desteği, 
zenci Müslümanlara yaptığı işkence ve 
ayrımcılığı, Kızılderililere yaptığı katliam ve 
soykırımı bilmeyen var mı? Yok. Bu konuda 
ne yapıldı, ne yapılıyor, ne yapılacak? Tabi 
ki, hiç. Amerika’dır yapar mantığıyla insan-
lık sus- pus oldu, oturup seyretti, seyretm-
eye devam ediyor.
Rusya dünyanın süper gücüyüm der insan 
haklarından bahseder. Rusların terör 
örgütlerine ve teröristlere verdiği desteği, 
Afganlara yaptığı zulmü, içinde yaşayan 
Türkistan, Azeri Türklerine yaptığı zulmü, 
Ermenilere verdiği desteği bilmeyen var 
mı? Yok. Bu konuda ne yapıldı? Hiç. 
Rusya’dır yapar mantığıyla insanlık sus - 
pus oldu oturup seyretti, seyretmeye devam 
ediyor.
Anlaşılacağı üzere Amerika ve Rusya 
korkunç iki cani… ve karşı karşıya, savaş-
maktan çekinen iki yüreksiz, korkak ve 
tipsiz heykel!. Birbirlerine karşı olan kuvvet 
denemesini geri kalmış diye adlandırdıkları 
ülkelerde denerler. Sözde onları destekler 
gibi tavır takınır, fakat aslında kuvvetlerini 
denerler. Kullandıkları ülkelere bol, bol 
silah satarlar. Yeraltı zenginliklerine konar 
kendilerine maddi menfaat temin ederler. 
İnsanlık üzerinde zulüm kılıcı gibi hâkim-
iyet kurarlar. Kendi çıkarları için dünyayı 
yakıp yıkmaktan başka sevdaları olmayan 
küfrün iki sembolik tipidir.

Amerika, Rusya ve yandaşları kendi çıkarları 
için dünyayı yakar, insanlığı yok eder arkalarına 
dönüp bakmazlar bile. Amerika ve Rusya sözde 
ayrı iki düşman gibiler, fakat zorba ve zalim-
likte farklı değiller özde birdirler. Tahribatta, 
yıkımda, çıkarlarını korumada gayeleri bir, 
hedefleri aynıdır. Objektif gözle ve art niyetli 
olmadan dünü değerlendirip bu güne bakalım, 
anlatmaya çalışalım. İçinizden birileri olarak 
sizlere sesleniyoruz. Lütfen söyleyenlere değil, 
söylenilen sözlere dikkat buyurunuz. Önem verip 
tatbik ediniz. İçteki hainler, dıştaki, zalim, zorba 
ve düşmanlar birleşti. Fitne çıkarıp insanları 
ayrıştırarak Ülkemizi, parçalamak istiyorlar. 
Türkiye üzerinde kötü niyetleri olanlar ortaya 
çıkmaya, kin ve nefretlerini kusmaya başladılar. 
Birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Geçmişte 
yapılan yanlış ve hatalar olabilir. Geçmişte 
yapılan yanlış ve hatalarla insanları yargılayıp 
oralarda takılıp kalmamalıyız. Dünden ders 
alıp, geleceğe bakmalıyız. İnsanlar yanlış ve hata 
yapar. Önemli olan yapılan yanlış ve hatalardan 
ders çıkarmak gelecek için doğru adımlar 
atmaktır.
Başkan Erdoğan Arap Baharı diye başlatılan 
sinsi oyunu gördüğü, bölge halklarının yeniden 
dizaynına fırsat vermediği, Katar’ı izole etme 
ve yönetimi devirme hamlesini boşa çıkardığı, 
İsrail’in Gazze ile Batı Şeria’yı birbirinden ayırma 
planına çomak soktuğu, Suriye’deki katliama 
karşı durarak seyirci kalmadığı,  Rusya ve İran’la 
inisiyatif alıp Suriye krizinin çözümü için elini 
taşın altına koyduğu, Amerika adına, taşeronluğu 
kabul etmediği, Kıbrıs’ta taviz vermeye yanaş-
madığı, Terör örgütleriyle eşzamanlı ve topy-
ekûn mücadele başlattığı, Ermenistan sınırını 
açmadığı, Azerbaycanlı kardeşlerimize destek 
verdiği, AB’nin ikiyüzlülüğünü ve siyasal liderlik 
açığını dışa vurduğu, Yerli sanayi ve Milli Savun-
ma yatırımlarını başlattığı, Çok sayıda mega 
( önemli ) projeyi hayata geçirmeye çalıştığı, 
Bölgesel gelişmelere seyirci kalmadığı,  
Milli birlik ve bütünlüğünü pazarlığa açmayarak 
“Tek Vatan, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Devlet” 
dediği, Türkiye’nin geleceği için yeni reformlar 
başlattığı, dış müdahaleyi kabul eden bir ülke 
olmak istemediği için,
Başkan Erdoğan’ın şahsında Türkiye’ye 
saldırıyorlar. Daha sayacak çok şey var fakat 
sözü uzatmaya gerek yok. Oynanan bu oyunları 
görmek, ülkemize sahip çıkmak için ne bekli-
yoruz, neyi bekliyoruz? Orta doğuda oynanan 
oyunları, İslam ülkelerinde yapılan zulümleri 
görmüyor muyuz? Irak, Suriye ve daha niceleri 
zalimin çizmeleri altında inim, inim inlemek-
tedir. Oralarda namus bitti, vatan kavramı gitti. 
Yaşansa ne olur. Yürüyen boş cesedin hiç kims-
eye faydası olmaz. Filistin oldubittilerle tamamen 
ortadan kaldırılmak istenmektedir. 

Bu gün Kudüs, mescidi aksa, yarın İstan-
bul ve Kâbe diyorlar. Bütün kutsallarımıza 
saldırıyor, sinir uçlarımıza dokunuyorlar. 
Anlayacağınız sıra bize geldi. Ülkemize 
dayatılan her şeyi eskiden olduğu gibi kabul 
etseydik Türkiye’ye saldıran olmazdı. An-
lamak istemeyenler anlasın. Başkan Erdoğan 
bahane. Mesele Türki’yedir.
Anlamak isteyenler için kıssadan hisse
Adamın biri, kalabalık caddede olunca 
gücüyle koşan birisini durdurup sorar.
Arkadaş derdin ne?... Yüzün solmuş neden 
böyle kaçıyorsun? bir şey mi var?...
Adam soluk, soluğa durup:
Sen duymadın mı?... Padişahı eğlendirmek 
için, çarşı Pazarda ne kadar eşek varsa 
topluyorlar.  
Yakaladıkları eşekleri kesip postuna da 
saman dolduruyorlar…
İyi ama sana ne? Sen eşek misin ki onlardan 
korkasın… 
Adam biraz durup şu cevabı verir.
Eşek değilim, bunu ben de biliyorum. Fakat 
padişahın adamları bu işe öyle girmişler ki, 
akılları hep bu işte. 
Onlara eşek olmadığımı anlatıncaya kadar, 
benim post elden gider… Aklın varsa sende 
kaç der. 
Ne dersiniz? Adam doğruyu söylemiş değil 
mi?
Başkan Erdoğan ve Sayın Bahçeli Türkiye 
üzerine oynanan haince oyunları gördü ve 
oyunları bozmak için canla başla çalışıyor-
lar. Ülkemiz-Milletimiz adına kurulan tu-
zakları ve haince oynanan oyunları yazarak 
anlatmaya gayret ediyoruz. Söylenen 
uyarıları, bizlerin anlatmaya çalıştığını an-
layın. Mazlum ülkelerde yaşanan bu vahşet 
ülkemize uğramadan, Irak’ı görün, Filistin’i 
görün, Suriye’yi görün, post elden gitmeden 
ülkemiz parçalanmadan uyanın, uyanalım. 
Vatan Millete TÜRKİYE’YE sahip çıkalım. 
Aksi halde yarın çok geç olur. Sonuç olarak 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
“Uyuyan Milletler ya ölür, ya da köle olarak 
uyanırlar. Diyor. Atatürk’ü anlıyorum di-
yenler. Anladınız mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınları konu-
sunda siyasete yer olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de 
orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden orman yangınları ile mücadele 
çalışmalarını değerlendirdi.

Erdoğan, “Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında 
büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Türkiye’de) 8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan 
şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında.” ifadelerini kul-
landı.

“Şu anda 16 uçak var”
Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“(Orman yangınlarıyla mücadele) Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20’ye çık-
tı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor. Burada niye uçak 
yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor. Yangınla mücadeleyi 
sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine gidiyoruz. Yerleşim bölgeler-
indeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin 
sorumluluğundadır.”



SİMGE DERGİ 6

GÜNCEL

Bakan Çavuşoğlu: Manavgat’ta 6 uçak, 2 insansız hava 
aracı, 2’si yönetim 17 helikopter ile çalışmayı sürdürdük
Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü 2 bin 838 gigavata ulaşırken, yeni tip koronavirüs sal-

gınına rağmen dünya genelinde 19 ülke 10 gigavatın üzerinde yenilenebilir enerji kurulu gücünü 
elektrik sistemine dahil etti.

Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Manavgat’taki 
yangınla mücadele 
çalışmalarına ilişkin, 
“6 uçak, 2 insansız 
hava aracı, 2’si yöne-
tim 17 helikopter, 
1878 araç ve 6 bin 
500’den fazla per-
sonelle çalışmayı 
sürdürdük” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Ku-
rum ve Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, An-
talya’nın Manavgat 
ilçesinde AFAD 
K o o r d i n a s y o n 
M e r k e z i ’ n d e k i 
değerlendirme to-
plantısı öncesi 
açıklama yaptı.

Antalya’da kuvvetli 
rüzgar ve düşük nem 
oranının yangını 
söndürme çalışma-
larını güçleştirdiğini 
belirten Çavuşoğlu, 
havadan ve karadan 
mücadeleye devam 
ettiklerini söyledi.

Ekiplerin zorlu mücadele verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, 
“Manavgat’taki yangınlarda 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 
2’si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500’den faz-
la personelle çalışmayı sürdürdük. Ekiplerimiz cansiperane 
çalışıyor. Kontrol altına alınan bölgelerde soğutma çalışması 
yapılıyor.” ifadelerini kullandı.
Farklı ülkelerden uçak, helikopter ve ekipmanların geldiğini 
bildiren Çavuşoğlu, “Bir şirketimizin, İsrail’deki bir şirketten 
kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle 
ilgili tüm işlemleri tamamladık.” diye konuştu.
“Ukrayna’dan gelen helikopterler çalışmalara başlayacak”
Azerbaycan’dan daha önce gelen ekibin Muğla bölgesinde 
çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, “Azerbay-
can’dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 
itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler.” 
ifadesini kullandı.

Özel bir şirketten he-
likopter kiraladıkları-
na değinen Çavuşoğ-
lu, “Ukrayna’dan özel 
şirketten bulup da ki-
raladığımız 4 helikopter 
Isparta Havalimanı’na 
indi. Bu akşamdan iti-
baren yangın söndürme 
çalışmalarına katkı 
sağlayacak.” dedi.

Bazı ülkelerin yardım 
göndereceğini dile ge-
tiren Çavuşoğlu, şöyle 
konuştu:

“Pakistan, Polonya, Gür-
cistan, Kazakistan, Bos-
na Hersek, ABD, Kana-
da ve Japonya, Kızılaç 
ve Kızılay Federasyon-
larından bazı yardım 
teklifleri geldi. Bu ülkel-
ere ihtiyaçlarımızı söyle-
dik. Uçak ve helikopter, 
havadan desteğe ihtiyaç 
olduğunu söyledik. O 
ülkelerden yanıt bekli-
yoruz. İhtiyaca göre ge-
len önerileri değerlendi-
receğiz.”
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Manavgat AFAD Koordinasyon 
Merkezi’nde açıklamalarda bu-
lundu.

Bakan Kurum, yangında evi 
zarar gören 912 kişiye yaklaşık 
13 milyon lira nakdi yardım 
yapıldığını kaydetti.

“Yangında doğrudan etkile-
nen 722 vatandaşımız yaralıydı. 
708’inin tedavileri tamamlandı.” 

diyen Kurum, “Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Şu ana kadar bölgemize gelen nakdi 
yardım, 47,5 milyon lira.” ifadesini kullandı.

“(Yangın bölgesi) Konutları 3+1, 2+1, altında deposuyla, müştemilatıyla, ahırıyla projelendiriyoruz. Yöresel 
mimariye uygun şekilde konutlarımızı hazırlıyoruz.” diyen Kurum, şunları söyledi:

“93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Bunun dışında da 20 mahallemizde wc-duş sistemini kurmak sure-
tiyle ihtiyaçları karşılayacak adımlarımızı attık.

(Yangın bölgesi) Mahallelerimizin hepsinin altyapısına da yangın hidrantı getirmek suretiyle de olası yangın-
lara karşı çok daha fazla tedbir almış olacağız.

(İnşa edilecek evlere 
yönelik eleştiriler) O 
eleştirileri yapanların 
sahadan Antalya’dan, 
Manavgat’tan, Ak-
seki’den, Alanya’dan 
hiçbir şekilde haberleri 
yok.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yangında evi zarar 
gören 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi yardım 

yapıldı
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ÜLKEMİZİN 
AKDENİZ VE 

EGE’DE
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CİĞERLERİ 
YANIYOR
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Türkiye’nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde başlayan 
orman yangınları devam ederken, bir yandan da 
söndürme çalışmaları son sürat devam ediyor. Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları yakından 
takip etmek ve daha hızlı müdahale etmek için orman 
yangınlarının olduğu alanda çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye’nin Ege ve Akdeniz bölgeleri orman yangın-
larına teslim oldu. Binlerce dönüm ormanlık alanlar 
yangın sebebiyle yok oldu. Orman yangınlarının büyük 
bir çoğunluğu kontrol altına alındı. Bakanlar çalışma-
larını yangınların olduğu alanlarda gerçekleştiriyorlar. 
Koordineli bir şekilde orman yangınlarının söndürülme 
çalışmaları devam etmektedir. Orman yangınlarına ha-
vadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekipler, yangını 
kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan 
çalışmasını sürdürdü. Bölgeye sevk edilen helikopter-
ler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor. 
Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama 
kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme 
çalışmalarına destek veriyor.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınların 

sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma yapılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 3 uçak, 38 helikop-
ter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele 
edildiğini belirterek, “Yangınların sebebiyle ilgili çok 
yönlü soruşturma, kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle 
yapılıyor.” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ile Antalya’nın Manavgat ilçesindeki 
Orman Yangını Yönetim Merkezi’nde gazetecileri 
yangınlarla ilgili bilgilendirdi. Bakan Pakdemirli, ülke 
genelindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale 
edildiğini belirterek, “3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz 
ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz.” 
dedi.
Yangınların mutlaka kontrol altına alınacağına deği-
nen Pakdemirli, ciddi bir koordinasyon kurduklarını 
bildirdi. Yangınlarda oluşan hasarlarla ilgili bilgi veren 
Pakdemirli, “Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre, 150 
büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 
500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var.” diye konuş-
tu.

 BAKANLAR YANGIN YERLERİNDE
MÜCADELE EDİYOR
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Pakdemirli, zarar tespitlerinin devam edeceğine 
değindi. Muğla’nın Milas ilçesindeki yangın hakkında 
konuşan Pakdemirli, “Güvercinlik’te bir otelin boşaltıl-
ması söz konusu oldu ve tahliye başladı.” ifadesini 
kullandı. Pakdemirli, “Yangınların sebebiyle ilgili çok 
yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri 
ve adli mercilerle yapılıyor.” dedi. Bölgedeki hasarlar 
tespit ediliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgede 
incelemelere katıldığını belirtti. Manavgat’taki orman 
yangınına ilişkin Kurum, “Yangının söndürüldüğü 
alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık.” dedi. Tüm 
kurumların yangınla mücadele çalışmasına katıldığını 
vurgulayan Kurum, “Devletin tüm imkanları An-
talya’mız için, Manavgat’ımız için seferber edilmiş du-
rumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda.” ifadesini kullandı. 
Yerleşim yerlerindeki hasarlar hakkında bilgi veren 
Kurum, “76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve 
bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır 
hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yapıldı.”
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Vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da dünden itibaren 
yangın bölgesinde olduklarını ve çalışmaları 
yakından takip ettiklerini bildirdi. Yangının 
çıkış nedenleri ile ilgili çalışma yürütüldüğünü 
aktaran Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangın-
ların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruştur-
mayı yapıyor.” dedi. Bir yandan söndürme 
çalışmaları sürerken, diğer taraftan da yardım 
çalışmaları yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, “6 
noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, 
diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması 
için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu. 
Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ul-
aştırmak için AFAD’ın koordinasyonunda bir 
lojistik merkezi oluşturuldu.” diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, 28 ve 29 Temmuz’da çı-
kan 53 orman yangının 36’sının kontrol altına 
alındığını söyledi.

KAPAK KONUSU
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Dünden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın talimatlarıyla önce kendisinin bölgeye geld-
iğini ve sonra da diğer bakanların katıldığını anlatan 
Pakdemirli, “Yangınların koordinasyonu için bura-
dayız. Adana Karaisalı, Pos, Kozan, Sarıçam, Ceyhan 
ve Feke bölgelerinde yangınlar devam ediyor. Os-
maniye Kadirli bölgesinde, Antalya’nın Manavgat, 
Akseki, Konyaaltı ve Alanya bölgesinde yangınlar 
devam ediyor. Kayseri Yahyalı bölgesinde yangın de-
vam ediyor.” diye konuştu.
“Mersin Bozyazı’daki yangın söndürüldü”
“Mersin’de dünden beri devam eden Aydıncık 
yangınıyla alakalı 202 hane boşatılmıştır. Verilen 
karşı ateş sayesinde yangın olumlu yönde ilerleme-
ktedir. Henüz kontrol altına alınmamıştır. Silifke’de 
iki ayrı beldede 600 hane ihtiyaten boşaltılmış 
olup, pozitif yönde gidiyor olması en azından tesel-
li edicidir.” diyen Pakdemirli, Mersin Bozyazı’daki 
yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının 
devam ettiğini dile getirdi.
Pakdemirli, Kütahya’nın Emet ilçesi ile Marmaris, 
Didim ve Güvercinlik’teki yangının devam ettiğini 
söyledi. Antalya’daki yangınlardan 183 vatandaşın 
etkilendiğini vurgulayan Pakdemirli, Manavgat Dev-
let Hastanesindeki 10 entübe hastanın tedbir amaçlı 
başka hastanelere nakledildiğini bildirdi. Pakdemir-
li, Manavgat ve Akseki’de 3 can kaybı olduğunu be-
lirterek, baş sağlığı diledi.

KAPAK KONUSU
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yanan orman arazil-
erinin yapılaşmaya tahsisi mümkün değildir
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanan 
orman arazilerinin yapılaşma veya başka amaçla 
tahsisinin mümkün olmadığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Muğla’nın Milas ilçesindeki 
Yangın Koordinasyon Merkezi’nde basın mensu-
plarına açıklamalarda bulundu.
Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için 
yoğun çalışma yürütüldüğünü aktaran Ersoy, “İlk 
etapta yangınla mücadelede yangının tehlike al-
tındaki yerleşim merkezlerinden uzaklaştırılması 
sağlandı.” dedi.
Hava şartlarının çalışmaları güçleştirdiğine dikkati 
çeken Ersoy, “Rüzgar da izin verirse en kısa sürede 
yangını kontrol altına alırız diye düşünüyoruz.” if-
adesini kullandı.
“Yangınla mücadele tweetle olmuyor”
Yangınla mücadeleyle ilgili tartışmalara değinen Er-
soy, “Yangınla mücadele twitle olmuyor, bizzat saha-
da operasyonun içinde olarak oluyor. 

KAPAK KONUSU
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Özellikle sahanın içinde mücadele eden ark-
adaşlarımız, ilgili kurumlarımız işini çok iyi 
biliyorlar. Onların en çok ihtiyacı olan şey moti-
vasyon.” diye konuştu.
Orman arazilerinin turizme açılıp açılmayacağı 
yönündeki tartışmaların da yersiz olduğunu if-
ade eden Ersoy, “Yanan orman arazilerinin her-
hangi bir sebeple, Anayasa, kanunlar gereğince 
yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün 
değildir. Yanan araziler öncelikli olarak tekrar 
orman arazileri ağaçlandırılır, orman haline 
gelmesi kanundur, mecburiyettir, zorunluluk-
tur.” ifadesini kullandı.
Otellerdeki durum hakkında bilgi veren Ersoy, 
“Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. 
Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde 
dolan tesislerimiz var.” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ‘Ormanlarda 
yapılaşma yetkisi’ ile ilgili iddialara da yanıt ver-
di
Ersoy, “Ormanlarda yapılaşma yetkisi” ile ilgi-
li iddialara ilişkin, “Bu düzenleme bugün değil, 
1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 bakanlığın 
uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı 
gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından iba-
rettir” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
ormanlarda yapılaşma yetkisinin Bakanlığa ver-
ilmesinin, 3 bakanlığın uhdesindeki yetkinin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sınırlandırıl-
masından ibaret olduğunu ve söz konusu düzen-
lemenin 39 yıl önce çıkarıldığını bildirdi.
Bakan Ersoy, Twitter’dan CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek yaptığı pay-
laşımda şunları kaydetti:
“Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında 
çıkarılan kanun ile 3 bakanlığın uhdesinde 39 
yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakan-
lığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik 
ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu 
çarpıtmanızı doğru bulmuyorum.”

KAPAK KONUSU
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Plastik atıklar geri dönüşümlesektörlere ham madde 
oluyor

Bursa’da bir geri 
dönüşüm firması, 
kurduğu son te-
knoloji otomasyon 
sistemiyle saatte 
5 ton plastik atığı 
ham maddeye 
dönüştürüp tekrar 
ekonomiye ka-
zandırıyor.

Kestel ilçesindeki 
tesiste, pet ve yük-
sek yoğunluklu poli-
etilen atıkları, ön 
ayıklama, ayrıştır-
ma ve plastik kırma 
üniteleri, yüzdürme, 
sıcak ve soğuk 
yıkamanın ardından 
durulama ve kurut-
ma işlemlerinden 
geçiriliyor.

İşlemlerin ardından 
flake (pul) ve granül 
şeklinde iki çeşit 
ham madde elde 
ediliyor. Laboratu-
varda analizleri 
gerçekleştirilen ham 
maddeler, başta Tür-
kiye olmak üzere 
çeşitli ülkelerde 
plastik endüstriler-
inde kullanılıyor.

Geri dönüştürülmüş 
ham maddeyi ana 
ürün, evlerde kul-
lanılabilir bir ürün 
haline dönüştürebil-
mek için maksimum 
kalitede üretmenin 
şart olduğunu vurgu-
layan Denktaş, geri 
dönüştürülmüş ham 
maddelerin üretimde 
tek başına ya da ori-
jinalleriyle kullanıla-
bildiğini aktardı.

“Yüzde 100 geri 
dönüştürülmüş ham 
maddelerden şişeler 
üretildi”
Denktaş, global işlet-
melere, hazır giyim, 
iplik ve elyaf üreticil-
erine ham madde sat-
tıklarını dile getirerek, 
“Yüksek yoğunluklu 
polietilen ham mad-
deler, Unilever şirke-
tiyle yürüttüğümüz 
proje kapsamında, on-
ların ambalajlarında 
kullanılıyor. Yüzde 100 
geri dönüştürülmüş 
ham maddelerden 
şişeler üretildi ve mar-
ket raflarında satışa 
sunuldu.” dedi.

Çevreci bir kimlik ve sıfır atık prensibiyle çalışılan tesiste, yıkama 
işlemleri sırasında kullanılan su da tesisteki atık su arıtma üni-
tesinde çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale ge-
tiriliyor.
Burkasan Genel Müdürü Birhan Denktaş, AA muhabirine, pro-
fesyonel bir atık yönetimi şirketi olarak hizmet verdiklerini söyl-
edi.
Geri dönüştürülmüş ham maddeye ciddi talep olduğunu belirten 
Denktaş, şöyle konuştu:
“Pet ve yüksek yoğunluklu polietilen plastiklerin geri kazanımını 
gerçekleştirerek, ana sanayide orijinal malzemeye ikame olarak 
kullanılabilecek bir ham madde üretimi gerçekleştiriyoruz. Pet 
malzemenin birçok farklı kullanım alanı var. Bunlardan en önde 
geleni, tekstil sektörü. Pet şişeler, polyester üretiminde kullanılıyor. 
Ürettiğimiz pet flekler, tekstil işletmelerinde elyaf veya ipliğe 
dönüştürülerek, kıyafetlerin birçoğunda geri dönüştürülmüş ham 
madde olarak değerlendiriliyor. Ambalaj sektöründe de pet kul-
lanımı yaygın. Yüksek yoğunluklu polietilenler de geri kazanım-
dan sonra genellikle deterjan, şampuan gibi ürünlerin ambalajın-
da kullanılıyor.”

Bursa’da ‘sıfır atık’ yönetimiyle çalışan firmada, plastiğin 
geri dönüşümüyle elde edilen orijinale eş değer ham mad-
deler, başta otomotiv, tekstil ve ambalaj olmak üzere çeşitli 

sektörlerde kullanılıyor.

İŞ DÜNYASI
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına 
ilişkin iddiaları incelemeye aldıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yangın söndürme ekipman-
larında fiyat artışı iddialarına inceleme

Bakan Muş, Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti:

“Yangın söndürme ekipman-
larında (yangın söndürme topu, 
yangın tüpü, yangın söndürme 
kıyafetleri gibi) fahiş fiyat 
artışları yapıldığına ilişkin iddi-
alar Bakanlığımızca incelemeye 
alınmıştır. Ülkemizin yangınlar-
la mücadele ettiği bu dönemde, 
çalışmaları sekteye uğratacak 
olan her türlü suistimal cezasız 
kalmayacaktır ve fırsatçılar 
cezalandırılacaktır. Bu çerçe-
vede Bakanlığımız Ticaret İl 
Müdürlükleri tarafından gerekli 
denetimlere başlanmıştır.”

EKONOMİ
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Tarım ihracatı temmuzda 2 milyar 33 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 
sektör yılın yedinci ayında da 2 milyar doların üzerinde ihracata imza attı.

Türkiye’nin tarım ihracatı bu yıl aylık bazda 2 
milyar doların altına düşmedi

Türkiye’nin tarım 
ihracatı temmuzda 2 
milyar 33 milyon 337 
bin dolar düzeyinde 
gerçekleşirken, sek-
tör yılın yedi ayında 
da ihracatını 2 mil-
yar doların üzerinde 
tutmayı başardı.

AA muhabirinin 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ver-
ilerinden derlediği 
bilgilere göre, Tür-
kiye’nin temmuz ayı 
ihracatı 2020’nin 
aynı dönemine 
kıyasla yüzde 10,2 
artarak 16 milyar 
413 milyon 409 bin 
dolara çıktı.

İhracat, ocak-tem-
muz döneminde 
ise geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 34,9 yükse-
lerek 121 milyar 
358 milyon 345 bin 
dolara ulaştı.

Türkiye’nin tarım 
ihracatı da temmuz-
da geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
4,1 artarak, 2 milyar 
33 milyon 337 bin 
dolara yükseldi

. Böylece yılın yedinci ayında da tarım ihracatı 2 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 
Tarım ihracatı ocak ayında 2 milyar 59 milyon 953 bin dolar, şubat ayında 2 milyar 127 
milyon 630 bin dolar, mart ayında 2 milyar 427 milyon 654 bin dolar, nisan ayında 2 
milyar 354 milyon 410 bin dolar, mayıs ayında 2 milyar 76 milyon 967 bin dolar, haziran 
ayında 2 milyar 561 milyon 821 bin dolar düzeyinde gerçekleşmişti.
Tarım ihracatının temmuzda Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı yüzde 12,4 oldu.
Tarım ihracatı, ocak-temmuzda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 yüksel-
erek 15 milyar 641 milyon 770 bin dolara çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin azalması ve ekonomiler-
in toparlanmasıyla birlikte gıda talebine olan artışın sürmesi tarım ihracatının da yüksek 
seyretmesini sağladı.
Temmuz ayında Türkiye’nin sanayi ihracatı yüzde 10,6 artarak 12 milyar 673 milyon 
328 bin dolara, madencilik ihracatı da yüzde 28,3 yükselerek 477 milyon 787 bin dolara 
ulaştı.
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, liderliğini sürdürdü
Sektörlere göre ihracata bakıldığında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 
temmuz ayında da tarım bünyesinde liderliğini sürdürdü.

EKONOMİ
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SAĞLIK

AB, 200 milyon doz Novovax aşısı
almaya hazırlanıyor

Türkiye’nin, yüksek 
yenilenebilir enerji 
potansiyeliyle yeşil 
hidrojen üretiminde 
avantajlı olduğu ve 
gelecek 10 yılda yeşil 
hidrojenin Avru-
pa’ya ihracatının 
Türk ihracatçılar 
için önemli fırsatlar 
oluşturabileceği if-
ade ediliyor.
İklim değişikliğiyle 
mücadele ve 2050’de 
net sıfır emisyonu 
başarma hedefleri, 
dünyada yeşil hi-
drojene olan ilgiyi 
giderek artırıyor. 
Danışmanlık şirketi 
Wood Mackenzie’ye 
göre, politikalar hi-
drojen kullanımını 
ve teknolojilerini 
teşvik ederken Avru-
pa Birliği ve 17 ülk-
enin ulusal hidrojen 
stratejisi bulunuyor.
H i d r o j e n 
endüstrisinde ar-
tan yatırımlar da 
büyümeyi tetikliyor. 
Sadece bu yılın ilk 
çeyreğinde hidro-
jene yapılan yatırım 
miktarı 4,5 milyar 
doları aştı ve bu 
alanda 55 yeni proje 
açıklandı.

Geleceğin enerji kaynağı olarak 
görülen hidrojene yatırımların 
artması beklenirken, öncelik-
li olarak doğalgaz ve yenilen-
ebilir kaynaklardan hidrojen 
üretiminin ağırlık kazanacağı 
ve sonrasında üretimin tama-
men yenilenebilir enerjiden 
sağlanacağı öngörülüyor. İklim 
değişikliğiyle mücadelede tem-
iz enerji kaynaklarının daha 
fazla kullanılması ve bu pro-
jelerin finansmanı açısından 
hidrojenin yenilenebilir kay-
naklardan üretilmesi önem arz 
ediyor.
Hidrojen talebi Avrupa kay-
naklı büyüyor
Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) Yeşil Ekonomi 
ve İklim Eylemleri Direktör 
Yardımcısı Cristian Carraretto, 
Paris Anlaşması’nda yer alan 
iklim hedeflerini başarmak için

hidrojenin tek başına yeterli olmayacağını fakat ağır 
sanayi ve ulaşım başta olmak üzere bazı sektörler için 
kritik bir kaynak olacağını belirtti. Bugün itibarıy-
la dünyada 70 milyon ton hidrojen tüketimi old-
uğunu ve bu üretimin tamamının fosil yakıtlardan 
sağlandığını belirten Carraretto, “Uluslararası Ener-
ji Ajansı ve bazı kurumlar bu rakamın gelecek 30 yıl 
içinde 500 milyon tona çıkacağını öngörüyor.” dedi.
Carraretto, hidrojen üretiminin giderek arttığına dik-
kat çekerek ilk olarak yenilenebilir enerji ve doğal 
gazdan hidrojen üretiminin ağırlık kazanacağını 
fakat gelecek 10-15 yıllık dönemde hidrojen üreti-
minin yeşil kaynaklardan sağlanacağını dile getirdi.

EBRD Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemleri Direktör Yardımcısı Cristian Carraretto, “Hidrojen 
talebi şu anda ağırlıklı olarak Avrupa’dan kaynaklanıyor. Bu açıdan, Türkiye’de hidrojen üretimi 

yapılarak Avrupa’ya satılabilir” dedi.



SİMGE DERGİ 21

SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca, tedarikinde aksama yaşanan BioNTech aşılarının dün gece gelmeye 
başladığını belirterek, “13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. 

Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşılarımız 
gelmeye başladı

Bu kapsamda, 
vatandaşlar ile 
görevlilerin birlik 
ve beraberlik içinde 
olanca güçleriyle 
fedakarca çalıştığını 
belirten Koca, 
yangınlardan et-
kilenen kişiler için 
sağlık hizmetlerinin 
hem bölgede hem 
de hastanelerde hı-
zla sağlandığını 
k a y d e t t i .
Koca, toplantının 
başında ülkenin 
içinde bulunduğu 
afet durumuyla il-
gili tüm Bilim Ku-
rulu üyelerinin 
üzüntülerini ifade 
ettiğini aktarar-
ak, şunları söyledi:
“Ülkemizin mü-
cadele gücü ve 
vatandaş lar ımız-
la birlik ve bera-
berlik içinde mü-
cadele tecrübesi son 
derece yüksektir. 
Sağlık açısından 
Bakanlığımız ve 
teşkilatımız hazır 
kıta afet bölgesindeki 
gelişmeleri takip 
e t m e k t e d i r .

Bir haftadır ülke olarak yangın felaketlerine karşı mücadele veriyoruz. Gönüllü UMKE 
timlerimiz, Acil Sağlık profesyonellerimiz her birimizin koşmak istediği yerlerdeler. 
Her birimizin yapmak isteyeceğini yapıyorlar. Dumandan gözü yaşarıp göremez hale 
gelen orman kahramanlarıyla, üzüntülerinden ağlayanlar, bugünlerde hepimiz biriz, 
beraberiz.”

Bakan Koca toplantıda, kritik sınır kabul ettikleri 20 binin çok üzerinde seyreden gün-
lük vaka sayıları, aşılama süreci ve toplum bağışıklığını sağlayacak bir aşılanma oranına 
kavuşmak için yapılması gerekenlerin ele alındığını bildirdi.

“Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koy-
maktadır”
Kovid-19 vaka sayısının dün yaklaşık 25 bin olduğunu hatırlatan Koca, şöyle devam 
etti:

“Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymak-
tadır. Salgın, hayatın inkar edilemez bir gerçekliğidir. Salgın gündemine alışılmış olsa 
bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgenemez. Riske karşı gerekli tedbirleri 
almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır.
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KÜLTÜR - SANAT

Saraybosna Film Festivali’nde TRT yapımı ve TRT or-
tak yapımı 5 film yer alacak

Bu yıl 13 Ağustos’ta 
başlayacak olan 
Saraybosna Film 
Festivali’nde TRT 
yapımı ve TRT or-
tak yapımı 5 film yer 
alacak.
TRT’den yapılan 
açıklamaya göre, 13-
20 Ağustos’ta 27. kez 
gerçekleştiri lecek 
festival, TRT yapımı 
“Komşuluk Halleri” 
filmiyle açılacak.
Festivalin “In Focus” 
seçkisinde TRT or-
tak yapımları “Quo 
Vadis, Aida?” ve 
“Af ” gösterilirken, 
festivalin endüstri 
bölümü “Cine-
link”te ise TRT ortak 
yapımı “Tereddüt 
Çizgisi” ve “Bir Tut-
am Karanfil” proje-
leri yer alacak.
Festivalin açılışı TRT 
yapımı “Komşuluk 
Halleri” ile yapılacak
Bosna’daki savaşın 
izlerini silmek ve 
Saraybosna’yı yenid-
en kültür ve san-
atın merkezi haline 
getirmek amacıy-
la düzenlenmeye 
başlayan festivalin 
açılış töreninin ar-
dından, 

Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen 
Danis Tanovic’in “Komşuluk 
Halleri” filmi gösterilecek.
TRT yapımı film, birbirlerinden 
çok farklı karakterlere sahip ol-
malarına rağmen dost ve komşu 
olan Saraybosna’nın en iyi iki 
köfte ustasının rekabetini an-
latıyor.
Dünya prömiyerini festival-
de gerçekleştirecek olan film, 
1000’den fazla izleyicinin 
katılımıyla 13 Ağustos Cuma 
akşamı açık havada seyredilecek.
Festivalin “In Focus” seçkisinde 
“Quo Vadis Aida?” ve “Af ” yer 
alıyor
Jasmila Zbanic’in yönettiği, 
Damir Ibrahimovic’in yapım-
cılığını üstlendiği TRT ortak 
yapımı “Quo Vadis, Aida?”, 
1995’te yaşanan Srebrenitsa kat-
liamını konu ediniyor. 

Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde Sırp asker-
leri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on bin-
lerce Bosnalının öldürüldüğü soykırım günlerinde, 
Birleşmiş Milletler Üssü’nde geçiyor.
Dünya prömiyerini geçen sene eylül ayında dün-
yanın en önemli festivali Venedik Film Festivali’nin 
Ana Yarışma bölümünde yapan film, Toronto Film 
Festivali’nde yarıştı. Venedik ve Toronto’nun ar-
dından birçok önemli film festivalinden ödüller alan 
yapım, 93. Oscar Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası 
Film” kategorisinde yer aldı.

Bu yıl 13-20 Ağustos’ta 27’ncisi gerçekleştirilecek festival, Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis 
Tanovic’in TRT yapımı “Komşuluk Halleri” filmiyle açılacak.
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KÜLTÜR-SANAT

Parion Antik Kenti’nde bulunan 1900 yıllık mezar 
taşı dönem tarihine ışık tuttu

Kazı Heyeti Başkanı 
ve Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Arke-
oloji Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Vedat 
Keleş, AA muhabir-
ine, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığının 
izin ve desteği, Türk 
Tarih Kurumu ve 
ana sponsor İÇDAŞ 
AŞ’nin sağladığı im-
kanlarla kazılara de-
vam ettiklerini söyl-
edi.
Kazılara, başta Erzu-
rum Atatürk Üniver-
sitesi olmak üzere 
ülkenin değişik 
üniversitelerinden 
gelen heyet üyelerin-
in katkı sağlandığını 
anlatan Keleş, “2021 
itibariyle Mosko-
va Ekonomi Yük-
sek Okulu Klasik ve 
Doğu Araştırmaları 
Enstitüsünden de 
yabancı heyet üye-
lerimiz kazılarımıza 
katılmaya başladılar. 
Onlar da agora sek-
töründe çalışıyorlar. 
Kazılarımız her yıl 
olduğu gibi bu yıl da 
iyi bir şekilde devam 
ediyor.

Parion’un güney nekropolünde 
gerçekleştirdikleri çalışmalar-
da “Anıt mezar-6” adı verilen 
son derece önemli bir mezar 
ile karşılaştıklarını dile getiren 
Vedat Keleş, “Burada 2004’te 
Kemer Köyü İlkokulunun 
yapımı sırasında bazı bölge-
ler kepçeyle kazılmış. Tahrip 
edilmiş alanlar vardı. O bölgeyi 
düzeltirken bir mezar odası-
na rastladık. Çalışmalarımızı 
devam ettirdikten sonra 1 
metreye 1 metre boyutunda, 
kenarı yivli sütunlu bir mezar 
steliyle karşılaştık. İyi kondi-
syondaki bu stel, son dönemde 
bölgemizde ele geçirilen en iyi 
mezar stellerinden bir tanesi. 
Stel üzerinde iki ana figür var, 
sol tarafında oturur vaziyette 
kadın, hemen onun arkasında 
ise stelin orta bölümünde uz-
anmış bir erkek figürü yer al-
maktadır.” ifadelerini kullandı.

“Burada 4 gömü evresinin bulunduğunu tespit ettik”
Stelin sağ tarafında, mezar sahibi erkeğin hizmetçileri 
ve atına yer verildiğini vurgulayan Keleş, şöyle devam 
etti: “Bu genel şemaya göre stelin sol tarafında mezar 
sahibesi kadın ve ona özgü eşyalar ile hizmetçisi, stelin 
sağ tarafında da mezar sahibi erkek ve ona ait eşyalar 
betimlenmiştir. Mezar stelinin alt bölümünde Latince 
bir yazı bulunmaktadır. İlk epigrafik analizlere göre, 
yazıtta ‘Lucius’un azat ettiği Lucius Furnius Lesbonax, 
bu mezar stelini kendisi ve karısı Furnia Sympnerusa 
için yaptırdı’ anlamında bir tanımlamaya yer verilm-
iştir. İlk değerlendirmelere göre mezar stelinin 1900 
yıllık olduğu düşünülmektedir.”

Çanakkale’nin Biga ilçesi Kemer köyü yakınındaki antik dönemin önemli liman kenti Parion’da 
sürdürülen kazılarda, 1900 yıllık mezar steli (taşı) bulundu.



SİMGE DERGİ 24

EĞİTİM

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih işlemleri 
bugün başladı

Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merke-
zi (ÖSYM) Başkan-
lığınca, 2021- Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı (KPSS) A 
Grubu ve Öğret-
menlik (genel ye-
tenek-genel kültür 
ve eğitim bilimleri) 
Sınavı 101 sınav 
merkezinde yarın 
gerçekleştirilecek.
Saat 10.15’te başlay-
acak Genel Ye-
tenek-Genel Kültür 
Sınavında adaylara, 
çoktan seçmeli 120 
soru yöneltilecek ve 
soruları cevaplama-
ları için 130 dakika 
süre verilecek.
Saat 14.45’te başlay-
acak Eğitim Bilim-
leri Sınavında ise 
çoktan seçmeli 80 
soru yöneltilecek ve 
soruları cevaplama-
ları için 100 dakika 
verilecek.
Adaylar, sınavın sa-
bah oturumunda 
10.00, öğleden son-
raki oturumunda 
saat 14.30’dan son-
ra sınav binalarına 
alınmayacak.

Sınavda Kovid-19 önlemleri 
alınacak
ÖSYM, Kovid-19 salgınına 
karşı 2021-KPSS A Grubu ve 
Öğretmenlik Sınavı öncesinde 
tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav 
binalarının detaylı temizliği 
yapılacak. Ayrıca buralar dezen-
fekte edilecek.
Adaylara sınav binası girişler-
inde görevliler tarafından maske 
ve dezenfektan dağıtılacak.
İsteyen adaylar, dezenfektan-
larını yanlarında getirebilecek. 
Sınav görevlilerine de maske 
ve dezenfektanla lateks eldiven 
verilecek. Adaylar ve görevliler, 
kendi maske ve/veya siperlikleri 
ile de sınava gelebilecek.
Kovid-19 durumu olan adaylar, 
sınav merkezlerinde hazırlanan 
ayrı salonlarda sınava alınacak. 
Sınav görevlileri ve adayların 
Kovid-19 durumları, HES kod-
ları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal 
mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri 
dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. 
Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde 
binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için 
sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere 
geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nü-
fus müdürlükleri de ÖSYM’nin internet sitesinden 
duyuruldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerin-
in başladığını bildirdi.
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EĞİTİM

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı
yapıldı

Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, AA muhabir-
ine, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve desteği, Türk Tarih Kurumu ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ’nin sağladığı 
imkanlarla kazılara devam ettiklerini söyledi.
Kazılara, başta Erzurum Atatürk Üniversitesi olmak üzere ülkenin değişik üniversitelerinden gelen heyet üyeler-
inin katkı sağlandığını anlatan Keleş, “2021 itibariyle Moskova Ekonomi Yüksek Okulu Klasik ve Doğu Araştır-
maları Enstitüsünden de yabancı heyet üyelerimiz kazılarımıza katılmaya başladılar. Onlar da agora sektöründe 
çalışıyorlar. Kazılarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da iyi bir şekilde devam ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğret-
menlik (Genel Yetenek-Genel Kültür), Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumları yapıldı.
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SAĞLIK

Dünya genelinde 4 milyar 250 milyon dozdan fazla 
Kovid-19 aşısı yapıldı

Türkiye, en çok aşı 
yapılan 9. ülke
Sağlık Bakanlığının 
verilerine göre, Tür-
kiye’de bugüne kadar 
74 milyon 241 bin 73 
doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı 
sayısı bakımından 
dünyada 9. sırada 
yer aldı. Ülke gene-
linde 41 milyon 274 
bin 488 kişiye ilk 
doz, 27 milyon 793 
bin 961 kişiye ikinci 
doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kul-
lanımına veya acil 
kullanımına izin 
verilen Kovid-19 
aşıları, biri hariç, 
iki doz halinde ve 
aralıklı uygulanıyor. 
Dolayısıyla tatbik 
edilen doz sayısı, 
aynı sayıda bi-
reyin aşılanmasının 
tamamlandığı an-
lamına gelmiyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 250 milyon 
dozu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, dünya gene-
linde vaka sayısı 200 milyon 457 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 263 binden fazla 
kişi hayatını kaybetti.
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SAĞLIK

Vücuttaki benlerin gösterdiği değişimlere dikkat edil-
mesi gerekiyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakül-
tesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı, yaptığı yazılı 
açıklamada, bazı kişilerin, vücudundaki benlerden 
dolayı psikolojik ve estetik açıdan rahatsızlık duy-
duğunu belirtti.
Birçok kişinin bu görüntüden kurtulmak istediğini 
aktaran Kargı, “Birçok insanın vücudunda koyu ren-
kli lekelenmeler mevcuttur. En çok fark edilenleri ise 
vücudun farklı bölgelerinde genellikle deriden kabarık 
şeklinde ve çok koyu renkli olanlardır. Vücuttaki ben-
ler, ortalama 50-100 adet civarındadır ancak bu durum 
mevcut cilt tiplerine, genetik faktörlere, güneş ışınları-
na fazla maruz kalmak gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak 
değişebilmektedir.” ifadelerini kullandı.
“Benlerin alınması, kanser riski oluşturmaz”
Kargı, benlerin iyi ve kötü huylu olduğuna dikkati çek-
erek, şunları kaydetti:
“Şüpheli görünen, şekil, boyut ve renk değişikliği 

gösteren benlerin mutlaka uzman doktor gözetiminde 
takibinde olup tespit edilmesi gerekir. Tespit edilen 
benlerin gerekli basit cerrahi müdahalelerle alınması, 
gelecekte ortaya çıkması olası kötü sonuçların önüne 
geçebilmektedir. Benlerin alınması, kanser riski oluştur-
maz, aksine olası kanser oluşumunun önceden ve erken 
safhada tespit edilmesini sağlamaktadır.
Benlerini aldırma korkusu yaşayan hastalar, benler-
indeki değişime dikkat etmeyebilir. Bu önemsememe, 
kansere dönüşme riskinin geç fark edilmesine neden 
olabilir. Düzenli şekilde estetik, rekonstrüktif ve plas-
tik cerrahi uzmanlarınca takibinin yapılması ve tetkik 
edilmesi, yerinde ve uygun olacaktır. Alanında yetkin 
bir plastik cerrah tarafından yapılan ben alma opera-
syonu, kesinin anatomisine uygun yönde yapılması, be-
nin uygun derinlik ve genişlikte çıkarılması, uygun dik-
iş tekniği kullanılmasıyla rahatsız edici görünümden 
hastanın en az izle kurtulmasına olanak sağlayacaktır.”

Sağlık uzmanları, benlerde görülen şekil, boyut ve renk değişikliklerinin önemsenmemesi duru-
munda, kansere dönüşme riskinin artırabileceğine dikkati çekerek, bunların basit cerrahi müda-

haleyle alınması gerektiği konusunda uyardı.
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BİLİM-TEKNOLOJİ

Türkiye Uzay Ajansının Türksat tarafından tasarla-
nan internet sitesi ödüle layık görüldü

Türksat’ın internet 
sitesinde yer alan 
duyuruya göre, “Al-
tın Örümcek Web 
Ödülleri”, internet te-
knolojisi kullanılar-
ak gerçekleştirilen 
başarılı projelerin 
hak ettiği yeri bul-
ması ve bu alanda 
yapılacak yatırım-
ların özendirilmesi 
amacıyla düzenleni-
yor.

Ödüller için 4 bin 
677 markanın 35 
bin 211 internet si-
tesi yarıştı, yaklaşık 
1 milyon 600 bin oy 
kullanıldı.

Türksat tarafından 
tasarlanan Türkiye 
Uzay Ajansı internet 
sitesi, kamu kurumu 
kategorisinde birinci 
oldu.

“Sitenin ödül al-
ması bizleri gurur-
landırdı”
Türksat AŞ Genel 
Müdürü Ertok, Tür-
kiye Uzay Ajansını 
ziyaret ederek Altın 
Örümcek Ödülü’nü 
Kurum Başkanı Ser-
dar Hüseyin 

Yıldırım’a hediye etti.

Ertok, Türkiye Uzay Ajansının 
ülke için büyük öneme sahip old-
uğunu ve kurulmasının Türksat 
ailesini çok mutlu ettiğini belir-
terek, “Türkiye Uzay Ajansının 
topluma bakan yüzü olan internet 
sitesinin yapımında görev almak 
bizler için önemli. Ayrıca bu sit-
enin ödülü alması da bizleri gu-
rurlandırdı. Türksat olarak Tür-
kiye Uzay Ajansına desteğimiz 
her zaman sürecektir.” ifadelerini 
kullandı.

Yıldırım da sitenin ödülü hak 
ettiğini vurgulayarak, sitenin 
başarısında büyük emeği olan 
Türksat ailesine teşekkür etti. 
Gelişmenin sonunun olmadığına 
işaret eden Yıldırım, siteyi dina-
mik bir şekilde geliştirmeye de-
vam edeceklerini bildirdi.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da 
şunları kaydetti:

“Siteyi büyük emekle hazırlayan 90Pixel çalışanları-
na, hosting hizmetini sağlayan Türksat’a ve Türkiye 
Uzay Ajansı bünyesindeki ekibimize teşekkür edi-
yorum. Kullanıcılarımızın yapıcı tenkitleriyle daha 
da gelişecek.”

Türkiye Uzay Ajansının tasarımı Türksat tarafından yapılan internet sitesi, “Altın Örümcek Web 
Ödülleri”nde kamu kurumu kategorisinde birinci oldu.
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BİLİM-TEKNOLOJİ
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İNSAN KAÇAKÇILIĞI
Türkiye gündemi öylesine hızlı değişiyor 
ki, kamuoyunun bir gün önce toplumun 
geleceği için “hayati” gördüğü konular, bir 
gün sonra yerini “daha hayati” gündem-
lere bırakıyor, kamu oyu da bir gün önce 
tartıştığı gündemi bir yana bırakarak, yeni 
gündemin peşinden koşmaktadır. Nisan 
ayının ortalarında toplumu meşgul eden 
ve genel olarak “Bazı belediyeler aracılığıy-
la insan kaçakçılığı” olarak medyada geniş 
yankı uyandıran haberlerde, “Bazı beledi-
yelerin öncülüğünde gri pasaport verilerek, 
Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda 
gibi bazı Avrupa ülkelerine giden görev-
lilerin Türkiye’ye geri dönmedikleri, gri 
pasaportun sağladığı avantaj ile gittikleri 
ülkelere sığındıkları” ileri sürülmüştü. 
Öyle ki organize olduğu anlaşılan bu insan 
kaçakçılığına aracılık etme iddialarında, 
“Daha temiz bir çevre yaratmak”, “Çevr-
eye duyarlı bireyler yetiştirmek”, “Tarihi ve 
kültürel çevreyi korumak”, “Kentin çevre, 
eğitim ve kültürel çalışmalarını yerinde 
görmek ve incelemelerde bulunmak” gibi 
amaçları gerçekleştirmek üzere, bazı be-
lediyelerin bu alanlarda faaliyet yürüten 
çeşitli derneklerle işbirliği içinde, Beledi-
ye Meclis kararları alınarak ve sağlanan 
hizmet pasaportları (Gri pasaport) ile çok 
sayıda kişinin yurtdışına çıkarıldığı, ancak 
belediyelerin öncülüğünde bu suretle yurt-
dışına giden kişilerin, gittikleri ülkelerden 
bir daha Türkiye’ye dönmedikleri belirtili-
yordu.
Kamuoyunun tartıştığı ve toplumun 
büyük bir bölümünün yakından ilgilendiği 
bu konuda İçişleri Bakanlığı hemen mülki-
ye müfettişleri görevlendirerek, iddialarda 
yer verilen belediyeler hakkında inceleme 
başlatıyor, varsa sorumlular hakkında 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunun amir hüküm-
leri doğrultusunda gereğinin yapılması 
talimatını veriyordu. İnsan kaçakçılığına 
aracılık ettiği iddiası ile ülkemizin değişik 
bölgelerinde bulunan toplam 29 belediye 
ile ilgili inceleme ve soruşturmalar, halen 
mülkiye müfettişleri tarafından titizlikle 
sürdürülmektedir. Hiç kimsenin şüphesi 

olmasın, bu inceleme ve soruşturmaların 
akabinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 
ve İçişleri Bakanlığı Makamı tarafından, 
yasadışı eyleme aracılık eden, yürürlük-
teki mevzuata uygun olmayan usul ve yön-
temlerle usulsüz olarak gri pasaport temin 
eden, kişileri yurtdışına muvazaalı bir 
şekilde çıkarak, yasadışı bu girişimlerden 
menfaat temin ettiği tespit olunan tüm 
sorumlular hakkında idari ve adli işlemler 
tereddütsüz yerine getirilecek ve bu kon-
uda sorumluluğu bulunan bu usulsüzlüğe 
öncülük eden başta ilgili belediyeler ile 
dernekler olmak üzere, bu kirli organi-
zasyonun içinde yer alanların tümü hak-
kında cezai işlem tesis edilecektir.
Esasen, bu tür haberlerin medyada gün-
dem oluşturması ve İçişleri Bakanlığınca 
iddialarda yer verilen belediyeler hakkın-
da inceleme ve soruşturma başlatılmasının 
akabinde de belediyelerin öncülüğünde 
bu tür olumsuzlukların önüne geçile-
bilmesi bakımından Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca 21.04.2021 tarihli ve 2021/6 
sayılı genelge yayınlanarak, belediyelerin 
öncülüğünde yurtdışına çıkışlar daha be-
lirgin kurallara bağlanmıştır. Söz konu-
su bu genelgede, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun “Yurtdışı ilişkiler” başlıklı 
74 üncü maddesinde, “Belediye, beledi-
ye meclisinin kararına bağlı olarak görev 
alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren 
uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, 
kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu 
teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî 
idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri 
gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi 
kurabilir.

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)

BAKIŞ AÇISI

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar
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 BÂYEZÎD-İ BESTAMÎ (Ö. 875)

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
NİMET YILDIRIM

Yazar

Bayezîd’e göre arifin 
hedefi, dünya ehli bilgin-
leri, zahitleri ve sufîleri 
Hak’tan uzaklaştıran 
bütün bu perdeler ve 
engellerden kurtuluşa 
ermektir. Onun bütün 

şathiyyeleri de onun bu 
mistik tecrübeleriyle hak-
ka erişme yolundaki ruh-
sal çabaları ve aşkını dile 

getirmektedir. Çağdaşı 
bazı şeyhlerin tersine 

Bayezîd’in tasavvufta-
ki temel yolu daha çok 
nefsini gözetim altında 

tutmaktı.

Ebû Yezîd Tayfûr b. Îsâ b. Sürûşân, ilk dönem 
İranlı büyük sufî, arif ve zahid. Ataları Bes-
tamlı Zerdüşt mubedlerinden olan Bayezîd, 
atası Suruşan zamanında İslâm inanışını ka-
bul etmişler ve Zerdüştiler mahallesinden 
Müslümanlar mahallesine taşınmışlardı. 
Hayatıyla ilgili bilgiler kaynaklarda birbirin-
den farklı bazen de birbirine zıtlıklar göster-
mektedir. 
Horasan yöresinde zühdü gerçek tasavvuf-
la yücelten kişinin Bâyezid olduğu söylenir. 
Bâyezid’in hayatı hakkında bilgilerimiz son 
derece sınırlı ve noksan olmasına rağmen onun 
öğretisi ve sufî görüşleri konusunda hiçbir 
şekilde noksan ve belirsiz değildir. Babasının 
adı İsâ b. Surûşân’dır. Suruşân, önceleri Mecusî 
inanışını benimsemişken daha sonraları İslâm 
dinini kabul etmişti. Sehlekî’nin aktarımlarına 
göre Bayezîd, üç yüz on üç hocadan ders almış, 
en son olarak da Câfer-i Sâdık’ın öğrencisi ol-
muştur. 
Bayezîd’e göre arifin hedefi, dünya ehli bilgin-
leri, zahitleri ve sufîleri Hak’tan uzaklaştıran 
bütün bu perdeler ve engellerden kurtuluşa 
ermektir. Onun bütün şathiyyeleri de onun 
bu mistik tecrübeleriyle hakka erişme yolun-
daki ruhsal çabaları ve aşkını dile getirmekte-
dir. Çağdaşı bazı şeyhlerin tersine Bayezîd’in 
tasavvuftaki temel yolu daha çok nefsini göze-
tim altında tutmaktı. Halkı irşad etmeğe ya da 
onlarla sıkı ilişkilere girmeğe fazla ilgi duy-
mazdı. Bundan da öte onun halkı kendisinden 
uzaklaştırmak için gösterdiği çaba ve bu kon-
uda ısrarlı oluşu bir bakıma Melamiler tarikatı 
rengini de andırmaktadır. 
Klasik dönem büyük sufilerinin şeyhi olarak 
kabul edilen Bestamî’nin 112 tasavvuf ulusu 
büyük şeyhin hizmetinde bulunduğu söylenir. 
Büyük imam Cafer-i Sâdık’ın hizmetinde en 
büyük tarikat yolunu buldu ve yıllarca o şey-
hin hizmetinde sakkalık görevinde bulundu. 
Ondan izin alarak Bestâm şehrine dönüp hiz-
metlerini sürdürdü. 
Bâyezîd-i Bestâmî, ruhuyla Peygamber’in 
miracına benzer bir tür mirac gerçekleştird-
iğinden söz eder. Bazı kaynaklarda onun bu 
gizemli seyahatiyle ilgili rivayetlere rastlanır. 
Söz konusu rivayetler büyük iddialarla dolu ve 
tasavvufta “şathiyât” adı verilen türde anlatım-
lardan oluşmaktadır. Onun bu tür şathiyyeleri 
daha sonraki dönemlerde yaşamış bazı sûfîler 
için sorun olarak ortaya çıkmıştır. İleri gelen 
bazı mutasavvıflar sözü edilen aşırı iddialar ve 

haddi aşan anlatımları sufîleri yersiz itham-
lardan kurtarmak için olumlu şekilde yorum-
layarak normal ölçüler çerçevesine çekmeğe 
çalışmışlardır. 
Bâyezîd hakkındaki rivayetlerden hiç birinde 
onun hayatı boyunca İslâm dinî kurallarına 
aykırı olan ya da dinî inanışları önemsemeyen 
hareketlerde bulunduğu bir davranışından veya 
bu türden davranışları dolayısıyla eleştirildiği, 
toplum tarafından itham edildiğinden söz 
edilmez. Ancak bazı eserlerde yer alan rivay-
etlere göre onun tekfir edilmesi şathiyyeleri ve 
miracı gerekçesiyle yapılmıştır. 
Bâyezîd’in metafizik evrende çıkmış olduğu 
ruhuyla gerçekleştirdiği seyahati, çağdaşları 
tarafından gereği gibi anlaşılamamış, old-
uğu gibi kavranamamış, onun Peygamber’in 
miracına benzer bir miractan söz ettiği, Peyg-
amber gibi bir mirac gerçekleştirdiği iddiasın-
da bulunduğu gerekçesiyle tekfirle suçlanmış 
ve Bestâm’dan sürgün edilmiştir. Söz konusu 
itham onun ölümünden sonra da uzun asırlar 
değişik kişiler ve çevreler tarafından tekrarlan-
mış, kendisine karşı birçok itiraz ve suçlama-
ların yöneltilmesine gerekçe olmuştur. Söz 
konusu itiraz ve ithamların yanı sıra Serrâc 
ve Hucvîrî gibi kişilikler de Bâyezîd’in, Peyg-
amber’in bedeni ve ruhuyla gerçekleştirmiş 
olduğu miracının aksine cezbe, sekr ve vecd 
halindeyken ruhuyla böyle bir seyahate çık-
mış olduğunu ifade etmektedirler. Böylece 
Bâyezîd’in mirac olayının, Peygamber’in 
miracının bir alternatifi olmadığı, bu yüzden 
de Bâyezîd’in Peygamber’e karşı bir saygısızlık-
ta bulunmadığını ve sadece Allah’a yaklaşma 
ve ona erişmede bir ruhun metafizik evrenlere 
yapmış olduğu bir ruh ve bir gönül serüveni 
olduğunu ortaya koyarlar. 
Ey aşkı bilgeyi de cahili öldüren sen
Sevdası iyi adlılığı da kaybettiren sen

Şarap rengi dudağının zevkiyle çıkardın 
Manastırdan Bâyezîd-i Bestamî’yi de sen
***
Yakınlaşmak istiyorsan Tanrı’ya şefkatli ol
İnsanların yüzlerine de arkalarında da güzel 
sözlü ol

Seher gibi dosdoğru, vefalı olmak istiyorsan
Güneş gibi herkese karşı bir tek yüzlü ol 
NİMET YILDIRIM
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KÜLTÜR-SANAT

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne alınan 
Arslantepe Höyüğü’ne ilgi arttı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine alınan, 7 
bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet 
şeklinin ortaya çıktığı Arslantepe Höyüğü’ne turistlerin il-
gisi arttı.

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan 
ve yaklaşık 7 yıl önce UNESCO “Dünya Miras Geçici Lis-
tesi”ne alınan Arslantepe’nin bir süre önce UNESCO Dün-
ya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne alınmasıyla buraya gelen 
turist sayısı çoğaldı.

Malatya’ya 7 kilometre uzaklıkta ve Fırat Nehri’nin batı 
kıyısında bulunan Arslantepe’de yaşanan turist yoğunluğu 
hem tarih meraklılarını hem de tur rehberlerini mutlu edi-
yor.

Bölgede tur rehberliği yapan Akdeniz Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence 
Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevcan Yıldız, AA mu-
habirine, Arslantepe’ye ilginin UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Kalıcı Listesi’ne alınmasıyla arttığını ifade etti.

Tur taleplerinde son dönemde Arslantepe ile ilgili beklenti 
oluştuğunu bildiren Sevcan, şöyle devam etti:

“Bölgenin asıl listeye alınması, yurt içi ve yurt dışı turizmi 
için önem arz ediyor. Çünkü bu büyük bir reklam oldu. İn-
sanlar Arslantepe’yi belki duyuyorlardı ve çok önemsem-
iyorlardı, belki önemsiyorlardı ama gelemiyorlardı. Şimdi 
ise ‘Demek ki miras listesine girecek kadar önemli’ diyerek 
öncelik verilmeye başlandı. Acentemizde Arslantepe’ye çok 
fazla talep var, diğer acentelere de talepler var.”

Ziyaretçiler de memnun
Höyüğü ziyarete gelen Gülgün Çetinkaya, tur gezisi kap-
samında Malatya, Tunceli ve Elazığ’ı gezeceklerini söyledi.

Daha önce de UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Lis-
tesi’nde bulunan Göbeklitepe’yi ziyaret ettiğini anlatan 
Çetinkaya, şöyle konuştu:

“Oradaki tarihi incelemiştik. Arslantepe’ye yıllar önce 
gelmiştim. UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne 
alındıktan sonra Arslantepe’yi bir kez daha görmek için 
geldim. Çok güzel ve orijinal bilgiler aldık, güzel bir yer. Bir 
öğretmen olarak öğrencilerimize anlattığımız hiyerarşik 
yapıyı burada gözlemledik, ilk belgeli mühürlerin elde edil-
mesi, belirli kapıların belirli kişilere hiyerarşik yapıya göre 
yapıldığını öğrendik. Devlet sistemi burada oluşmuş, bura

Malatya’ya 7 kilometre uzaklıkta, Fırat Nehri’nin batı kıyısında bulunan Arslantepe’de yaşanan 
turist yoğunluğu hem tarih meraklılarını hem de tur rehberlerini sevindiriyor.
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Sağlık Çalışanları İçin Kanunlardaki
Yeni Düzenlemeler Caydırıcı Olabilir mi ?
Sağlık Çalışanları İçin Kanunlardaki Yeni Düzenle-
meler Caydırıcı Olabilir mi ?
İlkel toplumların bile kendine özgü kuralları 
,bunları uygulayan  kişileri ve kurumları vardı.Bu 
kuralların çoğu yazılı değil ,gelenekseldi. İnsan 
toplulukları bir araya gelip örgütlendikçe ve büyük 
topluluklar haline geldikçe kuralların sayısı arttı ve 
daha çok yazılı hale geldi.Bugünkü toplumlarda 
kurallar yazılıdır.Yani kanun ve diğer yazılı kural-
lar; tüzükler,yönetmelikler ,genelgeler gibi…Kural-
ların kimileri çok detaylı olarak yazılmıştır.Kimi 
kurallar genel çerçeveyi çizmiştir. Örneğin Hindis-
tan da ceza kanunlarının sayıları çok olup her suç 
detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. İngilterede ise 
yargı ,idari ve adli yargı olarak ayrılmamış olup 
anayasa ve kanunlar genel bir çerçeveyi çizmiştir.
Ülkemizde ise anayasının genel kuralları içerisinde 
adli ve idari yargı olarak ikiye ayrılmış olup kimi 
kanunlar oldukça detaylıdır.
Bugün kısaca üzerinde  duracağımız konu : Sağlık 
çalışanlarına yapılan olumsuz davranışlara veri-
lecek cezaların ‘’Covid-19’’ pandemisi  sürerken 
yürürlüğe giren   yeni yaptırımların caydırıcılığa 
etkisi .
Yeni  kanuna göre ; ‘’ Kamu ve özel sağlık kurum 
ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı 
görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı  Türk Ceza 
Kanununda er alan kasten yaralama ( madde 86) 
,tehdit (madde 106 ),hakaret (madde 125) ve görevi 
yaptırmamak için direnme ( madde 265 )  suçların-
da ; 
a) İlgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar 
yarı oranında artırılır.
b) Türk Ceza Kanunu 51. maddesinde  
düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi ve ceza 
muhakemesinin kanunun 231. maddesinde 
düzenlenen  hükmün açıklanmasının  geri bırakıl-
ması hükümlerin uygulanmaz’’
‘’ Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşlarında 
,faile ve yakınına ,madurun verdiği hizmeti  vere-
bilecek başka sağlık personeli bulunması  halinde 
hizmet diğer personel tarafından verilir’’. 
Yukarda da görüldüğü gibi  kasten yaralama ,te-
hdit,hakaret  ve görevi yaptırmamak için verilen 
cezalar yarı oranında artırılmıştır.Bu artırma suç 
işleyen kişileri caydırmak için konmuştur. Sorun 
şudur ;Acaba caydırıcılık olmuş  mudur? Ayrıca 
hapis cezasının  ertelenmesi ve hükmün açıklan-
masının  geri bırakılması da ortadan kaldırılmıştır. 
Anlaşılacağı üzere kanun çıkmadan önce hapis  
cezasının ertelenmesi ve  hükmün açıklanmasının 
ertelenmesi caydırılıcıktan uzak uygulamaydı.
Yukaradaki  düzenlemelere rağmen gelin görün ki 
sağlık çalışanlarına işlenen suçlar azalmamış  hatta 

artmıştır.Bu durumun  ortaya çıkmasının 
elbette çok nedenleri vardır. Bize göre bu sebepler-
in başlıcaları şunlar olabilir; 
1) Kanunda, yargılamanın mutlaka failin tu-
tuklu yapılması gerekliliği olmalıydı. Oysa tutuksuz 
yargılama suç işlemiş faillerin ertesi gün başka bir 
yerde ve aynı kişiye şiddet uyguladığı görülmüştür.
2) Sağlık çalışanlarına karşı dünyanın hery-
erinde şiddet uygulandığı ne yazık ki görülmek-
tedir.Gelişmekte olan ülkelerde şiddetin sayısı 
niteliği ve derecesi daha da fazladır. Ne yazık ki 
bu ülkelerin ilk sıralarında ülkemiz de yer almak-
tadır.Bu durumu eğitimsizliğe ,mesleklere karşı 
toplumun kışkırtılmasına ve uygulanan şiddetten 
politik çıkar elde edilmesine bağlayabiliriz. Şöyle ki 
, son yıllardaki siyasi iktidar , siyasi propagandasını 
yaparken ‘’Artık doktorların kapısını ayağınızla 
açıyorsunuz’’ ve  halkına ‘’ Doktorlara karşı  örgü-
tlenin ‘’ diyerek açık hedef göstermiştir.Bu ifadeleri 
duyan ve beklentileri fazla olan eğitimi az halkın  
davranışı şiddet şeklinde olmayıp da  nasıl olacak-
tır?
Öyle ki fıkralar halinde halkın arasında ‘’Hayde  
hastanede  birkaç  doktor  dövelim ‘’  diyenlere 
mi ,başka bir devlet dairesinde olay çıkaran bir 
vatandaşa, devlet dairesindeki memurun ark-
adaşlarıyla birlikte vatandaşı dövdükten sonra ‘’ 
Ulan sen burayı hastanemi sandın diyerek ‘’ kişiyi 
yaka paça dışarıya  atmalarına mı mı şaşarsınız ?. 
Açıkça söylenebilinir ki sağlık çalışanlarına  şiddet 
son 15 yılda kayda değer ölçüde artmıştır.
3) Herşeyin başı eğitim olduğundan 
toplumumuzdaki bu saldırıların en önde gel-
en nedenlerinden biri de  eğitimsizlik olduğunu  
söyleyebiliriz.

En uzun eğitim sonunda, kamu hizmetini gören bir 
meslek gurubuna karşı işlenen suçların azalması 
hepimizin dileğidir.Ancak bunu samimi olarak ,si-
yasi iktidarların da istemesi gerekir.
 
YUSUF BAYRAKTAR
 Tıp Profesörü  ; Hukukçu
                                                                                   

BAKIŞ AÇISI

Dr.
Yusuf  BAYRAKTAR

Tıp Profesörü,
Hukukçu

Sağlık çalışanlarına 
karşı dünyanın heryer-
inde şiddet uygulandığı 
ne yazık ki görülmek-
tedir.Gelişmekte olan 
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UNUTMADIK... UNUTMAYACAĞIZ!...
Prof. Dr. Bayram ALTAN
Bugün 15 Temmuz 2021.
5 yıl önce Vatan hainlerinin Ülkemizin 
yönetimini ele geçirmek için kalkıştıkları 
haince ve kanlı girişimlerini unutmadık, 
unutmayacağız!...
Gözleri dönmüş bu hain darbeciler-
in, Devletimizin silahlarıyla 248 masum 
kardeşimizi acımasızca nasıl şehid ettikler-
ini asla unutmadık, unutmayacağız!...
Aynı gece başaramadıkları darbe 
girişiminde 2.196 vatandaşımızı nasıl 
yaraladıklarını ve bazılarını nasıl sakat 
bıraktıklarını unutmadık, unutmaya-
cağız!...
Darbe gecesi Atatürk Havalimanına ge-
lerek hiçbir şey olmamış gibi tankların 
arasından sıyrılıp partizanının evine sığı-
narak TV ekranından darbe girişimini 
izleyen, girişimin “Başarısız” olduğunu 
duyunca da “ Kontrollü Darbe” deme gaf-
let ve hıyanetinde bulunan darbecilerin 
siyasi işbirlikçilerini asla unutmadık, un-
utmayacağız!....
Bundan beş yıl önce 15 Temmuz gece-
si; bütün dünya liderlerini resmi haber 
ajanslarından gelecek haberlere kitleyen, 
ağır savaş silahlarına, uçaklardan üzerl-
erine atılan bombalara ve binaları tahrip 
eden tanklara meydan okuyan Milletimiz-
in kahramanlaıklarını görünce dehşet ve 
korkuya kapılarak telaşla Türkiye lehine 
beyanatlar veren dünya liderlerini unut-
madık, unutmayacağız!...
Darbeye kalkışma saatlerinde Sayın Cum-
hurbaşkanımızın cesaretini ve metanetini 
yitirmeden vakarlı duruşunu, 85 milyon 
vatandaşa nasıl seslendiğini unutmadık, 
unutmayacağız!...
Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 4.5 G te-
knolojisini kullanarak yaptığı çağrılara ku-
lak veren Necip Milletimizi, kendi imkan-
larıyla onurunu ve vatanını korumak için
meydanlara nasıl koşuştuğunu ve darbe 
girişimine engel olmaya çalışarak 15 Tem-
muz Destanını nasıl yazdıklarını unut-
madık, unutmayacağız!.
85 milyonluk Türk Milleti olarak, 15 

Temmuz 2016 gecesi, yaşamak zorunda 
bırakıldığımız tarihte benzeri görülmemiş 
vahim kanlı darbe girişimini unutmadık, 
unutmayacağız!...
Suret-i Haktan görünerek Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, Emniyet ve İstihbarat 
Teşkilatının, resmi kurum ve kuru-
luşlarının çeşitli kademelerine sızmış olan 
gözleri dönmüş vatan hainlerini unut-
madık, unutmayacağız!...
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a suikast 
düzenleyerek ülke yönetimini ele geçirme 
planı yapmış ve bu şeytani planlarını gece 
saat 22.00 sularında korkunç bir şekilde 
uygulamaya koyan hainleri unutmadık, 
unutmayacağız!... .
Önemli Havalimanlarını, TRT ve Medya 
Kuruluşlarını,Telekom Binalarını,TÜRK-
SAT ‘ı, boğaz köprülerini , Cumhur-
başkanlığı Külliyesini, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Binasını, Ankara ve İstanbul 
İl Emniyet Müdürlüklerini, Ankara Özel 
Harekat Daire Başkanlığını, Büyükşehir 
Belediye Başkanlıklarını işgal girişiminde 
bulunan vatan hainlerini unutmadık, un-
utmayacağız!....
Fethullah Terör Örgütüne (FETÖ) mensup 
bu gözleri dönmüş vatan haini Cuntacıları 
unutmadık, unutmayacağız!...
15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişi-
mini önlemek için Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın çağrısı-
na kulak vererek vatanımızı, darbeye 
kalkışanlardan kurtarmak için meydanlara 
koşan kahraman Türk Milletine, Devletine 
bağlı kolluk kuvvetlerine ve bazı önemli 
makamlara havadan bombalar yağdıran, 
karadan da vicdansızca ateş açan ve üzer-
lerine tankları süren hainleri unutmadık, 
unutmayacağız!....

BAKIŞ AÇISI

Prof Dr.

BAYRAM  ALTAN
Yazar

Önemli Havaliman-
larını, TRT ve Medya 
Kuruluşlarını,Telekom 
Binalarını,TÜRKSAT 
‘ı, boğaz köprülerini 
, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesini, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Binasını, Ankara ve 
İstanbul İl Emniyet 

Müdürlüklerini, Anka-
ra Özel Harekat Daire 
Başkanlığını, Büyükşe-

hir Belediye Başkan-
lıklarını işgal girişi-

minde bulunan vatan 
hainlerini unutmadık, 

unutmayacağız!....
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  “Görmüyor musun ki, şairler her vâdide 
şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve kendilerinin 
yapmadıklarını söylüyorlar. Ancak iman 
edip iyi iş ve davranışta bulunanlar, Allah’ı 
çokça zikredenler ve zulme uğradıkların-
da kendilerini savunanlar, bunların dışın-
dadır.” (Şuara suresi: 225-227)

Mehmet Akif ’i yakından tanıyan rahmetli 
Mahir İz Hoca, şöyle demişti: “Büyük ad-
amların özel hayatını karıştırmayın, zev-
kiniz kaçar, hayal kırıklığına uğrarsınız. 
Mehmet Akif Beyin özel hayatını iste-
diğiniz kadar karıştırabilirsiniz; zevkiniz 
artar.”
Bu, gerçekten böyle miydi?  Öğrencilik 
yıllarımda Mahir Hocadan dinlediğim bu 
sözleri, bazı mahfillerdeki dedikoduları 
dinledikçe ve önemli yazarların hayatını 
araştırdıkça bunun ne kadar yerinde bir 
tespit olduğunu gördüm. Akif ’in özel 
hayatı, gerçekten eseri kadar önemli bir 
destandı.  Diğer çağdaşları için bu, pek de 
söz konusu değildir.
Hayat mı, eser mi, tartışması yıllardır süre-
gelmiştir. Bu konuda Burhan Toprak’ın es-
erden ziyade hayatı tercih ettiğini Necip 
Fazıl, Babıali’de anlatır. Bilindiği üzere o 
zamanki Sanayii Nefise Mektebi, şimdi-
ki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesinde Burhan Toprak yönetici, Necip 
Fazıl da hocadır. Yunus Emre Divanının 
en önemli neşrini, ilk defa Burhan Toprak 
yapmıştır. Sanırım bu tartışma da Yunus 
Emre ve eseri üzerinedir. Her ne kadar 
efsaneleştiği için gerçek hayatını bilemi-
yorsak da Yunus’un hayatı da eseri kadar 
önemli olmalı…
Dostoyevski ve eseri… Bu konuda Dos-
toyevski hayranı A. Gide’in, Dostoyevski 
adlı eserinde anlattığı olay dikkat çekicidir. 
Şöyle anlatır Gide: “Dostoyevski’nin mek-
tuplarının Fransızca yayımlandığını öğre-
nir öğrenmez, kitapçıya gidip satın aldım. 

Çalışma masama koydum ama bir türlü 
okumaya cesaret edemiyordum. Bir tanrı 
acaba nasıl mektup yazmış olabilir? Gün-
ler sonra bütün cesaretimi toplayıp oku-
maya koyuldum. Şaşırmıştım, aşkını bile 
anlatamayan, kardeşinden para dilenen, 
zavallı biri vardı karşımda. Raskolnikov’u,  
Miçkin’i, Karamazov Kardeşleri yaratan 
bu adam mıydı? Gözlerime inanamıyor-
dum. Sonunda anladım ki, ortada iki 
Dostoyevski vardı. O muhteşem eserlerin 
yazarı Dostoyevski, hayatın içinde sıradan 
bir insan olarak yaşayan Dostoyevski… O 
zaman farkettim ki, büyük sanatçılarda iki 
şahsiyet varmış.
Cemil Meriç’in Necip Fazıl için söylediği 
şu sözler, bu konuyu açıklık getirmesi 
bakımından önemli. Dedi ki Cemil Meriç: 
“Necip Fazıl’da iki ırmak vardır; birinden 
nur akar, birinden kir akar ama bunlar 
asla birbirine karışmaz.”  Zaten Necip Fazıl 
da Sakarya Türküsünde bunu ifade eder: 
“Oluklar çift, birinden nur akar, birinden 
kir…”  Ayrıca Aynalar şiirinde kendinde 
bulunan bu iki şahsiyeti açıklar. O, bu ikin-
ci şahsiyeti nefis olarak tanımlar.
Büyük sanatçılarda görülen bu iki şah-
siyeti birbirine karıştıran insanlar, esere 
değil sanatçının hayatına bakarak, san-
atçıyı onulmaz bir hançer darbesi vuru-
rlar; eserinin de üzerini çizerler. Buna 
en iyi örnek Oscar Wilde’dır. Şöhretinin 
zirvesindeyken livata gibi toplumun en 
kötü ahlâksızlık olarak gördüğü olaylara 
karıştığı ortaya çıkınca, eserinin de üzeri 
çizilir. Yıllar geçer, Wilde’ın hayatı değil, 
eseri kalır. Bu da gösteriyor ki eser, zaman 
içinde varlığını giderek daha da hissettirir, 
onu ortaya koyanın özel hayatı, buna asla 
gölge düşüremez.

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)

SANATÇI VE ESERİ
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Cemil Meriç’in Necip 
Fazıl için söylediği 

şu sözler, bu konuyu 
açıklık getirmesi 

bakımından önemli. 
Dedi ki Cemil Meriç: 

“Necip Fazıl’da iki 
ırmak vardır; birinden 
nur akar, birinden kir 
akar ama bunlar asla 
birbirine karışmaz.”  
Zaten Necip Fazıl da 
Sakarya Türküsünde 

bunu ifade eder: “Oluk-
lar çift, birinden nur 
akar, birinden kir…”  
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Rekombinant İnsülin: 
İnsülin, şeker hastaları 

tarafından kandaki 
fazla şekeri uzak-

laştırmak için gerekli 
bir hormondur. Şeker 
hastalarında insülin 
seviyesi çok düşüktür 
veya vücut tarafından 
üretilen insülin ya hiç 
yoktur ya da çok azdır. 

Bu nedenle, kandaki 
glikoz seviyesini kontrol 

etmek için dışarıdan 
vücuda insülin verilm-
esine ihtiyaç duyulur. 

Tıbbı Biyoteknoloji Uygulamalarına Genel Bir Bakış
Biyoteknoloji, kısaca tekrar hatırlanacak olursa; 
insan yararına faydalı ürünler üretmek için tıp, 
tarım, çevre, gıda işleme vb. gibi farklı alanlar-
da yaygın olarak kullanılan teknolojilerdir (Şekil 
1). Tıbbi Biyoteknoloji, son yıllarda, hastalıkların 
önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için çeşitli yeni-
likçi tekniklerin geliştirilmesine yol açan hızlı bir 
büyüme yaşamaktadır. Polimeraz zincir reaksi-
yonu, gen dizilimi, floresan in situ hibridizasyon, 
mikrodiziler, hücre kültürü, interferans-RNA 
kullanılarak gen susturma ve genom düzen-
leme dâhil olmak üzere yeni metodolojiler, insan 
genomunun dizilenmesi, rejeneratif tıp, doku 
mühendisliği, antibiyotiklerin geliştirilmesi ve te-
davi için monoklonal antikorların üretilmesi için 
kök hücrelerin üretilmesi başlıca uygulama alan-
larıdır. Bu yazımızda, Tıbbi Biyoteknoloji alanın-
da kullanılan önemli teknikleri ve bu teknikleri 
kullanarak üretilen ürünleri ve uygulamaları 
özetleyeceğiz.
Rekombinant İnsülin: İnsülin, şeker hastaları 
tarafından kandaki fazla şekeri uzaklaştırmak için 
gerekli bir hormondur. Şeker hastalarında insü-
lin seviyesi çok düşüktür veya vücut tarafından 
üretilen insülin ya hiç yoktur ya da çok azdır. Bu 
nedenle, kandaki glikoz seviyesini kontrol etmek 
için dışarıdan vücuda insülin verilmesine ihti-
yaç duyulur. Eski zamanlarda domuz veya sığır-
ların pankreasından izole edilen insülin insanlar 
tarafından kullanılmaya başlandı ancak gerekli 
insülin miktarını sağlamaya yetecek kadar hayvan 
kaynağı yoktu, ayrıca bazı olumsuz yan etkileri 
de söz konusu idi. Biyoteknolojideki (özellikle 
genetik mühendisliğindeki) yenilikler, insan in-
sülin geninin insandan kopyalanarak bakterilerde 
kullanılmasına yol açtı. Böylece insan insülinini 
kodlayan belli bir gen dizisi, E. coli bakterilerine 
aktarıldı ve bu bakterilerin ürettiği, yüzde yüz in-
san proteini (hormonu olan, böylece her hangi bir 
olumsuz yan etkisi olmayan) insülin üretilerek, 
şeker hastalarının kullanımına sunuldu.
Gen Tedavisi: Gen tedavisi, genetik hastalıklar 
sorununa çözüm olacak en umut verici yaklaşım-
lardan birisidir. Gen tedavisi, genetik bozukluk-
ları tedavi etmek amacıyla retrovirüs, adenovirüs 
veya herpes simpleks virüsü gibi vektörlerin 
yardımıyla, normal bir genin kusurlu ya da inaktif 
gen taşıyan hasta bireyin genomuna eklenmesiyle 
sağlanır. Böylece normal gen, kusurlu veya inaktif 
genin yerini alır ve normal işlevlerini yerine get-
irmeye başlar. Bu tedavi yöntemi, bireye ne kadar 
genç yaşta uygulanırsa başarı şansı da o oranda 
yüksek ve tedavi de daha kalıcı olur. 
Moleküler Tanı: Tıbbi teşhis, biyoteknolojinin 
sağlık sektöründeki bir başka uygulamasıdır. 
Çoğu zaman, hastalık teşhis edildiğinde patojen 
konsantrasyonu artar. Bu nedenle, etkili bir tedavi 
için erken tanı ve patofizyoloji bilgisi gereklidir. 

Bu amaca yönelik uygulamalar, Rekombinant 
DNA Teknolojisi, Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve 
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 
gibi tekniklerin yardımıyla gerçekleştirilebilir.
Farmakogenomik: Farmakogenomik, bireyin ge-
netik yapısına en uygun ilaçların üretilmesine yol 
açmıştır. Kanser, depresyon, HIV, astım vb. hast-
alıklarda uygulanabilir. Böylece “kişiye özel” ilaç 
uygulaması mümkün olabilmektedir.
Yenilebilir Aşılar: Aşılar genellikle hayvanlardan 
ve hücre kültürlerinden elde edilir, ve genellikle 
inaktif patojenlerden oluşur (Şekil 2). Ayrıca son 
zamanlarda çoğumuzun aşina olduğu mRNA te-
melli biyoteknolojik aşılar da üretilmeye başlan-
mıştır. Transgenik (GDO’lu) bitkiler, yenilebilir 
aşılar olarak kullanılabilen antijenler üretebilir. 
Birkaç patojenden gelen antijenik proteinler, do-
mates ve muz gibi bitkilerde genetik olarak ifade 
edilebilir, yani ilgili metabolite dönüşebilir. Trans-
genik şeker pancarı hayvanların şap hastalıklarını 
tedavi edebilir, transgenik muz ve domates kolera 
ve hepatit B gibi hastalıkları tedavi edebilir. Bu 
aşılar, özellikle enjeksiyondan korkan çocuklar 
(ve hatta bazı erişkinler) için çok iyi bir haber olsa 
gerek 
Bu seferlik de bu kadar der, salgının tamamen 
geride kaldığı güzel ve sağlıklı günler dilerim.
Prof. Dr. Ekrem Gürel
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Şekil 1. Biyoteknolojinin farklı uygulama 
alanlarına göre tasarlanmış renkler ve sem-
boller.

Şekil 2. Aşıların genel etki mekanizmasını 
özetleyen şema.
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EN BÜYÜK ERDEM: DOĞRULUK
Prof. Dr. Sayın DALKIRAN Uşak Üniver-
sitesi

İnsanı fıtratında doğru olmak, yanlışa 
yanlış demek, haklının yanında olmak, 
haksıza karşı çıkmak, zalimin zulmünü 
hoş görmemek gibi güzel hasletler vardır. 
Bu tezimizi henüz küçük yaşta olan çocuk-
ların sözleri ve davranışları ispat eder. Zira 
onlar söz ve davranışlar karşısında, yapan 
kişi kim olursa olsun fıtratlarının gereği 
yanlışa yanlıştır derler. Başlangıçta asla 
başka etkenler onu etkilemez, zira o çok 
saftır, temizdir ve hiçbir art niyet taşımaz. 
Sonra yavaş yavaş ana baba ve çevrenin 
de etkisi ile bu güzel yapısını kaybetmeye 
başlar. Bu konuda Allah Rasulü’nün ifade 
buyurduğu şu hadis güzel bir örnek teşkil 
eder:
“Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. 
Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi 
veya Mecusi yapar.” (Buhârî, Cenâiz 92)
Bu hadiste de görüldüğü üzere aslında 
doğan çocuğun her türlü kötülükten uzak 
ve tertemiz dünyaya geldiği, sonrasında 
çevre faktörleri ile durumunun değiştiği 
vurgulanmaktadır. Dolayısıyla ana baba 
ve çocuğun eğitiminden sorumlu olan 
kimselerin çevre konusunda çok dikkatli 
olmaları gerektiğine işaret edilmektedir. 
İyi bir ortamda çocuk fıtratının icabı olan 
güzel sıfatlarını muhafaza ederken, kötü 
bir çevrede farklılaşmaktadır. Toplumu-
muzda sıkça ifade edilen “Bana arkadaşını 
söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.” 
atasözü çevrenin insanda ne derece etkili 
olduğunu vurgulamaktadır.
Günümüzde sıkça vurgulanan “eğitim-
cilerin eğitilmesi” meselesi son derece 
önemlidir. Çocuklarımıza ve özellikle 
gençlerimize sahip çıkmanın en güzel 
yolu şüphesiz eğitimdir. Onların eğitimini 
üstlenecek olan başta ana baba ve okull-
ardaki hocaların bilinçli ve şuurlu olması, 
fıtratın icabı olan doğruluk, dürüstlük, 
çalışkanlık, güzel ahlaki değerler, vatan ve 
millet sevgisi, doğrunun yanında olmak, 
yalancı ve zalimin karşısında durmak gibi 

pek çok değerleri başta kendileri öğrenip 
tatbik ederek talim etmeleri gerekir. İşin 
şu yönü asla ihmal edilmemelidir: “Lisan-ı 
hâl lisân-ı kâlden daha müessirdir.” Yani 
kişilerin halleri, tavır ve davranışları, 
gerçekleştirdikleri fiil ve hareketleri sürek-
li konuşmalarından daha etkilidir. Özü ile 
sözü bir olmayanın sözleri boşa sıkılmış, 
hedefine ulaşmayan bir mermi gibidir. 
Bu itibarla kişilerin lafından çok icraatı-
na bakılmalıdır. Lafı çok, icraatı yok olan 
kimselerin sözleri de yok hükmünded-
ir. Bu gibilerin ne Hakk’ın ne de halkın 
nezdinde bir değer ve kıymetleri yoktur.
“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” 
diyen ecdat her bir yalanın mutlaka bir 
gün ortaya çıkıp, gerçeklerin su üzerine 
çıkacağı ve eğer yalan söyleyenin vicdanı 
ölmemiş ise bu yalanından pişmanlık duy-
acağı belirtilir. Devamlı yalan söyleyen 
kişide bu durum huy ve karekter haline ge-
lir. Artık o kimsede yalanının ortaya çık-
ması ile normal insanda görülen pişmanlık 
ve yüz kızarması gözlenmez. Zira fıtratını 
değişikliğe uğramış ve yalanı hayatının ay-
rılmaz bir unsuru haline getirmiştir. 
Bilinmektedir ki bir tane doğruluk mily-
onlarla yalanı yakar bitirir. Aynı şekilde 
bir gerçek de hayali bir sarayı yakar bitirir. 
Zira doğruluk büyük bir esastır ve parlak 
bir cevherdir. Bu cevher yalancıların göz 
yumması ile parlaklığını yitirmez. Yere 
düşüp çamurlanan altın, nasıl ki değer-
inden bir şey kaybetmez ise, binlerce 
yalancının inkarı ile doğruluk da kendi 
kıymetinden bir şey kaybetmez. 

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
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“Her doğan, İslâm 
fıtratı üzerine doğar. 

Sonra, anne-babası onu 
Hristiyan, Yahudi veya 
Mecusi yapar.” (Buhârî, 

Cenâiz 92)
Bu hadiste de 

görüldüğü üzere aslın-
da doğan çocuğun her 
türlü kötülükten uzak 
ve tertemiz dünyaya 
geldiği, sonrasında 
çevre faktörleri ile 

durumunun değiştiği 
vurgulanmaktadır. 

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Yeni Tip Koronavirüs (covid-19)
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wu-
han bölgesinden dünyaya yayıldığı 
düşünülen yeni tip Koronavirüs, 
maalesef bütün dünyayı olduğu gibi 
ülkemizi de derinden etkileyerek so-
syal ve ekonomik hayatımızı alt üst 
etmeye devam etmektedir.
Başlangıcında ateş ve öksürükle 
seyreden bir solunum yolu hastalığı 
gibi düşünülen covid-19’un sadece 
solunum sistemini değil, kalp damar 
sistemi ve merkezi sinir sistemi gibi 
bir çok hayati sistemi etkileyerek çok 
tehlikeli sonuçlara yol açabileceği 
anlaşılmıştır. Hastanelerimize ishal, 
migren tipi baş ağrısı veya bel ağrısı 
gibi şikayetlerle başvuran hasta-
larımızda da covid-19 teşhisi konu-
labilmektedir.
Covid-19’un tedavisi için hastalığın 
şiddetine göre çeşitli ilaçlar ve yön-
temler kullanılmaktadır. Hastaya 
ihtiyaç duyduğu taktirde oksijen 
vermek, kanı sulandıran ilaçlar ve 
çeşitli vitaminlerle desteklemek, kul-
landığımız yöntemlerden bazılarıdır. 
Ama halen daha covid-19’un kesin 
ilacı bulunamamıştır. Bu hastalığa 
karşı günümüzde en etkili yöntem-
ler maske, mesafe, temizlik, hav-
alandırma ve muhtemel maruziyet 
süresinin kısaltılmasıdır.
2021 yılı itibariyle kullanımına 
başlanan covid-19 aşıları da şimdilik 
elimizdeki tek silah gibi görünüyor. 
Ölü virüs aşıları, genetik aşılar gibi 
çeşitli yöntemlerle üretilen covid-19 
aşıları dünyada ve ülkemizde geniş 
çapta uygulanmaktadır. Her ne ka-

dar aşıların yan etkileri, hangi mu-
tantlara ve varyantlara etkili olduğu, 
sağlanan bağışıklığın hangi sevi-
yede ve ne kadar süreli koruyucu ol-
acağıyla ilgili tereddütlerimiz varsa 
da halen elimizdeki tek silah olduğu 
için hepimiz aşı yaptırmak zorun-
dayız.
Biz hekimler iki doz ölü virüs 
aşısının üzerine üçüncü doz olarak 
genetik aşılarımızı yaptırdık. Değer-
li okuyucularımızın da bir an önce 
kendilerini ve sevdiklerini bu hast-
alığa karşı korumak üzere aşılarını 
yaptırmalarını ve koruma tedbirler-
ine mutlaka uymalarını öneriyoruz. 
Sağlıklı günler diliyorum.

BAKIŞ AÇISI

Prof Dr. Kadirhan 
SUNGUROĞLU

 Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu

Sağlık Kurulu Başkanı

Biz hekimler iki doz ölü 
virüs aşısının üzerine 

üçüncü doz olarak 
genetik aşılarımızı 
yaptırdık. Değerli 

okuyucularımızın da 
bir an önce kendilerini 
ve sevdiklerini bu hast-

alığa karşı korumak 
üzere aşılarını yaptır-
malarını ve koruma 
tedbirlerine mutlaka 

uymalarını öneriyoruz. 
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YEREL BASIN GELECEKTE  VAR OLACAK MI?

Yerel gazeteler demokrasinin ve 
basının kılcal damarları olmasının 
yanında kamuoyu oluşumunu, 
demokratik sistemin işleyişinin, 
yerel yönetimler ile halk arasında-
ki iletişimi sağlamak açısından çok 
önemli bir işlevi olduğu gerçeğini 
kimse göz ardı edemez. 
Bu anlamda yerel basının öneminin 
anlaşılamaması veya görmezden ge-
linmesini büyük bir talihsizlik olar-
ak görmekteyiz.Basın piyasasında 
yaşanan rekabet yarışında da hezim-
ete uğratılan yerel gazeteler diji-
talleşme ile birlikte traj ve reklam-
lardan elde edilen ve yaşamını bu 
gelirlerle idame ettiren yerel gaze-
teler maalesef yaşam süreçlerini bu 
gelirlerini de kaybederek bitirmişler-
dir. 
Bu anlayış yerel basının halk İle 
belediyeler arasındaki iletişimi ve 
demokratik alanın bırakın inşasını 
tamamen bu bu alanın oluşması işle-
vini kaybetmesini sağlamıştır. 
Yerel basımımızın Ekonomik so-
runları katlanarak artmakta ve her 
geçen gün kapanma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmaktadır. 
Yerel basının kimsenin desteğine ih-
tiyacı yoktur.
Hala gelirlerinden büyük paylar al-
mak ve ağır vergilere onları mahküm 
etmek destek yerine yapılabilecek en 
büyük köstektir. 
Basın iş adamlarının kılıcı değildir.
Basın Belediyelerin işi hiç değildir.
Dolaylı yollardan basın kuruluşlarını 
farklı isimler adı altında satın alarak 

halkın parası İle kendi reklamlarını 
yapmak, yetmiyormuş gibi basının 
özgürlüğünü haksız rekabetle yok 
etmenin yanında her belediye ken-
di bünyesinde basın yayın birimleri 
kurarak adeta yerel basının rekabet 
gücünü halkın parasıyla yok ederek 
bir demokrasi cinayeti işlediklerinin 
farkında olmamaları imlansızdır.
Yerel basının sorunlarını çözmek 
adına çaba  sarfetmesi gerekenleri 
de ahbap çavuş ilişkisi ile Pasifize 
edenleri de kamuoyumuz ve yerel 
basımımızın sağlıklı unsurları yakı-
nen tanıyor. 
Sorunlar ortada burada bizim 
söylemlerimiz 
Çözüm önerileri oluşturmak 
ve demokrasi alanının yenid-
en oluşması adına sarf edilen bir 
çabadır.
Unutmayın, yerel basın kamu görevi 
yapan en etkin kurumdur.
Kamu görevini binbir zorlukla yer-
ine getirmeye çalışan bu kurumdan 
vergi almak üstelik  gelirlerinden 
pay almak niye?
Bu soruya verilebilecek cevap yok…

BAKIŞ AÇISI

İsmail AYDIN
Yazar

Çözüm öneril-
eri oluşturmak ve 

demokrasi alanının 
yeniden oluşması adına 
sarf edilen bir çabadır.
Unutmayın, yerel basın 
kamu görevi yapan en 

etkin kurumdur.
Kamu görevini binbir 

zorlukla yerine getirm-
eye çalışan bu kurum-
dan vergi almak üstelik  
gelirlerinden pay almak 

niye?
Bu soruya verilebilecek 

cevap yok…
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BAKIŞ AÇISI

YANIYOR!..
Çocuk bağırıyor:
“Yanıyor, orman yanıyor. Bu normal bir 
orman yangını değil, yakıyorlar yakıyor-
lar”

Canım acıyor.
İçim yanıyor.
Yüreğim sızlıyor.

Binlerce hektar orman alanı küle döndü, 
alevler kent merkezlerine indi, çok sayı-
da ev ve işyeri yanıp şu an 3 can kaybının 
yaşandığı bildirildi.

Kuşlar.
Kurbağalar.
Kaplumbağalar.
Börtü, böcek ve çiçekler...

Hepsi can...

Bu canlara kıyıldı ve kıyım sürerken bir 
yerde bunlardan sorumlu badem bıyıklı 
THK (Türk Hava Kurumu) heyet başkanı 
düğüne gidiyor.

Ardından.

Savaşta ülkesini terk edip kaçan şerefsiz 
hain genç Suriyeli deniz kenarında nargile 
içiyor.

AKP Genel Başkan yardımcısı M. Özhase-
ki “Sanayiyi ayakta tutan Suriyeliler, 
sözümde ısrarlıyım” deyip gülümsüyor. 

İşte... 
Bu ve tüm bunlar bilgisizlik, kültürsüzlük, 
eğitimsizlik ve bilimden uzak olmanın du-
yarsızlığıdır.

Çünkü mal meydanda...

Sakın olan kimse bana Türk milletini tek 
bayrak altında oluşturan; laz, çerkez, ale-

vi, suni, kürt, zaza, ermeni, süryani, ezi-
di vatandaşlarımızdan birinin bu ormanı 
yaktığını söyleyip, sığınmacıları koruma 
ve kollama yoluna girmesin.

16-30 yaş arası Türkiye’ye gelen Afgan ve 
Suriyeliler, emperyalist güçlerin ülkemizi 
bölmek isteyen satılmış ajanları değilse, 
bugüne kadar böyle bir orman yangını, 
böyle bir doktor hemşire saldırısı, böyle 
bir dilenci ve hırsızlık vakaları neden 
görülmedi.

Tüm bunlar bir ülkeyi zayıf ve parçalanma 
yoluna gitmenin yöntemleri değil mi.  

Şu an yangın 14 kenti sarmış durumda 
ve sadece kiralık 3 uçakla söndürmeye 
çalışıyoruz ki, bu uçaklar da bizim değil. 
Rusya’dan toplam 203 milyon lira bedelle 
kiralanan uçaklar.

Orman bakanının başarısızlığı meydanda 
ama istifa etmiyor. Dışişleri bakanı An-
talya’da protesto ediliyor. Genel başkan 
yardımcısı Özhaseki “sanayiyi Suriyeliler 
ayakta tutuyor” diyor.

Ne Suriyeliler ne Afganlılar ayakta tut-
muyor!
Şu an ayakta duran bir şey de yok.
Yanıyor.
Türkiye yanıyor.
  

BEKİR ÖZER
Yazar

16-30 yaş arası Tür-
kiye’ye gelen Afgan ve 
Suriyeliler, emperyal-
ist güçlerin ülkemizi 

bölmek isteyen satılmış 
ajanları değilse, bugüne 
kadar böyle bir orman 
yangını, böyle bir dok-
tor hemşire saldırısı, 
böyle bir dilenci ve 

hırsızlık vakaları neden 
görülmedi.
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YÖK’ÜN BİLİME GETİRDİĞİ SINIRLILIKLAR 
Bilimin gelişmesi için özgür düşünce ortamları şart iken 
Türkiye’de üniversiteler YÖK’e bağlı ve YÖK’ün getirdiği 
sınırlılıklar içerisinde kurulmakta, çalışmakta, akade-
misyen alabilmekte. Nedir bu sınırlılıklar derseniz say-
makla bitmez ama bir yerden başlamış olalım ve öneril-
erimizi de dikkatlerinize sunalım. 
Öncelikle üniversitelerde “Yeni Bölüm Açma Onayları” 
doluluk oranlarına göre veriliyor. Halbuki bir bölümün 
doluluk oranı, tek başına, o bölümün rağbet gördüğü 
anlamını taşımaz. Diğer taraftan fizik, kimya, biyoloji 
gibi temel bilimlerin bölümlerinin doluluk oranlarının 
düşüklüğü de bu bölümlere ihtiyaç olmadığını göster-
mez. Yeni bölüm açma onaylarındaki başka bir husus da 
bölgesel farklılıkların göz ardı edilmesidir. Üniversite-
lerin bulunduğu bölgeye fayda sağlayacak bölümlerin 
doluluk oranlarına bakılmadan açılması daha uygun-
dur.
Üniversitelerin kurulum sürecinde metre kare gibi fiziki 
koşullara dayalı unsurlara onay veriliyor oluşu çok da 
anlamlı değildir. Örneğin kütüphanelerin metre ka-
resinden öte online kütüphanelere uzaktan erişim de 
dikkate alınabilir. Yine dijital çağa uygun bir eğitimin 
veriliyor olup olmamasına bakılması metre kare hes-
abından daha doğru sonuçlar doğuracaktır.
Profesör kadrosuna atanmış bir hocanın çalıştığı üniver-
sitede görev süresi dolduktan sonra başka bir üniversi-
tede profesör olarak atamasının yapılması için yeniden 
beş kişilik jüri tarafından rapor yazılmasına gerçekten 
ihtiyaç var mıdır? Örneğin emekli bir profesörün bir 
kadroya atanabilmesi için raporu yazan jüri içerisinde 
geçmişte söz konusu profesörün öğrencisi olan başka 
bir profesör bulunabilir. Bu durum da öğrencinin ho-
casının yetkinliğini tartışması gibi hem sorunlu hem de 
anlamsız bir sonuca sebep olurken benzer bir durum 
doçentlik kadrosu için de geçerlidir. 
Atamalarda yalnızca kuramsal birikimin dikkate 
alınıyor olması, üniversite öğrencilerinin sektöre ilişkin 
hiçbir öngörüsü olmadan mezun olmalarına neden ol-
maktadır. Mevcut kriterleri (ALES, dil puanları, tezli 
yüksek lisans ön koşulları vb.) yerine getirmeye çalışan 
akademisyenler sektöre ilişkin yeterli tecrübeye sahip 
olamadıklarından öğrencilerine de yetkin bir sektör 
deneyimi yaşatma şansını bulamamaktadırlar.
Bilimde sınır yokken akademisyen atamalarında sebe-
bi çok da anlaşılamayan sınırlılıklar vardır. Örneğin 
yeni bölümlerin açılma süreçlerinde asgari koşulların 
sağlanma aşamasında, yurtdışında akademik anlamda 
rüştünü ispat etmiş isimlerin ülkemizde gerekli koşul-
ları sağlayacak kadrolarda değerlendirilemiyor olması, 
bilimin yaygınlaşması karşısında önemli bir engeldir. 
YÖK’ün bünyesindeki birimlerin bağımsızlıklarını ilan 
etmiş gibi davranmaları yönetimin söz konusu birimler 
üzerinde yeterince etki kuramamasına neden olmak-
tadır. Hatta bazı birim yöneticilerine YÖK’ün kendi 
bünyesi içerisinde yer alan diğer hocaların erişemediği 
durumlar söz konusudur. YÖK içerisinde dahi iletişim 
kurma güçlüğü olabiliyorken, YÖK’e bağlı 207 üniver-
site yöneticilerinin YÖK’ün içerisindeki bu farklı birim-
lere nasıl ulaşacağı belirsizdir.
YÖK’ün denetleyici misyonu yerine yol gösterici mi-
syonunda bulunması daha uygun olacaktır. YÖK içer-
indeki kurullara atanmak için her ne kadar profesör 

olma koşulu olsa da belli alanlara ilişkin yoğunluklu 
tercihler, objektif kararlar alınmasına engeldir. Örneğin 
yoğunluklu olarak Sosyal Bilimleri kapsayan bir kurul, 
Sağlık Bilimleri’ne ilişkin yanlış kararlar alabilmekte-
dir. Dolayısıyla kurulların biçimlendirilmesinde farklı 
disiplinleri içeren bir yapı oluşturulması, demokratik ve 
objektif kararlar alınmasına zemin hazırlayacaktır.
YÖK’ün üniversitelere sağladığı olanaklara bakıldığın-
da; geniş bütçeye sahip üniversitelere sağlanan imtiya-
zların, henüz kurulum aşamasında olan veya yeni kurul-
muş üniversitelere gösterilmediği bir gerçektir. Büyük 
şehirlerde yeni kurulan devlet ya da vakıf üniversiteler-
inin, öğretim üyesi ihtiyacının Anadolu’da halihazırda 
öğretim üyesi sıkıntısı yaşayan üniversitelerin kadro-
larından sağlanıyor olması olumsuz sonuçlar doğur-
maktadır. Söz konusu olumsuz sonuçların önlenebilm-
esi adına YÖK’ün üniversite yöneticilerini bu konuda 
hassasiyete davet etmesi uygun olacaktır.
İş akdi feshi ya da iş anlaşmazlığı gibi konularda bütün 
çözümün mahkemeler tarafından sağlanması beklenirk-
en, YÖK’ün kendini mahkemelerin üzerinde görüyor 
olması ve bütün bu süreçlerde aktif bir rol edinme is-
teminin çok da anlamı var mıdır? Kurumların kendi 
çalışanlarını kendi tercihleriyle belirleme yetkilerinin 
olması gerekir. 
Denetçi ekibin içerisinde yer alan farklı meslek gru-
plarından insanların akademik teamüllere ilişkin 
öngörüsünün olmaması, belli birtakım protokol hata-
larına da neden olmaktadır. Örneğin hiyerarşik yapıl-
anma çerçevesinde belirli bir titre sahip bir akademi-
syenle ilgili bir soruşturma yürütülürken, soruşturmayı 
yürüten komisyonun söz konusu kişiden üst bir titre 
sahip olması beklenmelidir. Üniversite rektörlerin-
in soruşturma süreçlerinin, profesörlerden oluşan bir 
heyet tarafından yapılması ve soruşturma sonucunun 
YÖK Başkanı’na sunularak nihai değerlendirmenin 
YÖK Başkanı tarafından gerçekleştirilmesi gibi.
Reklam ve Ar-ge giderlerinin üniversitelerin toplam ge-
lirinin yüzde biri oranında belirlenmiş olmasının olum-
suz sonuçları ortadadır. Geliri yüksek bir üniversitenin 
reklam ve ar-ge giderlerine ayrılan yüzde birlik dilimi, 
o üniversitenin tanıtım giderlerini karşılayacak oranda 
olabiliyorken; geliri düşük olan üniversitelerin yüzde 
birlik dilimi o üniversitenin tanıtımına fayda sağlamay-
acak minimal bir boyutta kalabilmektedir. Düşük bütçe-
li üniversitelerin yüzde birlik dilimindeki reklam ve 
ar-ge gideri web sitesi kurma veya sosyal medya hesap-
larındaki reklamları bile karşılayamayacak düzeyde ol-
makla beraber, üzerinde harcanacak herhangi bir rakam 
denetleme kurulu tarafından eleştiriyle karşılanabiliyor. 
Bu durum küçük bütçeli üniversitelerin tanıtım ve ter-
cih süreçlerinde arka planda kalmasına yol açıyor.
Bölümlerde açılan kadrolara atanacak öğretim üyelerin-
in yalnızca doktora tezlerinin kıstas olarak görülmesi ve 
doktora sonrası yapılan çalışmalarının esas alınmaması 
doktora tezinden bağımsız çalışmalar yapan öğretim 
üyelerinin yetkinliğinin, söz konusu bölümlere sağlaya-
cabileceği katkıya engel olmaktadır. Böylelikle disiplin-
lerarası çalışmaların önemliden öte artık şart olduğu 
günümüzde disiplinlerarası çalışma alanlarına sahip 
akademisyenlerin önü kesilmektedir.
Peki tüm bunlar neden yapılmaktadır?

BAKIŞ AÇISI

Sayim YAĞAN
Yazar

Denetçi ekibin içerisinde 
yer alan farklı meslek gru-

plarından insanların akademik 
teamüllere ilişkin öngörüsünün 

olmaması, belli birtakım 
protokol hatalarına da neden 

olmaktadır. Örneğin hiyerarşik 
yapılanma çerçevesinde belirli 

bir titre sahip bir akademi-
syenle ilgili bir soruşturma 

yürütülürken, soruşturmayı 
yürüten komisyonun söz konu-

su kişiden üst bir titre sahip 
olması beklenmelidir. Üniver-
site rektörlerinin soruşturma 
süreçlerinin, profesörlerden 
oluşan bir heyet tarafından 

yapılması ve soruşturma sonu-
cunun YÖK Başkanı’na sunu-
larak nihai değerlendirmenin 

YÖK Başkanı tarafından 
gerçekleştirilmesi gibi.
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BİR YAŞAM İKSİRİ , YAŞAM BOYU ANTEP FISTIĞI EZMESİ 

Tüm nedenlere bağlı ölümlerin, özellikle kardiyo-
vasküler ölümlerin azalmasına katkı.
Antep fıstığı diyeti, erektil disfonksiyonu olan hast-
alarda erektil fonksiyon parametrelerini ve serum 
lipid profillerini iyileştirir.
Son kanıtlar, düzenli kuruyemiş alımının tüm 
nedenlere bağlı ölümlerin, özellikle kardiyo-
vasküler ölümlerin azalmasıyla ilişkili olabileceğini 
düşündürmektedir. Tüm kuruyemiş türleri arasın-
da antep fıstığı en uygun diyet bileşimini gösterir. 
Bu nedenle, insanlarda normal kalori alımının bir 
kısmını antep fıstığı ile değiştirdikten sonra ge-
leneksel kan lipidlerindeki değişiklikleri değerlen-
diren girişimsel çalışmaları belirlemek için Med-
line ve ISI Web of Science’ı araştırdık. Genel olarak, 
sistematik literatür incelememize nihayet 9 çalış-
ma dahil edildi (4 randomize çapraz, 3 randomize 
kontrollü ve 3 prospektif). 6/9 (%67) girişimsel 
çalışmada toplam kolesterol ve düşük yoğunluklu 
lipoprotein kolesterol (LDL-C) azalırken, yüksek 
yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C) arttı. 
Tüm çalışmalarda, toplam kolesterol/HDL-K oranı 
(7/7; %100) ve LDL-K/HDL-K oranı (6/6; %100), 
3 haftadan az olmamak üzere, kalori alımı fıstık 
fıstığı ile değiştirildikten sonra azalmıştır. Tri-
gliseritlerde önemli bir azalma, 8 çalışmanın sadece 
2’sinde (%25) gözlemlenebildi. Daha da önemlisi, 
hiçbir girişimsel çalışmada antep fıstığı alımı lipid 
profilindeki olumsuz değişikliklerle ilişkilendi-
rilmemiştir. Literatür araştırmamızın sonuçları, 
tüketiminin alışılmış veya önerilen günlük kalori 
alımını artırmaması koşuluyla, fıstık tüketiminin 
geleneksel kan profili üzerinde olumlu etkiler 
yapabileceğine dair sağlam kanıtlar sunmaktadır. 
Farklı kabuklu yemişler benzersiz diyet kompo-
zisyonu sergilediklerinden ve bu nedenle insanlar-
da farklı biyolojik etkiler üretebileceğinden, kabu-
klu yemişlerin insan hastalıkları üzerindeki olumlu 
etkilerini araştırmayı amaçlayan daha ileri çalışma-
ların bir tür ve diğerleri arasında ayrım yapması 
gerektiğini önermek de makul görünmektedir.Bu 
Konuda proje çalışmaları dag detaylı yapılabil-
ir. Ama kesim olan şu ki , Günlük 100 gr Antep 
Fıstığı ezmesi tüketimi Toplam Kan yağ profilinde 
iyişemelere neden olmaktadır.

ED’li hastalarda Antep fıstığının Uluslararası Erek-
til Fonksiyon İndeksi (IIEF) skorları, penil renkli 
Doppler ultrason (PCDU) parametreleri ve se-
rum lipid düzeyleri üzerine etkilerini araştırdık. 
Bu prospektif çalışmaya en az 12 aydır ED’si olan 
toplam 17 evli erkek hasta dahil edildi. Hastalara 
3 hafta boyunca 100 gr fıstık ezmesi diyeti veril-
di. IIEF ve PCDU, fıstık diyetinden önce ve sonra 
değerlendirildi. Ek olarak, tüm deneklerden diyet 
değişikliklerinden önce ve sonra plazma toplam 
kolesterolü (TC), düşük yoğunluklu lipoprotein 

(LDL), yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ve 
trigliserit ölçüldü. Ortalama IIEF-15 skoru diyet-
ten önce 36 ± 7.5 ve diyetten sonra 54.2 ± 4.9 idi 
(P=0.001). Benzer şekilde, diyetten sonra IIEF’nin 
beş alanının hepsinde bir artış gözlendi (P<0.05). 
Antep fıstığı diyetinden önce ve sonra ortalama 
tepe sistolik hız değerleri sırasıyla 35.5 ± 15.2 ve 
43.3 ± 12.4 cm s(-1) idi (P=0.018). Antep fıstığı di-
yetinden sonra TC ve LDL seviyeleri önemli ölçüde 
azalırken, HDL seviyeleri arttı (sırasıyla P=0,008, 
0,007 ve 0,001). Antep fıstığı diyetinin, ED’li hast-
alarda herhangi bir ilişkili yan etki olmaksızın IIEF 
puanlarını ve PCDU parametrelerini iyileştirdiğini 
gösterdik. Ayrıca, lipid parametreleri, bu diyetten 
sonra istatistiksel olarak önemli gelişmeler göster-
di.
Ayrıca Yeni bir prebiyotik ajan olarak fıstık kabuğu 
suda çözünür polisakkaritler bağırsakta bulunan 
faydalı mikroorganizmalar  olan Laktik Asit  Bak-
terilerini canlandırmaktadır.

Şimdi bahsi geçen konuları biraz daha bilimsel 
olarak inceleyelim.
Normal koşullarda, erkekler cinsel uyarılma duru-
munda kısa sürede ilişkiye hazır hale gelebilir. Bu 
uyarılma neticesinde atardamarlardan gelen kan, 
penisin iç kısmında bulunan toplardamarlarda to-
planır ve sertleşme sağlanır. Erektil disfonksiyon 
ise bu durumun gerçekleşmemesi olarak tanım-
lanabilir. Cinsel ilişkinin devam edebilmesi için 
penisin yeterli ölçüde sertleşememesi, erkeklerde 
kaygı gibi psikolojik sorunlara da sebep olabilir.
Erektil Disfonksiyon Nedenleri Nelerdir? Bu sorun 
bazı erkeklerde geçici durumlardan kaynaklanırk-
en, bazen genetik olarak da ortaya çıkabilir. Bu ned-
enle uygulanacak olan tedavilerde detaylı bir tanı 
konulması önemlidir. Sorunun tıbbi olarak nitel-
endirilebilmesi için de 6 ay ya da daha fazla süre 
boyunca rahatsızlığın devam ediyor olması önemli 
kriterlerden biridir. Erektil disfonksiyon problemi 
çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. 

İhsan SOYTEMİZ
Yazar

Âmâ devi cüceye 
döndürmeyi başarmışlar. 
Onların gözünde parçal-
anması gereken bir Tür-
kiye kalmıştır. Türkiye’yi 
parçalamak kamplara 
bölmek istemektedirler. 
Bunu da eskiden olduğu 

gibi sen Türk’sün, sen 
Kürt’sün, sen Alevi’sin, 

sen Sünni’sin diye yapma-
ya çalışmaktadırlar. 

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)

BAKIŞ AÇISI
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 TOPLUM – SAĞLIK - ŞİDDET

Uzun yıllardır yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki 
sağlık ünitelerin de ve hastanelerinde tıp doktoru 
olarak sağlık hizmeti yürütmekteyim. Son yıllarda-
ki kadar sağlık çalışanlarına şiddeti çok da yaşam-
adım, görmedim. Acaba bu artan şiddet sağlık 
çalışanlarına mı bağlı? Toplumun şiddete eğilimin-
den mi kaynaklanıyor? Bireysel mi? Hep düşün-
müşümdür. Bir konunun altını çizmem gerekir: 
Eskiden bu kadar şiddet yoktu. Sağlık hizmetinin 
kapısına geldiğinizde oradaki güvenlik görevlisi, 
temizlik personeli, sağlık teknisyeni, ebe, hemşire, 
doktor, yönetici ve sağlık birimlerinde çalışan diğer 
meslek grupları da sağlık çalışanı grubundadır. 
Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Şiddete maruz kalan 
tüm grupların yanında, elimde istatistiki bir veri 
olmamasına rağmen en çok doktor ve hemşire-
dir. Şiddet sadece sağlıkta mıdır?. Farklı açılardan 
baktığımızda farklı kesimlerde de şiddetin olduğu 
görülmektedir. Kadına, çocuklara şiddet, trafikte, 
komşuda şiddet gibi farklı kesimlerde olduğu 
görülmektedir. Üniversiteler ve toplum bilimcileri, 
sosyologlar bunu ayrı bir araştırma konusu yap-
malılar.
Sağlık çalışanları da bu toplumun bir parçası olup, 
toplumdaki yansımalardan bizler de nasibimizi al-
maktayız. Ben şunu görüyorum: Toplumun önde 
gelen siyasi liderleri eğer kullandıkları üslubu bu 
kadar sertleştirirlerse, televizyonlarda ve sine-
malarda filim ve dizilerde silahlar, şiddet ön planda 
ise bunun yansımaları da kötü şekilde sağlıkçılara 
ve diğer kesimlere yönelmektedir. Yine son yıllar-
da eğitim sistemininbozulması temel sebeplerden 
biridir. 
Eskiden okuma yazması olmayan yaşça da biraz 
büyük olan birisi: evladım veya doktor bey benim 
kusuruma bakmayasınız, cahilliğime verin deyip 
ince bir şekilde bizlere yaklaşırdı. Anadolu’nun o 
bilgeliğini konuştururdu. Çoğu zaman diğer işleri 
bırakıp ona destek olmaya çalışırdım. Ama şimdi 
bir kısım hastalar kapıyı tekmeleyerek‘’Benim ver-
gilerimden maaşınızı alıyorsunuz’’ diye çıkışıyor.
Ben bunu önlemenin yolunu kısa ve uzun vade-
li tedbirler diye ayırıyorum. Uzun vadeli tedbirler 
öncelikle eğitimden geçer. Günlük politik ve oy 
düşüncesiyle değil, insan haklarına saygılı çağdaş 
yaklaşımı ön plana alan eğitim sistemi olmalıdır. 
Genel eğitimin dışında,  tıp eğitiminin içinde has-
ta, yakınları ve toplumla iletişim konularını işleyen 
dersler konulmalıdır.  Davranış bilimleri eğitimleri 
yaygınlaştırılmalıdır. 
Son devrelerde doktoru önemsemeden, hasta 
memnuniyeti ve lüks otelcilik hizmeti ön plana 
alınmıştır. Eğitimde idealist olmanın yerini kısa 
sürede hayata atılma ve daha rahat hizmet yolları 
aranmaktadır. Eskilerden tıp tercihleri üniversite 
seçme sınavlarında ilk sıralarda iken şimdi daha 

gerilere düşmektedir. Tıp fakültesini bitirenler 
zahmetli ve hasta ile içli dışlı olan bölümleri değil, 
diğer branşları tercih etmektedirler. Zorlu bir eğit-
im sonrası tatmin olunmayan ücret sistemi ve diğer 
adil olmayan performans sistemiyle doktorlar ol-
ması gerekenin dışında hastaya bakıp kısa sürede 
göndermek yolunu seçmektedir. Hastayla diyalog 
artık olmamaktadır.
Kısa vadedeki ve uzun döneme yansıyacak kanunu 
düzenlemeler olabilir.  Yakın birtarihte resmi gazet-
ede şiddeti önleme kanunu yasallaştı1. “Kamu veya 
özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 
sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı 
görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununda yer alan kasten yaralama, tehdit, haka-
ret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında; 
a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı 
oranında artırılır. b) Türk Ceza Kanununun 51 inci 
maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenme-
si hükümleri uygulanmaz.” “Şiddetin vuku bulduğu 
sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına 
mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık 
personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması 
halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından ver-
ilir.” İfadeleri vardır. Bu yasadan sonra bile onlar-
ca sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Siz saldırıya 
uğrayacaksınız o hastayı sizin diğer çalışma ark-
adaşınız bakacak? Acil olmadığı sürece bu olacak 
iş değildir. Bunlar toplumda tartışılmadan alelacele 
yapılmış işlerdir.
Yusuf Ziya Paşa’nın Nush (nasihat) ile uslanma-
yanın hakkı tekdir (azardır), tekdir ile uslanma-
yanın hakkı kötektir (dayak) sözü toplumda yanlış 
bir uygulamaya yol açmıştır.
İyi bir eğitim, nefret dilinin kaldırılıp daha yu-
muşak bir dil kullanılması, karşıdakinin fikirlerine 
önem verilmesi ve saygı gösterilmesi, adil ve uygu-
lanabilir bir ücret sisteminin oluşturulması, şiddeti 
caydırıcı kanuni alt yapının oluşturulması ve uy-
gulanması; sağlıkta ve toplumda şiddeti bir nebze 
azaltacaktır. Herkese sağlıklı bir gelecek diliyorum.

117.04. 2020 resmî gazete sayı: 31102, madde 28 
                                                                                     

BAKIŞ AÇISI

PROF. DR.
NECATİ ALKIŞ
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Bayram günleri toplumumuz açısından 
büyük önem arz etmektedir. Birlik, be-
raberliğin pekiştiği akrabalık arkadaşlık 
komşuluk ilişkilerinin daha da sağlam-
laştırıldığı günlerdir. Çocuklara büyüklere 
saygının, büyüklere küçüklere sevgi or-
tamının oluşturulduğu yegane günlerdir. 
Kurulan sofralar ikramlarla midemizin 
bayram havası yaşatmaktadır. Ancak bir 
anda yağlı bol kalorili gıdaların alınması 
vücudumuzda sınırda giden bazı durum-
ların bozulmasına sebebiyet vermekte ve 
bu güzel günlerin ardından sancılı günler 
yaşamamıza sebep olmakta.
Bayram sonraları özellikle mide yan-
ması,ishal, kabızlık ve makat bölgesi yakın-
malarında ciddi  artış olmaktadır. Özellikle 
safra kesesi hastalıklarının bu dönemde 
belirti verme sıklığında artış olmaktadır. 
Bunun sebebi yağ sindirimde önemli yeri 
olan safra ihtiyacını sağlamak için, safra 
kesesinin  fazla çalışıp sindirim sistem-
ine gerekli safrayı salgılamasıdır. Alınan 
yağlarda safranın akışkanlığını azaltarak 
safra sisteminde sorunlara sebep olmak-
tadır. Özellikle daha önce safra kesesi taşı 
olan hastalar bu dönemde safra kesesi  il-
tihabı ve safra kesesi koliği dediğimiz şid-
detli ağrıların eşlik ettiği klinikle karşılaş-
maktadır. Bu yüzden yazımda safra kesesi 
taşları tanı ve tedavisine değineceğim.
Safra kesesi taşları görüntüleme teknikler-
inin yaygınlaşması ve yağlı diyet alışkan-
lığı nedeniyle toplumda çok sık gözük-
mektedir. Hastalarda genellikle yağlı 
yemek sonrası karnın sağ-üst kesiminde 
gelişen ve sırta yayılan karın ağrısı, bu-
lantı ve kusma şikayetleri gözlenir. Bazen 
de hiçbir klinik bulgu vermeyebilir. Hast-
alığın tanısında Ultrason çok yardımcıdır. 
Safra kesesi taşlarında hastanın yaşı, ek 
hastalıkları, taşların sayısı, boyutu ve safra 
kesesinin durumuna göre cerrahi tedavi, 
ilaç tedavisi veya takip seçenekleri uygu-

lanabilir. Cerrahi tercihte açık veya kapalı 
safra kesesi ameliyatları uygulanabilmekte. 
Günümüzde laparaskopik (Kapalı) ameli-
yatlar hasta konforu açısından daha iyi 
sonuçlara sahip olduğu için ilk tercih olar-
ak uygulanmakta. Ancak bazen zorlu, il-
tihaplı safra keseleri kapalı ameliyata izin 
vermemekte ve bu durumda açık ameliyat-
lar tercih edilmekte. 
Her ameliyatta olduğu gibi safra kese-
si ameliyatlarında da riskler mevcuttur. 
Bunlar verilen anestezi kaynaklı veya cer-
rahi kaynaklı olabilir. Özellikle iltihaplı 
safra keselerinde damarsal yapılar ve safra 
yolları iltihap nedeniyle net seçilemediği 
için bu yapıların yaralanmaları ne yazık 
ki gözükebilmektedir. Ameliyat sonrası 
dönemde hastalar genellikle bir gün gibi 
kısa süreli yatırılarak taburcu edilmekte. 
Ameliyat sonrası kısa süreli diyet programı 
ile hastaların çoğu sorunsuz bir yaşam 
sürmekte. Bazı hastalarda ameliyat sonrası 
sinidirm problemleri gözükebilmekte ve 
çoğu ilaç tedavisi ve diyet  ile tedavi edile-
bilmektedir.
Safra kesesi taşlarında cerrahi dışı tedavi 
seçenekleri mevcuttur ancak başarı or-
anları oldukça düşüktür. Bunlardan ilki 
şikayete sebep olmayan ve diyetine dikkat 
edebilecek kişilerde, taşın sayısı ve boyu-
tuna göre hiçbir tedavi vermeden hekim 
kontrolünde takip edilebilir. İlaç tedavileri 
mevcut ancak taşı eritmedeki başarıları ne 
yazık ki yetersiz. Bu yüzden özellikle ame-
layatı riskli hastalarda uygulanabilmekte. 
Hastalarımızdan en çok alıdığımız soru-
lardan olan ‘safra taşları kırılıyor mu?’ veya 
‘endoskopi ile çıkarılıyormu?’ sorularının 
cevabı ne yazık ki; ‘yapılmıyor’. Yurtdışı 
çalışmalarında seçilmiş safra taşları böbrek 
taşlarında olduğu gibi kırılmış ancak bun-
lar kısa sürede tekrar ettiği gözlemlenmiş. 

BAYRAM ERTESİ SANCILAR…

BAKIŞ AÇISI

Doç. Dr.
ALPER YAVUZ

Yazar
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ÇARPINTILAR NEYİN HABERCİSİ OLABİLİR?
Değerli Simge dergisi okuyucuları.  Bu ay sizlere 
kardiyoloji polikliniğinde en sık gördüğüm 
hasta şikayetlerinden biri olan çarpıntı hak-
kında bilgi vermek istiyorum.  Biz kardiyoloji 
hekimleri açısından çarpıntı hastanın kendi 
kalp atışını hissetmesi olarak tanımlanır.  Nor-
mal koşullarda bizler kalbimizin attığını yada 
aldığımız nefesi hissetmeyiz fakat bazı du-
rumlarda kalbimiz bize içeride çalışmakta old-
uğunu yada bir sorun yaşadığını kendi dilinde 
anlatır. En masum uyarısı bizim tıp dilinde ek-
strasistol olarak adlandırdığımız teklemelerdir.  
Ekstrasistoller genellikle bir efor harcadıktan 
sonra dinlenmeye geçtiğimizde ya da istira-
hat etmeye geçtiğimizde, yatağa yattığımızda 
gelirler. Verdiği his hastalar tarafından genel-
likler göğüs kafesinin içerisinde bir balonun 
şişirilip söndürülmesi ya da bir kuşun kanat 
çırpması gibi tarif edilir.  Bu durumu bize 
yaşatırken kalbimiz çok yüksek olasılıkla bize 
şunları demek istemektedir; “çok yoruldun, 
biraz dinlen”, “fazla kafein alıyorsun, azalt-
malısın”, “alkolü azalt, sigaradan uzak dur”, 
“bu kadar stresle baş edemiyorsun, bir destek 
almalısın”. Tabii ki her ekstrasistol sadece bu 
tür durumlarda ortaya çıkmaz, kansızlık, ti-
roid hastalıkları, kalp kapak hastalıkları gibi 
organik durumlarda da ortaya çıkabilirler.  
Biz kardiyologlara düşen işte altta yatabilecek 
gerçek organik hastalıklara bağlı kalp tekle-
melerini durumlardan ayırt etmektir. Bir tane-
sinde altta yatan hastalığın tedavisi teklemeler-
in azalmasını sağlayacakken, diğerinde sadece 
biraz dinlenmek, sigarayı, alkolü ve nikotini 
azaltmak yeterli olabilmektedir. Ekstrasistoller 
nadiren ilaç tedavisine ihtiyaç duyacak kadar 
yoğun yada çok daha nadiren ritim bozukluğu 
yapan odağın anjiografi laboratuarında özel 
ekipmanlarla yakılmasını gerektirecek kadar 
yaşam kalitesini bozabilmektedir. 
Sizlerin biraz daha aşina olduğu diğer bir tıb-
bi terim ise taşikardidir.  Polikliniğime sık sık  
hastalarım “bende taşikardi varmış hocam” 
diyerek başvururlar.  Dilim döndüğünce o 
hastalarıma taşikardinin bir ritm bozukluğu 
olmadığını, sadece tıbben kalp hızının da-
kikada 100’den fazla olmasına verilen latince 
bir isim olduğunu anlatırım. Diğer bir değişle 
iki kat merdiveni koşarak çıktığınızda da eğer 
çok antremanlı bir sporcu değilseniz muhte-
melen taşikardiniz olacaktır. Fakat bazı taşik-
ardiler gerçek ritim bozukluklarıdır. Özellikle 
15-20 yaşlarından itibaren senede bir yada 

birkaç kere gelen, ani başlayıp genellikle anid-
en de sonlanan, çok yüksek hızlı çarpıntılar 
oluyorsa, üzüntü, stres gibi tetikleyiciler ol-
maksızın başlayabiliyorsa bu tür çarpıntıların 
kalpte doğuştan beri olan bir ritim bozukluğu 
odağından kaynaklanıyor olma olasılığı yük-
sektir ve mutlaka çarpıntı sırasında çekilen 
bir EKG ile tanısı konularak ritim bozukluk-
ları konusunda uzmanlaşmış bir kardiyoloji 
uzmanı tarafından takibi ve tedavisinin yapıl-
ması gerekmektedir ve bu tedavi genellikle 
anjiografi laboratuarında bu odağın yakılması 
şeklinde olacaktır. 
Eğer çarpıntı özellikle 65 yaşından sonra or-
taya çıkıyorsa , düzensiz ve çok hızlı atım-
lar şeklinde ortaya çıkıyor ve hastanın temel 
şikayeti nefes darlığı, efor kapasitesinde azal-
ma ve tıkanma hissi ise mutlaka ileri araştırma 
gereken bir ritim bozukluğu söz konusu olabil-
ir.  Atriyal fibrilasyon olarak adlandırdığımız 
bu ritim bozukluğu başlıbaşına uzun bir başka 
yazımın konusu olabilir ve dünya genelinde 
yaşlı popülasyonda hipertansiyondan sonra en 
sık inme sebebi olan hastalıktır. 
Çarpıntıyı takip eden bayılma hemen her zam-
an kalpte kapak hastalığı, geçirilmiş kalp krizi 
yada doğumsal ağır ritim bozuklukları olan 
hastalarda gerçekleşir ve ani ölümün habercisi 
olabilir. Bu durumun tedavisinde altta yatan 
hastalığın tedavisinin yanısıra, acil durum-
larda elektrik şoku vererek hastanın hayatını 
kurtaran ICD adını verdiğimiz kalp pilleri 
biz kardiyologlar tarafından ilaç tedavisinin 
yanısıra cerrahi yöntemle hastalara takılabil-
mektedir. 
Toparlarsam ritim bozuklukları çok masum 
ekstrasistollerden ölümcül ya da felç ile son-
lanabilen aritmilere kadar uzanan geniş bir 
spektrumdur ve bu konuda uzmanlaşmış 
kardiyoloji uzmanları tarafından takip ve te-
davi edilmelidirler.  Sağlıcakla kalın değerli 
okuyucular.  

BAKIŞ AÇISI
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RUSYA’NIN ZENGEZUR VE KARABAĞ POLİTİKASI
12 Ekim 1813 tarihinde Rus İmparator-
luğu ile Kaçarlar (İran) arasında imzalanan 
Gülistan Antlaşması ile Güney Kafkasya’da 
bulunan Karabağ toprakları Rusya yönetimine 
geçmiştir.  Bu antlaşmayla tarihte ilk kez Azer-
baycan Rusya’ya bağlanmış, Güney Azerbay-
can ise İran’da kalmıştır. Mevcut bölünme 1828 
tarihli Türkmençay Antlaşmasıyla pekişmiş ve 
günümüze kadar devam etmiştir. Rusya bu tar-
ihlerde İran ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
Ermeni nüfusu o bölgeye yerleştirmiş ve ni-
hayetinde 1915 olayları sonrasında da Ermen-
istan devleti kurdurulmuştur. Bu çerçeve de 
Zengezur Ermenistan’a verilerek Karabağ gibi 
stratejik bir yerin Rusya’nın kontrolünde şekil-
lenmesi süreci gerçekleştirilmiştir. 
Zengezur’un Ermenistan’a verilmesi 1 Aralık 
1921 tarihinde Azerbaycan Cumhuri-
yeti Merkez Komitesinin Siyasi ve Teşkilat 
Bürosunun kararıyla gerçekleştirilmiştir. 
Nerimanov’un bunu ilan etmeye mecbur 
bırakıldığı aşikardır. Zengezur’un Azerbay-
can’dan alınıp Ermenistan’a verilmesini bir 
toprağın verilmesi olarak değerlendirmemek 
gerekir. Bu toprağın Ermenistan’a verilmesi, 
Avrasya ile Anadolu bağlantısının koparılması 
olarak görülmelidir. Yani Avrasya-Anadolu 
bağı ve Türk Dünyası bağı koparılmıştır. Bunu 
yapan kimdir? Rusya’dır. İşte Karabağ Zaferi bu 
koparılan bağın tekrar kurulabilmesi imkânını 
ortaya çıkarmıştır.  Peki bu bağın kurulması 
Rusya’nın işine gelir mi? Tabiiki gelmez. Ancak, 
Türkiye ve Azerbaycan’ın gelişmişlik düzeyi, 
SSCB’nin dağıldıktan sonra güç kaybetmesi ve 
batının kendisini sürekli sıkıştırması, Ukray-
na ve Gürcistan sorunları, Suriye ve Akdeniz 
konularında batılı devletlerle çelişen menfaat-
leri gibi hususlar Rusya’yı yalnızlaştırmıştır. Bu 
nedenle, Kafkasya’nın en önemli devleti olan 
Azerbaycan ve dünyanın sayılı devlet ve ask-
eri güçleri arasında olan Türkiye ile sıcak ilişki 
kurması gerekliliği Rusya’yı buna razı etme-
ktedir. İşte daha önce nasıl bağın koparıldığı 
Nerimanov’a ilan ettirildiyse, şimdi Rusya’ya 
bağın kurulduğunun (Zengezur koridorunun 
açıldığının) ilan ettirilmesi zamanıdır.
Çarlık Rusya zamanından beri sorunlu bir 
bölge olan Karabağ, enerji kaynaklarının ve 

yollarının geçiş güzergâhında olması, stratejik 
önemi ve siyasi hakimiyet kurma gibi neden-
lerle başta Rusya olmak üzere tüm bölgesel ve 
uluslararası güçlerin ilgi merkezlerinden biri 
olmuştur. Bölgeye olan ilgi hak, adalet ve is-
tikrar amaçlı değil, maalesef ki emperyalist 
amaçlar doğrultusunda gelişmiştir.  
Rusya neden bölgede Karabağ gibi sorunlu bir 
bölge olmasını istemiştir? 
Rus şirketleri neredeyse Ermenistan’ın tüm 
ekonomik alanlarında tekel konumundadır. 
Çözüm olması, Rusya’nın Ermenistan’daki ik-
tisadi şirketlerdeki tekel konumunu olumsuz 
etkiler. Ayrıca Rusya’nın iki çok önemli üssü 
bu ülkede bulunmaktadır. Benzetmek gere-
kirse, Türkiye için Kıbrıs neyse Rusya için de 
Ermenistan o konumda tutularak tüm bölge 
ve dünya açısından bir üs olarak değerlendi-
rilmektedir. Bu nedenle, Rusya bu konumunu 
kaybetmek istememektedir.
Eğer bölgedeki sorun tamamen çözülürse, Er-
menistan’ın Rusya’ya olan bağımlılığı azalır ve 
Güney Kafkasya’daki Ermenistan Rusya’nın 
istemediği Batıya yönelebilir. Ayrıca, Karabağ 
sorununun çözülmesi durumunda, Azerbay-
can ile Türkiye’nin bölgesel etkinliği artar ve 
Rusya’nın özellikle Türkiye’ye karşı kullanmak 
istediği önemli bir koz elinden çıkmış olabil-
ir. Tüm bunlara rağmen, ekonomisi kötü du-
rumda olan ve batı tarafından sürekli kıstırılan 
Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’a tavizler ver-
mek ve iyi geçinmek zorunda olduğunu da 
bilmektedir. Ayrıca, Karabağ konusunda et-
kin çözümler üretilirse (Zengezur Koridoru 
gibi), Rus ekonomisi de bundan en çok payını 
alacaklardandır. Bu nedenle, Rusya-Türkiye ve 
Azerbaycan arasında bu aralar tam bir sant-
ranç oynanmaktadır denilebilir.

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar

Rus şirketleri neredey-
se Ermenistan’ın tüm 
ekonomik alanlarında 
tekel konumundadır. 

Çözüm olması, Rusya’nın 
Ermenistan’daki iktisadi 
şirketlerdeki tekel konu-
munu olumsuz etkiler. 

Ayrıca Rusya’nın iki çok 
önemli üssü bu ülkede 

bulunmaktadır. Benzet-
mek gerekirse, Türkiye 
için Kıbrıs neyse Rusya 

için de Ermenistan o 
konumda tutularak tüm 
bölge ve dünya açısından 
bir üs olarak değerlendi-
rilmektedir. Bu nedenle, 

Rusya bu konumunu kay-
betmek istememektedir.



SİMGE DERGİ 51

 İstismar…
Gün geçmiyor ki aldığımız çocuk istismarı 
haberleri yürekleri yakmaya, vicdanlarımızı 
sorgulatmaya devam ediyor. İstatistikler ise 
korkutucu. Dünya sağlık örgütü 2020 yılı ver-
ilerine göre 2-17 yaş aralığında 1 milyara yakın 
çocuk cinsel şiddet ve tacize maruz kalıyor. 
Çocuk istismarı; sorumluluk, güven ya da güç 
ilişkisi bağlamında çocuğun yaşamına, sağlığı-
na, gelişimine, onuruna fiili ya da potansiyel 
bir zarara neden olarak fiziksel/ duygusal kötü 
muamale cinsel istismar, ihmal ya da ticari 
diğer sömürünün her tür biçimini oluştur-
maktadır.  
Çocuk istismarı 4 grupta incelenmektedir.
1-Fiziksel istismar
2-Cinsel istismar
3-Duygusal istismar
4-İhmal
Fiziksel İstismar
Fiziksel istismara uğramış bir çocuğun ilk 
göstergeleri kuşkusuz fiziksel yara bere ve dar-
be izleri olabilir. Değişik seviyelerdeki iyileşme 
belirtilerinde el izi, ısırık izi. Açıklanamayan 
yanıklar, izmarit izleri vb. Sarsılmış bebek sen-
dromu ( körlük, öğrenme güçlüğü, felç, zihin-
sel gerilik).
Davranışsal göstergeleri ise; cezalandırılmayı 
hak ettiği yönündeki tutum,değersizlik hissi. 
Ebeveynden korkma, kendi kendine zarar 
verme, aşırı çekingen ya da tersi saldırgan 
davranışlar. Çocuk fiziksel temasta bulunmak-
tan kaçınma davranışı gösterir. İklim şartları-
na, mevsime uygun olmayan giysiler tercih 
edebilir. 
Cinsel İstismar
Bir çocuğun tam olarak kavrayamadığı bir ak-
tivitede yer alması ile çocuğun gelişimsel olar-
ak hazır olmadığı veya bu duruma onay vere-
mediği, toplumun yasalarını veya tabularını 
ihlal eden durumların karışımıdır.
Fiziksel göstergeleri; oturma ve yürümede 
zorluk, yırtılmış lekeli iç çamaşırları, genital 
bölgede acı, cinsel yolla bulaşan hastalığın 
tespiti.
Davranışsal göstergeleri ise; uzaklaşma ve 
depresyon, uygun olmayan cinsel oyunlar, 
okulda beklenmedik zorlanmalar, duygularını 
kontrol edememe. 

Duygusal İstismar
Çocuğun tam kapsamlı sosyal ve duygusal yet-
kinlik geliştirebilmesi için uygun olan ortamın 
sağlanamaması ya da çocuğun sağlığına, fizik-
sel ve ruhsal ahlaki veya toplumsal gelişimine 
zarar verme.
Fiziksel Göstergeler; konuşma ya da iletişim 
güçlükleri, madde bağımlılığı, astım vb alerjik 
hastalıkların şiddetlenmesi.
Davranışsal Göstergeleri ise; parmak emme, 
sallanma, suç işleme eğilimi, uyku bozukluk-
ları, kendine zarar verici davranışlar ya da in-
tihar düşünceleri.

İhmal 
Çocuğa bakım veren kişilerin onun fiziksel, 
duygusal, zihinsel gereksinmelerini yeterince 
karşılamaması sonucu çocuğun gelişiminin 
olumsuz yönde etkilenmesidir. İhmal, çocuk 
için iyi olanın yapılmaması da diyebiliriz.
Fiziksel göstergeler; kötü beslenme işaretleri, 
bakımsız görüntü, kirli saç tırnak vs.,normal 
kilonun altında olması, büyüyememe, bit, 
karın şişkinliği, vb.
Duygusal göstergeler ise; kendine değer ver-
meme, sosyal sorunlar, arkadaş ilişkilerinde 
tutukluk, bağlanma zorlukları vb. 
Çocuklarımızı, bizlerin en değerlilerini bu 
tablodan uzak tutmak için önce hepimizin 
sonra da çocuklarımızın bilinçlenmesi gereki-
yor. Önce ailemize ayna tutalım, birçoğumuz 
biraz tombul, yanakları al al bir çocuk görünce 
dayanamaz sert sevmek sıkıştırarak öpmek 
hatta bazen de mini mini ısırmak yoluyla 
sevgimizi göstermek isteriz. Hatta çocuk itiraz 
edecek olsa ‘n’apalım anne, teyze, baba, dayı, 
amca vs.‘  böyle seviyor, azıcık katlan da denil-
ir çocuğa ve çocuğun aklındaki “sevgi şeması” 
-biraz canın yansa da sorun değil, sevgi böyle 
bir şey, şeklinde kodlanır.Belki de önce bu-
radan başlamak gerekir, önce bizim çocuğu 
sevme şeklimizi değiştirmemiz belki de onu 
olası tehlikelere karşı daha uyanık, daha bilinç-
li yapacaktır. Ne dersiniz? Tüm çocukların sev-
gi ve güven ortamında büyümeleri dileğiyle…
Gözde USLU
Filolog,Rehber Öğretmen,Sosyolog

BAKIŞ AÇISI

GÖZDE USLU
Filolog,Rehber 
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İsteyelim ama Nasıl?

Haber niteliğinde bir yazı okudum 
geçen gün. Bir kadın fazla kilolarından 
sürekli şikayet ediyormuş ve her kilo 
konusu açıldığında; “25 kilo fazlalığım 
var. Benden bu kilo gitmeli.” diyormuş. 
Dilinde hep aynı söz ‘Benden 25 kilo 
gitsin istiyorum’ ve bir gün kadın trafik 
kazası geçiriyor, bir bacağı kopuyor. 
Bacağı tam 25 kilo!..

Kullandığımız kelimelerin gücünün ye-
terince farkında mıyız acaba? Ağızdan 
çıkan her söz bir şekilde bizi etkiler. 
Saadete de götürebilir, felakede. Hele 
ki bu bir istek, dua, dilek ise... İstemek 
ama nasıl? Ne istediğimiz kadar, nasıl 
istediğimiz de önemlidir. Olmasını iste-
diğimiz dilekleri sözcüklere dökerken; 
huzurla, mutlulukla, sağlıkla birlikte is-
temek gerekir.

Ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:
“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında 
gözetleyen yazmaya hazır bir melek bu-
lunmasın.” (Kaf, 18)
Söylediğimiz her sözden ahirette he-
saba çekileceğimiz gibi, dünyada da 
mutlaka bir surette karşımıza çıkar. 
Konuştuğumuz her şey frekans olar-
ak havada asılı kalır, kaybolmaz. Du-
alarımıza, ne istediğimize ve bunları 
söylerken kullandığımız kelimelere 
dikkat etmek gerekir.
Bir kimse devamlı olarak; “Yâ Rabbi! 
Bizleri âfiyetten ayırma!” der durur-
muş.
Onun bu sözlerini işiten birisi merakla:
“Yapmakta olduğun bu duanın manası 
nedir? Niçin bu kadar sık tekrar ediyor-
sun?” diye sorar.
O da, soruyu yönelten şahsın merakını 
gidermek için başından geçenleri şöyle 

özetler:
Ben, sırtında semer ile insanların 
yüklerini taşıyan ve böylece geçimini 
temin eden bir hamal idim. Bir defasın-
da çok ağır bir un çuvalını yüklenmiş, 
uzun bir müddet taşımış ve fazlaca 
yorulmuştum. İstirahat etmek için bir 
ara çuvalı yere koydum. Bu arada da 
içimden:
“Ya Rab! Böylesine yorulmaktansa 
bana her gün iki somun versen, onunla 
geçinirdim…” deyiverdim.
Tam bu esnada, birbiriyle hangi mese-
leden dolayı çekiştiklerini bilmediğim 
iki adam gördüm. Aralarını bulayım 
diye yanlarına vardığımda, biri diğer-
ine vurmak istediği şeyi yanlışlıkla 
benim başıma vurdu. O anda yüzüm 
kanlar içinde kaldı. Bu sırada mahalle 
karakolundan gelip bu iki kişiyi yakala-
dılar. Yüzümü-gözümü kana bulanmış 
bir vaziyette görünce, kavgacılardan 
biri zannederek beni de yaka paça tu-
tuklayıp hapse attılar. Bir müddet, 
karanlık, soğuk ve rutubet kokusuyla 
dolu bir yerde hapis yattım.
Burada bana yiyecek olarak her gün iki 
somun verildi...
Yorulmadan her gün iki ekmek istedi 
fakat afiyet istemedi. İstediği verildi.
Allah afiyetten ayırmasın... Kıssadan 
hissemize düşeni almak dileği ile.

BAKIŞ AÇISI

GÜLSEMİN KONCA
Yazar
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KATILIMI KAVRAMAK

Katılım, güncel bir ifadeyle katılma işidir. 
Katılım, günlük hayattan siyasete, siyasetten 
ekonomiye kadar uzanan bir bakış açısıdır. 
Katılım kavramını iki perspektiften değer-
lendirelim; kamu kesiminde katılım, piyasa 
kesiminde katılım. Kamu kesiminde, katılım 
faaliyetlerini Reyner; “ideas in good curren-
cy”(kamu politikası oluşturulma sürecinde 
güçlü fikirler) olarak ifade ediyor, öyle ki kamu 
kesiminde karar verme süreçlerine halkın 
katılımı kamu politikaları için ihtiyaç duyulan 
güçlü fikirler açığına hizmet etmektedir. Kamu 
kesiminin bütçeleme sürecinde, stratejik plan-
ların hazırlanmasında “ideas in good curren-
cy” kavramını gözlemleyebiliriz. 

Bu açıdan, kamu perspektifinden katılım faal-
iyetleri ile vatandaşlar kişisel ve mesleki sa-
halarını iyileştirmekle birlikte kendini toplum-
la işbirliği halinde hissediyor. Kişisel katılım 
iradesinin kanunlarla kalkınma planlarıyla 
bütünleşik bir yapıda ilerlemesi desteklenen 
bir olgudur. Kamu kesimine vatandaş, katılım 
faaliyetleri ile otoriteler arası güç eşitliğinin 
dengelenmesini, karşılıklı öğrenmeyi, 
yeni vizyonlara sahip olmayı, demokrasi-
yi güçlendirmektedir. Bu açıdan vatandaşlar 
yerel ve merkezi demokrasi adına katılım ve 
vatandaşlık bilincini güçlendirmeli.  Buraya 
bir eleştiri getirecek olursak vatandaşların 
katılım konusundaki dirençleri nasıl kırılır, 
katılma davranışı optimum karar almada et-
kinliği nasıl sağlayacaktır ve katılım mekaniz-
masının tâbi olacağı en güçlü kriter kamu ke-
siminde kanunlar olduğu bilinirken katılımın 
kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiğine 
dair denetimi kim ya da kimler sağlayacaktır?

Bir diğer bakış açısı ise piyasa odaklı katılım-
cılık yani katılımcı ekonomidir. Piyasa odaklı 
katılımcılık faaliyetleri, katılımcı ekonomi ile 
kavramsallaşmıştır. Michael Albert  ve Rob-
ert Hahnel, 1991 yılında birlikte yazdıkları 
Katılımcı Ekonominin Ekonomi Politiği 
kitabıyla, kapitalizm dışı bir ekonomik sis-
temi tanıtmışlardır. Ardından, “Parecon ve 
Hareketin İnşaası” adı altında ekonomide 
Parecon istemenin ne demek olduğunu ifade 
ederek tutarlı bir adalet konusunda ısrarlı ol-

mayı vurgulamışlardır. Daha açık bir ifadey-
le, kapitalizm sonrası ekonomi içinde değerli 
üretim yapılmalı ve bunlar uygun şekilde pay-
laşılmalıdır, buna ek olarak düşmanlık yerine 
empati, homojenlik yerine çeşitlilik, sömürü 
yerine adalet, elit yönetim yerine öz yönetim 
olmalıdır. Bu kavramla önemsenen değerler; 
ihtiyaçların karşılanması, imkânların geliştiril-
mesi, dayanışma, öz yönetim olarak sıralan-
maktadır. Böylece mülkiyet ve çalışmanın 
karşılığını özetlediğimize göre, Parecon’da in-
sanlar, kendi yönettikleri konseylerde ekono-
mik etkinlikler için öneriler geliştirirler ve 
bunun adı Katılımcı Ekonomi olarak ad-
landırılır. “Öyle ki, işte ne yapmak istediğimizi 
ya da günlük hayatta ne tüketmek istediğimizi 
hem bireysel olarak hem de çalışma grupları ya 
da tüketicilerle birlikte belirleyip tercihler be-
lirlenir. Esas olarak her bir işçi ve tüketici, hem 
bireysel, hem gruplar halinde kendi istekler-
ini ve durumlarını değerlendirerek üretim 
ve tüketimi önerir. Tabii ki ayrı ayrı öneriler, 
diğerleriyle birleştirilmeden hayata geçirile-
mez ve bu da katılımcı planlama dediğimiz 
bir dizi netleştirme turunda yapılır.” Sistemin 
eleştirisi ekonomik katılımda paydaşların 
eğitim seviyelerinin katılımı ne denli verimli 
kılacağı merak uyandırmaktadır. Daha adil bir 
sistem tasarlarken dengelerin kimlerle ve nasıl 
yerinde tutulması gereği sorgulanmaktadır. 
Katılım mekanizmasının tâbi olacağı kıstas pi-
yasadaki arz talep dengesi, ekonominin denge 
bileşenleri ve karar alıcıların piyasa yapıcılığı 
sürecindeki kurallar ne yönde ve ne şekilde 
yönetilecektir….

İşte bu iki farklı katılım mekanizmasında 
kavramın içeriği, bileşenleri varsayımları 
değişkenlik göstermektedir. Bizler vatandaşlar 
olarak özel kesim ve kamu kesiminde katılım 
mekanizması içinde paydaş olabilmekteyiz, 
bazen farkında olarak bazen olmaksızın… 
Vatandaşlık bilincini koruyarak sözde değil 
davranışlarla da katılın ve adil olana hizmet 
edin, katılın ve çalışın.

BAKIŞ AÇISI

GÖZDE DOĞAN
Yazar
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BİZ İNSANLAR TAKİP EDİLİYORUZ
Dijital takip teknolojileri, her geçen gün etkinliğini 
artırarak, büyük kitleleri de içine alarak yeni dünya 
düzeninin şekillenmesinde önemli görevler üstlen-
mektedir.
   Kurban Bayramının ilk günü yani 20 Temmuz 
2021 tarihinde gazetelerin birçoğunun ilk sayfasın-
da çıkan bir haber çok dikkatimizi çekti. Gazeteler-
in birinci sayfalarında yeralan bu haberde; Uluslar-
arası Af Örgütü ve “Forbidden Stories” ortaklığında 
Washington Post, Guardian ve Le Monde gazeteler-
inin de aralarında bulunduğu 16 medya kuruluşu 
tarafından yapılan ortak bir araştırmanın sonuçları 
duyuruluyordu. Bu ortak araştırmaya göre bir İs-
rail teknoloji şirketi olan NSO Group’un geliştirdiği 
“Pegasus” adlı bir casus yazılımının bazı devletler 
tarafından gazetecileri, siyasetçileri, iş adamlarını 
ve diğer insanları gizlice izlemek için kullanıldığı 
ileri sürülmekte idi. Bu casus Pegasus adlı yazılım 
içinde Türkiye’nin de yer aldığı 50’ den fazla ülkede 
gizlice kullanılmakta ve aralarında CNN, The New 
York Times, Al Jazeera, Le Monde, Bloomberg gibi 
kuruluşlarda çalışanlarında bulunduğu 50 binden 
fazla insanın telefonlarının izlendiği bu araştırma-
da ileri sürülmekte idi.
  Haberin devamında Pegasus adlı casus yazılımın 
telefonlara nasıl ulaştığı bulunmakta idi. Pegasus 
erişilmek istenen telefonun yakınında bulunan 
kablosuz bir alıcıdan faydalanıyor. iPhone modeli 
telefonlarındaki mesajlaşma uygulaması güven-
lik açıklarından faydalanarak bu casus yazılım 
yükleniyor. Mesela WhatsApp üzerinden telefo-
na erişebiliyor. Burada kullanıcının telefonunu 
açıp açmamasının bir önemi bulunmuyor. Casus 
yazılım Pegasus, telefonun içindeki video, resim, 
kullanıcı şifresi, e-posta ve benzeri bilgilere ul-
aşıyor. Ayrıca sadece WhatsApp değil Telegram, ve 
Signal gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarına da bu 
casus yazılım erişebiliyor.
  Bu haberde WhatsApp’ ı görünce bir anda başka 
bir haber daha aklımıza geldi. WhatsApp  4 Ocak 
2021 tarihinde kullanıcılarına yeni Gizlilik İlkesini 
açıklamış ve bu açıklamada;
   “Facebook şirketlerinin bir parçası olan 
WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi 
alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. 
Hizmetlerinin ve Facebook Şirketi ürünleri dâhil 
bu şirketlerin sunduğu imkânların yürütülmesi, 
sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştiril-
mesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu 
şirketlerden aldığı bilgileri kullanabilir ve bu şir-
ketlerde bizden aldıkları bilgileri kullanabilirler.”  
demiştir.
   Bu açıklama ile WhatsApp,  isimlerini verme-
den başta Google, Facebook, Twitter, Linkedin, 
Amozon, Apple olmak üzere burada isimlerini 

saymaya yer bulamayacağımız işletmeler, giz-
li istihbarat güçleri ve bazı devletler tarafından 
izlendiğimizi üstü kapalı itiraf etmiştir. 
   Peki  biz insanlar ile ilgili hangi bilgileri öğrene-
biliyorlar?
  -Adımız, soyadımız, doğum tarihimiz, telefon 
numaramız, e-mailimiz, kredi kart numaramız, 
finansal durumumuz, banka verilerimiz, ırkımız, 
eğitim durumumuz, inancımız ve politik görüşler-
imiz dâhil tüm kişisel özel bilgilerimiz.
  -Nerede bulunduğumuz, adresimiz, nerelerde 
yemek yediğimizden nerede yattığımıza kadar 
tüm bulunduğumuz yer bilgilerimiz. Yani nefes al-
dığımız her coğrafyadaki ve her mekândaki bilgil-
erimiz.
  - Tüm konuşmalarımız, mesajlarımız,  ses kayıtları 
dâhil tüm iletişim bilgilerimiz. 
  -Bizi gizli/açık çeken ve bunları gizli/açık yayın-
layanlar dahil tüm fotoğraflarımız ve görüntüler-
imiz.
  -Attığımız adım sayısı dâhil tüm sağlık bilgilerim-
iz, sosyal ortamlarımız ve alışverişlerimiz.
  -Yaptığımız tüm yazışmalar dâhil internet or-
tamında yaptığımız tüm resmi işlemlerimiz ve in-
ternet ortamında bulunan tüm bilgilerimiz. 
  İşte 20 Temmuz ve 4 Ocak 2021 tarihlerinde 
basında yer alan Pegasus ve WhatsApp ile ilgili bu 
iki haber biz insanlara derin mesajlar verdi.
  Bu iki haber tüm insanların daha öğrenmeye im-
kân bulamadığımız başka benzer yollar ile izlene-
bildiğini bizlere öğretti.
  Bu iki haber biz insanların ileride daha yoğun takip 
edilmemiz için şimdiye kadar yapılan çalışmaları 
ve birçok komplo teorilerini gündemimize getirdi.
  Bu iki haber artık biz insanlara kendi rızamız 
dışında takip edilmemizi engellemek için hep bera-
ber ortak tedbirler almamız gerektiğini öğretti.
  Ama ama en önemlisi bu iki haber biz İnsanlara;  
Allah’ımızın yarattığı insanlar tarafından bile böyle 
izlenebiliyorsak bizzat Allah’ımız tarafından nasıl 
daha yoğun izlenebileceğimizi bizlere idrak ettirdi   
  Ve ve bu iki haber Allah’ ımız tarafından biz in-
sanların bu dünyada yaptığımız tüm kötü faali-
yetlerden mutlaka bir gün  hesaba çekileceğimizi 
yeniden bizlere hatırlattı.
  Sözün sonu; biz insanlar aslında bu dünyaya geld-
iğimizden itibaren zaten takip ediliyorduk ama tam 
farkında değildik.

 Tuğtigin Şen

BAKIŞ AÇISI

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay
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                 Müslüman Taliban, Müslüman Türkiye
Sevgili Simge Dergisi okuyucuları günler 
haftalar aylar hatta yıllar öyle hızlı geçi-
yor ki gündemi güncel konuları,  ülkemin 
içinde bulunduğu acı ve çağdışı uygu-
lamaları takip etme imkânı bulamıyorum. 
Yorum yapıp internet sitemizde yazmaya 
başlarken çok daha önemlisi ülkemi içeride 
ve dışarıda ilgilendiren acı bir tablo daha 
karşıma çıkıyor; hangisi önemli hangisi 
önemsiz kamuoyunu aydınlatmak bir gaze-
teci, bir yurt sever, bir düşünür olarak görev 
bilirim.
Gelelim Sayın Cumhurbaşkanımızın Talib-
an denen İslam düşmanı, katil kafa-kol kes-
en, kadınların evlerinden çıkmasına izin ver-
meyen, kadınları sokak ortasında taşlayan 
hatta kırbaçlayan bir terör örgütünden bah-
setmek istiyorum. Büyük Atatürk’ün Cum-
huriyeti kurarken, Ortadoğu da savaşırken 
burada yaşayan halkların Müslüman kisv-
esi altında kendi iktidarlarını sürdürmek 
için sahte Müslümanlık uydurdukları ve 
halklarını köle kul olarak kullandıklarını 
gören bu büyük devlet Adamı, Osmanlı’nın 
küllerinden yaratmak istediği bu Anadolu 
coğrafyasında çağdaş ve uygar yaşamanın 
yolunun halkın aydınlatılması, okuma yaz-
ma oranının hiç bir ayırım yapılmadan kızlı 
erkekli bir arada eğitim birliğinin sağlan-
masıyla mümkün olduğunu görmüş; kabi-
nesiyle birlikte dünyada ilk gazilik ünvanı 
alan TBMM’de hazırlatılan 1921 anayasası-
na konulan ve Ortadoğu’ya dünyaya örnek 
olan
T.C Devletinin demokratik sosyal bir hukuk 
devletinin hayata geçmesini sağlamıştır.
Büyük Önder bu yapının işlemesi için laik 
yaşam biçimini toplumun her kesiminde 
eksiksiz uygulanmasını sağlamıştır. Laik-
lik öncelikle adam olmak demektir, ülkede 
yaşayan azınlıklar dahil tüm vatandaşların 
rengine, inancına, dinine karışmadan her-
kesin kanun karşısında eşit vatandaş olma 
yolunu açmış ve bu laik yaşam biçimi Akp 
hükümeti işbaşına gelinceye kadar ülkem-
izde cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 
kesintisiz uygulanmıştır.
Kamuda görev almak için devlette işe talip 

olmak için güvenlik alanında gerek emni-
yet teşkilatında gerek Silahlı kuvvetlerim-
izde herkes eşit vatandaş olarak  
liyakat esaslarına göre istihdam edilmişler-
dir. Ne yazık ki bu uygulamadan ve laik 
yaşam biçiminden gün geçtikçe uzaklaşma-
ya başladık. Bundan en çok aydın, Atatürk 
devrimlerine ve laik yaşama bağlı kalan 
vatandaşlarımız zarar görmüştür ve ülkem-
iz içeride dışarıda itibar kaybettiği gibi 
yapılan hesapsız kitapsız yap işlet devret 
modeliyle gelecek 30 -40 yılımız çalın-
mıştır. Bunlar yetmiyormuş gibi kendiler-
ini Müslüman ilan eden lşid el-kaide Tal-
iban gibi terör örgütleri ABD tarafından 
yaratılmış, Ortadoğu tarumar edilmiş, 
Müslüman ülkelerin çoğunluğu ABD’nin 
kulu kölesi yaratılmış ve ABD artık Rusya’ya 
karşı istediği gücü elde etmiş; artık kendi 
askerlerinin daha fazla Ortadoğu camiasın-
da ölmelerine izin vermeyerek ülkemize 
şirin görünmek ve bozulan ilişkileri düzelt-
mek için en büyük kozları olan Halkbank 
dosyasını rafa kaldırarak, işid denen sözde 
Müslüman olan bu Afgan topraklarında 
Kabil havaalanının korumasını Türkiye’ye 
havale etmiştir. Birleşmiş Milletlerin NA-
TO’nun kabul etmediği bir ortak savunma 
gücü oluşturmadan Türkiye’nin bu mac-
eraya sürüklenmesinin hesabını ve Me-
hmetçiğin gönlümüz asla istemez şehit 
tabutlarıyla ülkemize gönderilmesinin hes-
abını kim verecektir? Bu ülkeyi idari eden 
erk laik yaşam tarzını seçmiş bir Müslüman 
ülkesi olan Türkiye Cumhuriyetini Tal-
ha’nın Müslümanlığı ile eşdeğer tutması 
tüm ülkemizde bir deprem etkisi yarattığı 
gibi, akıllara ‘Türkiye bir terör örgütüyle 
nasıl müzakere masasına oturur’ sorusunu 
getirmiştir.
Değerli okurlarım daha yazacak çok şey var 
ancak ayrılan yerim bu kadar.
 Hepinize keyifli okumalar…
Ali MUGAN
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ALİ MUGAN
Araştırmacı - Yazar
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KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI
Hepimiz biliriz ki yıllardan beri kaç 
yıl arayla kamu borçlarının yeniden 
yapılandırılması peşin, 6 ay, 12 ay, 18 ay 
olarak çıkar. Bu da ne kadar amacına 
ulaşır? Bu tartışılır. Nedenini biraz irdele-
diğimizde çok uzağa gitmeden 7256 sayılı 
yapılandırmaya baktığımızda bu amacına 
ulaşılamamış görünmekte. Çünkü ver-
gi borcu, SGK borcu olan mükellefler 
covid’den dolayı çok güç durumdalar çoğu 
kapanmalar nedeniyle aylarca işyerlerini 
açamadılar böylece borçları yığıldıkça 
yığıldı. Ödeme güçlerini çoktan aştı. 
Kamu borçlarının dışında özel borçları da 
ödenemez bir hal aldı. Bankada ki kredil-
eri icraya verildi. Bu durum gün geçtikçe 
daha da ağırlaştı ve ağırlaşmakta. Bütün 
bu durumların çözümü de elzem hale 
gelmiştir.
   Şimdi gelelim yeni çıkarılan 7326 Sayılı 
yeniden yapılandırmaya yukarıda duru-
munu belirttim. Mükellef bu yapılandır-
maya Ağustos ayının sonuna kadar müra-
caat edecek ilk taksitini Eylül’ün sonuna 
kadar ödeyecektir. SGK Borcunu da yine 
Ağustos ayının sonuna kadar müracaat 
edecek. Ekim ayının sonuna kadar öd-
eyecektir. İlk iki taksiti ödemediği tak-
dirde yapılandırması bozulacak sil baştan 
olacaktır. 7256 sayılı yapılandırma böyle 
bir hale geldi. 7326 Sayılı yasada ne yazık 
ki böyle olacak. 
      Eski dönemde de çıkarılan yapılandır-
ma yasaları da amacına ulaşamamış bir 
süre sonrada yapılandırma bozularak 
vatandaş Vergi idaresine olan borucunda 
ödeyemez hale gelmiştir. 
Aynı durum SGK içinde geçerlidir. SGK 
borcu olan borcunu ödeyemeyen mükellef 
sigortasız işçi çalıştırır böylece kayıt 
dışılıkta artmış olur. Bu nedenlerden 
dolayı Sosyal Güvenlik Kurumunun da 
vergi daireleri gibi yıllarca tahsil edile-
memiş alacaklar mevcuttur. Sosyal 
Güvenlik Kurumu da prim alacakların-
da ve idari para cezalarında vatandaşa 

yapacağı indirimlerle vatandaşın SGK’ya 
olan borçların ödemesini sağlayarak 
alacağını tahsil etmiş olur. Bu durum isti-
hdamı da artırır. 
    6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunun 
vatandaşla devlet arasındaki ilişiklinin 
devamlılığını sağlayarak devlete gelir 
sağladığı gibi vatandaşa da prim ve vergi 
ödeme bilincini ve isteğini var etme ol-
gusudur. Devletimiz gerek 6183 sayılı yasa 
gerek 5510 sayılı yasa gerekse 213 sayılı 
yasalarla vatandaşın gelir oranında yaptığı 
iş faaliyeti oranında anayasanın da ilgili 
maddelerine göre vergi alacağını alır ve 
alması da gerekir.
      Ancak yetkililer pandemi sürecini 
de dikkate alarak son defa vergi aslının 
yarısını, bütün gecikme zamları ile birlikte 
kaldırarak kalan yarı vergi aslını da faizsiz 
48 ay taksite bölseler mükellef için büyük 
kolaylık olur. Herkes borcunu kuruşuna 
kadar öder, ödemeye çalışır.
     Pandemi nedeniyle özellikle kapalı 
olan işletmelerinde kira stopajlarının 
alınmaması mükellefleri rahatlatacağını 
düşünüyorum. 
       Bütün bu hususları yetkililerin dikka-
tine sunuyorum.

                                                                                                                                                      
   SAYGILARIMLA,
                                                                                                                                                      
 YAŞAR ERDOĞDU

BAKIŞ AÇISI

YAŞAR ERDOĞDU
Mali Uzman
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Sony Alpha 1
Gerçek anlamda bir amiral gemisi olan Sony 
Alpha 1, her şeyi yapmak için tasarlanmış tek 
kameradır. Ödün vermeden tasarlanan bu tam 
çerçeve aynasız fotoğraf çekimi için yüksek 
çözünürlük, etkileyici 8K video kaydı, hız ve 
hassasiyet ve en zorlu profesyonel iş akışları 
için bağlantı sunar.

Alpha 1 veya α1, özünde, yeni tasarlanmış 
50,1 MP tam çerçeve Exmor RS BSI CMOS 
sensör ve BIONZ XR işleme motoru ile ayırt 
edilir Yeni geliştirilen 50,1 MP Exmor RS full 
frame sensör, yüksek görüntü netliğini ko-
ruyan entegre belleğe, ISO 102400’e kadar 
genişletilebilir hassasiyete ve 15 duraklı dina-
mik aralığa sahiptir. Sensör ayrıca, nispeten 
hafif dosya boyutunu korurken post prodük-
siyon sırasında esnek düzenleme için kayıpsız 
sıkıştırılmış ham dosyaların kaydedilmesini 
sağlar. Sensörün tasarımı ayrıca özel bir kuş 
modu da dahil olmak üzere insanlar ve hay-
vanlar üzerinde gelişmiş nesne takibi ve gerçek 
zamanlı göz AF sunan 759 noktalı Hızlı Hibrit 
AF sistemini içerir.
Kameranın arkasında 3,0” eğilebilir dokunma-
tik LCD ekran ve 2x2 MIMO desteği ile hem 
Bluetooth hem de Wi-Fi bağlantısı kablosuz 
uzaktan kumanda ve dosya aktarma özellikleri 
sunar. Ayrıca α1, her ikisi de destekleyen çift 
hafıza kartı yuvası içerir. esnek ve yüksek hızlı 
dosya depolama için CFexpress Type A veya 
SD UHS-II bellek kartlarıyla çalışır.
10-Bit 8K 30p ve 4K 120p Video Kaydı
Yüksek çözünürlüklü sensör ve hızlı işleme 
özelliklerinden yararlanılarak, sensörün tüm 
genişliği kullanılarak UHD 8K 30p XAVC HS 
10-bit 4:2:0 video kaydı yapılabilir ve etkileyici 
netlik ve gerçekçilik için 8.6K aşırı örnekleme 
sunar. 
S-Cinetone, FX9 ve FX6 kameralarla eşleşen ve 

VENICE gibi profesyonel Cinema Line kam-
eraların teknolojisine dayanan farklı renkler ve 
sağlıklı görünen cilt tonu oluşturma sağlamak 
için kullanılabilir. Bu renk profili, doğal orta 
tonlar, yumuşak renkler ve özellikle iyi kontrol 
edilen vurgular sunar.Geniş bir renk gamında 
kayıt için BT.2020 renk alanı ile birlikte HLG 
(Hybrid Log-Gamma) desteği de mevcuttur. 
30 Fps Kadar Çekim ve Güncellenmiş 
Deklanşör
Verimli sensör tasarımı ve işleme, elektron-
ik bir deklanşörle çalışırken tam AF ve AE 
yetenekleriyle tam 50,1 MP çözünürlükte 30 
fps’ye kadar yüksek hızlı çekim sağlar. Me-
kanik deklanşörle çalışırken hızlar hala 10 
fps’de yüksek tutulur. Ayrıca, geniş bir arabell-
ek, 30 fps’de tek bir seri çekimde 155’e kadar 
sıkıştırılmış ham kare veya 165 JPEG’e kadar 
kayıt yapılmasına izin verir.
Hızlı tempolu sürekli çekim, akıcı göz sevi-
yesinde görüntüleme için 240 fps yenileme 
hızından yararlanan karartmasız bir vizör 
deneyimidir.
Yükseltilmiş okuma hızları sayesinde, elek-
tronik deklanşör flaş senkronizasyonu 1/200 
saniyeye kadar mümkündür. Tam karede 
1/400 saniyede veya APS-C kırpma ile 1/500 
saniyede senkronize olabilen güncellenmiş 
mekanik deklanşör kullanılırken daha da hızlı 
flaş senkronizasyon hızları mevcuttur.
Piksel Kaydırma Çoklu Çekim
Bu benzersiz birleştirme modu, 50,1 MP 
sensörün sağladığından bile daha yüksek 
çözünürlük elde etmenizi sağlar. Sensör kay-
dırmalı görüntü sabitleme ile birlikte çalışan 
bu mod, tek bir pozla mümkün olandan daha 
fazla renk doğruluğu ve ayrıntısı için yaklaşık 
199 MP bilgi elde etmek için arka arkaya 16 
pozlama yaparken sensörü değiştirir. Bu do-
syalar daha sonra post prodüksiyon sırasın-
da Sony Imaging yazılım paketi kullanılarak 
birleştirilebilir.
     
Aydın Altınkeser
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AKDENİZ ve EGE DENİZİNİN SAKİNLERİ 
Dünyada eşine az rastlanır olan İztuzu Plajı’nın en 
önemli özelliği, sahilinin bir tarafı tuzlu su iken 
diğer tarafı tatlı su gölüdür. İztuzu plajının uzu-
nluğu 5400 metredir. The Time Gazetesi’ne göre 
Avrupa’nın en iyi açık alanı olarak kabul edilen 
İztuzu Plajı caretta carettaların da yumurtalarını 
bıraktığı yerlerdendir. Hatta burada yaralı kaplum-
bağaların tedavisi için bir Caretta caretta tedavi 
merkezi bulunuyor. Ayrıca Mayıs ve Eylül ayları 
arasında kaplumbağalar yumurtalarını bıraktığı 
için akşam 20.00’den sabah 08.00’e kadar plajdan 
yararlanılamıyor.
Caretta caretta’lar, nesli tükenme tehlikesinde olan 
nadir canlılardan biridir. İnsanoğlunun yerleşme 
ve çoğalma kapasitesi yüzünden ve ışık kirliliği 
nedeniyle bugün sayıları giderek azalmaktadır. 
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koru-
ma altında tutulmaktadır. Adı deniz kaplumbağası 
(Caretta caretta), denizlerde yaşar. Yumurtlamak 
haricinde karaya hiç çıkmaz. Sırt tarafı kırmızımsı 
kahverengi alt tarafı ise beyazımsı açık sarı ren-
klidir. Bacakları yüzmeye yarayacak biçimde kürek 
biçimi almıştır ve dış kenarlarında en fazla 2 tır-
nak bulunur. Oksijeni havadan almasına rağmen 
uzun süre su altında kalabilir. Yumurtalarını gece 
kumsallarda açtıkları çukurlara gömerler. Bir de-
fasında 100 yumurta bırakabilir (162’ye kadar 
tespit edilmiştir.) Yavrular 2 aylık kuluçka döne-
minden sonra gece vakti yumurtadan çıkarak den-
ize giderler. Akdeniz sahillerine yayılmıştır. En 
önemli yumurtlama bölgesi Adana’nın Yumurtalık 
ilçesi ve Belek, Anamur, Köyceğiz, Dalyan sahilidir. 
Belek kıyıları, Caretta caretta’ların Akdeniz’deki 
ikinci (Yunanistan’ın Zakintos adasının ardından) 
ve Türkiye’nin en büyük yumurtlama alanıdır. 2006 
yılı içinde Belek’te ise 1000 civarında, Anamur’da 
2007 yılında 1040 adet yuva tespit edilmiş ve ko-
ruma altına alınmıştır. Kabuk boyları 1 metre ka-
dar büyüyebilir. Balıklar, kabuklular ve su canlıları 
(özellikle deniz anaları) ile beslenir. Yaklaşık 106 
milyon yıldır yeryüzünde oldukları düşünülmekte-
dir. İnsanoğlunun yerleşme ve çoğalma kapasitesi 
yüzünden ve ışık kirliliği nedeniyle bugün sayıları 
giderek azalmaktadır. Nesli tükenmekte olduğu 
için koruma altına alınmıştır.
Caretta Caretta ile İlgili Bilinmesi Gerekenler
* Denizkaplumbağaları yumurtadan çıktıkları 
kumsalları 20 yıl sonra bulabilen doğadaki çok özel 
canlılar arasındalar. Beslenme, yuvalama ve kışla-
ma alanları arasında uzun mesafe göç edebilirler 
ve bunu yaparken de dünyanın manyetik alanını 
kullanırlar.
* Bir denizkaplumbağası bir kerede ortalama 80 
yumurta bırakabiliyor. 40 yıllık üretkenlik döne-
minde yaklaşık 3200 yumurta kuma bırakılırken 
her bin yumurtadan sadece üç tanesi ergin canlı 
olabiliyor.
* Bir ergin dişi birden fazla erkek bireyle çiftleşe-

bilir ve spermlerini depo edebilir. Böylece aynı yıl 
içerisinde dört kez yumurtlama yapabilir ve her üç 
senede bir yumurtlama amacıyla kumsala çıkarlar.
* Yavru kaplumbağaların cinsiyeti kuluçka sıcak-
lığına bağlı. Küresel ısınmanın etkileri nedeniyle 
bir süre sonra tüm türün erkek ya da dişi olma 
tehlikesi bulunuyor. (Ortalama kuluçka sıcaklığı 
29 derecenin altındaysa yavrular erkek, üstündey-
se dişi oluyor). Ancak buzul çağlarını atlatan bu 
canlının bu problemin üstesinden geleceğine de 
inanılıyor.
* Yavru bireyler, yumurtadan çıkınca denizden 
yansıyan doğal ışıkla yönlerini bulurlar. İçgüdüsel 
olarak denize ulaşan yavru, 24 saat boyunca açığa 
doğru yüzme çılgınlığı yaşıyor.
PATARA PLAJI ve CARETTA CARETTA
Kaş ilçesindeki Patara Sahili’nde yumurtalarından 
çıkan caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu-
na, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Emin Birpınar, Kaş Kaymakamı Şaban 
Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da eş-
lik etti. Yuvalarından çıkan 130 caretta caretta, den-
ize ulaştı. Bölgede deniz kaplumbağalarını koruma 
çalışması yürüten Prof. Dr. Eyüp Başkale, Patara 
kumsalı için tüm zamanların en yüksek yuva sayısı-
na ulaşıldığını belirtti. Patara’dan yılda ortalama 7 
bin yavrunun denize ulaştığına dikkat çekildi.
Patara doğal parkı biyo çeşitliliği yüksek bir park-
tır. Çeşitli kuş türlerinin yaşadığı ve deniz kaplum-
bağalarının yumurtladığı bir yerdir. Caretta caret-
taların yumurtladığı bu plajda yumurtalardan 
yavrular çıktığında ay ışığını takip ederek denize 
ulaşıyorlar. Ters yönden gelecek bir ışık kaynağı 
yollarını kaybetmesine yol açıyor. Bunu önlemek 
için Plaj bölgesi yapılaşmaya karşı korunuyor ve 
gün batımından sonra plaja insan girişi önleni-
yor. Caretta Carettaların ömrü 47 - 65 yıl arasın-
da değişiyor. Üreme çağına gelmeleri için 17 - 33 
yıl gerekiyor. Bu canlılar yumurtlamak için 1000 
km’nin üzerinde yol kat ediyorlar. Bu yolculukları 
sırasında üzerinde taşıdıkları planktonları uzak 
mesafelere götürerek gen transferi yapmalarını ve 
bu sayede okyanus ve denizlerde biyolojik çeşitliliği 
arttırıyorlar.
Deniz Kaplumbağaları dışında bölge kuş çeşitliliği 
ile de biliniyor. Kuş gözlemcilerinin uğradığı bir 
yer olan Patara’da nadir olan iki kuş türü bulunuy-
or. Bunlar Yalıçapkını ve Duvar Tırmaşık Kuşudur. 
Ayrıca Plaj yakınlarında bir gurup Yunus yaşıyor 
bazen plajdan görünebiliyor.

23.07.2021
Zafer ALTINKESER
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ZAFER 
ALTINKESER

Yazar

* Yavru bireyler, yumur-
tadan çıkınca denizden 

yansıyan doğal ışıkla 
yönlerini bulurlar. İçgüdüsel 
olarak denize ulaşan yavru, 
24 saat boyunca açığa doğru 

yüzme çılgınlığı yaşıyor.
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KALEMİN YAZMAKTAN UTANDIĞI “İNSANLIK TARİHİ “
İnsanlık tarihine baktığımız, tarih sayfalarını 
araladığımız zaman karşımıza inanılması 
güç bir manzara çıkar. İnsanoğlu bu manzara 
karşısında dehşete düşer. Bu manzarayı tarif 
ve tasvir etmek kelimelerle mümkün olmaz. 
Kalemler yazmaktan utanır.
İnsanlık büyük bir bunalım ve buhran dönemi 
geçirmektedir. Bu bunalım ve buhranlı dönem 
insanlığı her haliyle tedirgin etmektedir. Artan 
zulüm, baskı ve vahşetle, zayıflar ezilmekte, 
zalim, zorba ve kaba kuvvet yanlıları saltan-
at sürmektedirler. Dünyayı saran hastalıklar, 
terör ve ekonomik kriz, insanları bunaltmıştır. 
İnsanlık hastalık ve vahşetlerden kurtulmak 
istiyor. Kurtulmak istedikçe de batıyor. Kor-
ku, vahşet senaryolarını yazan ve uygulamaya 
koyanlarda hedefler aynı, istekler aynı. Düne 
bakıp bugünü değerlendirelim. 
Cahiliye Dönemi ( Yani Dün ) İslamiyet’ten 
önceki dönemde “Fakir, zayıf, köle olanlar” 
zalim zorba ve haksız güçlülerin ayakları altın-
da ezilmişler. Zenginliğin verdiği şımarıklık-
la Hak dini unutup kendi elleriyle yapmış 
oldukları putlara tapmaya başlamışlar. İnsan 
hakları diye bir şey kalmamış. Kadına hayat 
hakkı tanınmamış. Yeni doğan kız çocukları 
diri, diri toprağa gömülmüş. Garipler horlan-
mış, zayıflar ezilmiş onlar ezilirken kimsenin 
sesi çıkmamış. Her şey haksız, güçlü, zalim ve 
zorbadan yana taraf olmuş. Zalim - zorba ve 
güçlü hep yandaş bulup taraftar toplayarak nü-
fuzlarını arttırmışlar.
İnsanlarda mücadele ve haksızlığa karşı gelme 
ruhu ölmüş. Haksızlık, zulüm ve zorbalar da 
artmış. Zayıf, sahip çıkanı olmayanlar köle 
pazarlarında satılmış. Cahiliye denen dönem-
ler böylesi karanlık yaşamlara sahne olmuş. 
Anlayana.
Hırs olduğu sürece cahiliye dönemi adetleri 
devam edecektir. Zulüm dün fertlere uygulan-
mış, bugün top yekûn Milletlere uygulanıyor. 
Anlayacağınız medeniyim diyen insanlık 
dünden farklı değil. Geçmişte yapılan vahşet, 
zulüm ve haksızlığa cahiliye, bugün yapılan 
zulüm ve çirkefliğe medeniyet deniyor. Kan 
emicilerin medeniyet anlayışı ne ise... Cahili-
ye döneminde Haksız kuvvetli-zengin; fakir 
ve zayıfı nasıl ezdiyse, bugünkü haksız kuv-
vetli-zengin yine haklı ama sesini çıkarama-
yan fakir ve zayıfı ezmektedir. Zalim Milletler 
birbirlerine üstünlük kurmak, mazlumları 
hâkimiyetleri altına almak için yarış yapmak-

tadırlar. Bu yarış haklı da olsa güçsüzleri yok 
etmeye yöneliktir. Dün olduğu gibi bugün de 
hak- batıl, haç ve hilal çatışmaktadır.
Medeniyet adı altında insanlık iki sınıfa ay-
rılmıştır. A-  Sömürenler B-  Sömürülenler.
Sömürenler de Milletleri sınıflara ayırmışlardır. 
a -İleri b-İlerlemekte olan c - Geri kalmış gibi,
Sömüren ülkeler, gözüne kestirdiği, diş geçire-
bileceği ülkelerin başındaki basiretsiz insanları 
satın alıp idareci yapmakta, Milletleri etkisiz 
hale getirmekteler. Bunu da sözde yardım etme 
bahanesiyle yapmaktalar. Sömürecekleri Mil-
letleri maddi ve manevi yönden zayıf düşürüp 
kendi sömürü kültürlerini genç nesillere 
aşılamaktadırlar. Sömürülen ülkenin genç ne-
silleri istemeden sömüren Milletin kültürüyle 
yetişmektedir. Kültürünü ve öz benliğini unu-
tan genç nesiller içinde yaşadığı kendi Milleti-
ni horlamaya, aşağılamaya başlarlar. Sömüren-
ler bu uygulamayı başarıyla yaparlar. 
Batı ( Birleşmiş milletler, Amerika ve 
yandaşları ), geçmişten günümüze kadar dal 
budak salmış bir takım hain hane, sinsi plan ve 
programlarla Milletimizi tarihten silme gayreti 
içerisine girmişlerdir. Osmanlı gibi bir devi 
parçalayıp yıkarak hedeflerine ulaşmak is-
temişler ama nafile. Osmanlıyı ”Böl-parçala ve 
yut taktikleriyle dağıtmış, kendilerine uyanları 
emir eri olarak kullanmışlardır. İçerideki hain-
ler ve dışarıdaki düşmanlar birlikte hareket 
ederek Osmanlıyı parçalamışlar. Allah’tan 
temel sağlam olduğu için tarihten tamamen 
silememişler. Âmâ devi cüceye döndürmeyi 
başarmışlar. Onların gözünde parçalanması 
gereken bir Türkiye kalmıştır. Türkiye’yi 
parçalamak kamplara bölmek istemektedirl-
er. Bunu da eskiden olduğu gibi sen Türk’sün, 
sen Kürt’sün, sen Alevi’sin, sen Sünni’sin diye 
yapmaya çalışmaktadırlar. Başaramayacak-
lar. Türk Milleti bir bütündür, bütün olarak ta 
kalacaktır. “Bu bayrak altında ihanet olmaz” 
İhanete kalkışan da iflah olmaz. Türk Milleti 
başka Milletlere benzemez. Hainler dersini 
alır. Biz de geçmişte yapılan hatalardan ders 
alıp kendi benliğimize dönmeliyiz. Öz ben-
liğimize döndüğümüz zaman tekrar yüksek 
fazilet ruhuna erişiriz.

Sacit CELAYİR
Yazar

Âmâ devi cüceye 
döndürmeyi başarmışlar. 
Onların gözünde parçal-
anması gereken bir Tür-
kiye kalmıştır. Türkiye’yi 
parçalamak kamplara 
bölmek istemektedirler. 
Bunu da eskiden olduğu 

gibi sen Türk’sün, sen 
Kürt’sün, sen Alevi’sin, 

sen Sünni’sin diye yapma-
ya çalışmaktadırlar. 

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 10. gününde bronz madalya alan milli güreşçiler Rıza 
Kayaalp ile Yasemin Adar, adlarını tarihe yazdırdı.

Türkiye’nin güreşteki en başarılı sporcuları arasın-
da bulunan Rıza Kayaalp, Londra 2012’de bronz, Rio 
2016’da gümüş madalya kazandı. Tokyo 2020’de de bronz 
madalyaya uzanan 31 yaşındaki milli güreşçi, kariyer-
indeki 3. olimpiyat madalyasını aldı.
Rıza, bu başarısıyla üçer olimpiyat altını bulunan efsane 
halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile birer al-
tın, gümüş ve bronz olimpiyat madalyasına sahip güreşçi 
Hamit Kaplan’ı madalya sayısı bakımından yakaladı.
Milli sporcu, 3 olimpiyat madalyası kazanan 4. Türk 
olurken, 2. güreşçi olarak tarihe geçti.
Yasemin’den bir ilk daha
“İlklerin kadını” olarak anılan Yasemin Adar, Türkiye’ye 
kadın güreşinde de ilk olimpiyat madalyasını getirdi.
Fransa’nın başkenti Paris’te 2017’de düzenlenen Dün-
ya Şampiyonası’ndan altın madalya alarak dönen Yase-
min, Türkiye’nin dünya şampiyonluğu kazanan ilk kadın 
güreşçisi oldu.
Tokyo 2020’ye kürsü hedefiyle gelen Yasemin, bronz 
madalyayı aldı ve Türkiye’ye olimpiyat madalyası getiren 
ilk kadın güreşçi olarak tarihe adını yazdırdı.

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar tarihe geçti
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finalde Güney Kore’ye elenen A Milli Kadın 
Voleybol Takımı, Tokyo 2020’de altıncı oldu.

Kadın voleybolunda çeyrek finalde Güney Kore’ye elenen A 
Milli Takım, oyunlarda 6. oldu
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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Altın madalyanın 
geleceğini 5 sene önce hissettim

Tokyo’da altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, 
“Tokyo olimpiyatlarında ilk altın madalyayı da ben aldım. Bu 
böyle anılacak, ilk altın madalya önemli. Olimpiyatlar bambaşka 
bir kategori, 64 sporcu var ve hepimizin birbirimizi geçme şansı 
var. Üst düzey bir konsantre gerekiyor, rakibinize psikolojik olar-
ak ondan iyi olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor çünkü fizik-
sel olarak herkes birbirine eşit.” dedi. Annesinin ve babasının 
küçük yaşlardan itibaren doğru yönlendirmesi ve destekleriyle 
bu spora sağlam temel attığını dile getiren milli sporcu, “Benim 
de sevmemle oldu bu iş, 3 yaşından beri atıyorum ama aslında 
2016’dan sonra tam anlamıyla bir profesyonellik geldi. Sürece 
baktığın zaman okçuluk hayatım çok kısa aslında, benim re-
smi olarak 80-90 tane maçım var. Rakibimin 250 maçı var en 
kötüsünün, rakiplerimin hepsi daha önce olimpiyatlarda altın 
madalya kazanmış, altın madalya kazanmasa bile olimpiyatlarda 
madalya kazanmış sporculardı. Bu tecrübe farkını kapatabilmek 
için onlardan çok daha fazla ok atmak gerekiyordu. Son 5 sene 
neredeyse her gün 10 saate yakın antrenman yaptım ve sonunda 
amacımıza ulaştık.” ifadelerini kullandı.
Ay-yıldızlı olimpiyat şampiyonu, çok fazla sevdiği bir işi 
yaptığını ve okçuluğu hiç bir zaman bırakmayı düşünmediğini, 
başarmak için bir şeylerden fedakarlık yapmanın gerektiğini, 
antrenmanlarda yorulsa da günün sonunda ‘’iyi ki yapmışım’’ 
dediğini anlattı.
Olimpiyat altın madalyası için kürsüye çıkınca İstiklal Marşı’nın 

dinletilmesi sırasında yaşadığı duygulara ilişkin de milli sporcu, 
“Bazı duyguların kelime olarak tarifi mümkün değil, bunlardan 
bir tanesi de bu. Çok seviniyorsunuz.” dedi.
Olimpiyat altın madalyasını kazandığında verdiği selamın 
öyküsü
Son oku attıktan sonra verdiği selam hareketinin bu kadar 
meşhur olacağını düşünmediğini belirten genç sporcu, şunları 
söyledi:
“8 sene önce 2013’te ilk defa milli takıma girdiğim zaman o 
zamanki sporcu, şimdi milli takım antrenörlüğümüzü yapan 
bir ağabeyim takımın en küçüğüydüm ve benimle ilgileniyor-
du, onunla oyunlar oynarken bir anda aklına bu hareket geldi 
ve dedi ki ‘ileride dünya şampiyonu olduğun zaman bu hareketi 
yapacaksın’. Biz sonra onunla o kamp boyunca nasıl yaparız, 
dünya şampiyonu olacağım, bu hareketi nasıl yapacağım, bayağı 
bunun çalışmasını yaptık. Sonra ben bunu yaptıktan 5 sene son-
ra 2018 yılında dünya kupasında şampiyon olduktan sonra nasıl 
planladıysak aynı şekilde bu selamı yaptım.”
Türkiye’ye döndüğünde bir karşılama beklediğini ancak bu ka-
dar coşkulu bir şekilde karşılanmayı ummadıklarını anlatan 
Mete, öncesinde Tokyo’da olimpiyat köyündeki milli sporcuların 
bir karşılaması olduğunu onların sevincinin de harika olduğunu 
belirterek, şöyle devam etti:
“Madalya aldığım için beni kutlamadılar, biz beraber altın 
madalyayı kutladık, olimpiyat köyündeki bütün sporcu ark-
adaşlarımla bu çok muazzam bir şeydi.
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat 
Arıcan ve takım arkadaşları İbrahim Çolak, Ahmet Önder ile Adem Asil, elde ettikleri 

başarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Olimpiyatlarda 7 disiplinde Türk spor tarihinde bu branşta 
ilk kez finale kalan ve Ferhat Arıcan ile bir de bronz madalya 
kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli cimnastikçiler, 
başarılarını AA’ya değerlendirdi.
Cimnastikte ilk bronz madalyayı getiren Türk sporcu olan Fer-
hat Arıcan, cimnastik tarihinde olimpiyat oyunlarındaki ilk 
madalyayı almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Sa-
dece cimnastik tarihi için değil, Türk sporu için büyük başarı 
olduğunu söyleyebilirim. Bu bir başlangıç. Avrupa ve dünya 
şampiyonalarında elde ettiğimiz başarılarla cimnastiğin bu sevi-
yelere geleceğini gösteriyorduk. Şimdi de olimpiyat oyunlarında 
madalya aldık.” dedi.
Elde ettikleri başarıyla cimnastikte dünyanın en iyi takım-
larından biri olduklarını bir kez daha gösterdiklerini vurgulayan 
Ferhat, “Bunu bir kez daha gösterdik, bütün takım tarih yazdı. 7 
final yazdık, bir de madalya aldık. Bu büyük bir başarı. Bu ekip 
işi. Tüm federasyonumuza, bakanlığımıza, önce ailelerimize ve 
kulüplerimize çok teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bu-
lundu.
Bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmeleri gerektiğini kaydeden 
milli cimnastikçi, “Geleceği aydınlık yeni nesillere inşallah umut 
ışığı olmuşuzdur. Onlar çok çok daha başarı alırsa o zaman 
bizim başarımız daha da taçlanır.” diye konuştu.
Aldığı bronz madalyayı değerlendiren Ferhat, “Çok mutluyum. 
Tüm sporcuların hayali olimpiyat oyunlarına katılmak ve 
madalya kazanmak. Ben hedeflediğim şeyi başardım, çok çok 

mutlu ve gururluyum. İnşallah devamını getiririz. Tüm Türki-
ye’ye sevgilerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Beni destekleyen 
herkese teşekkürler.” ifadelerini kullandı.
Madalyayı kazandıktan sonra ailesiyle görüntülü sohbet ettiğini 
hatırlatan Ferhat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Benim içi çok çok duygusal anlardı. Bu madalyayı tek başıma 
kazanmadım, ailem de yanımdaydı. En büyük desteği onlar 
verdi. Onların karşısına bu emeğin göstererek çıkmak beni çok 
çok duygulandırdı. Onların da emeği çok büyük. Bu onların da 
madalyası. Onlara bu gururu yaşattığım için çok gururluyum.”
Olimpiyat köyünde madalya alan milli sporculara yapılan 
karşılamaya değinen Ferhat, “Biz burada tüm sporcular Team 
Türkiye, tüm Türkiye olarak bulunuyoruz. Herkes birbirini 
destekliyor, herkes birbirinin motivasyonunu artırıyor. Al-
dığımız madalyalarla bir sonra yarışacak arkadaşlarımızın mo-
tivasyonunu artırıyoruz. Yarışacak arkadaşlarıma tüm kalbimle 
başarılar diliyorum. İnşallah onlar da madalya alır, ülkemize 
bu gururu yaşatırlar. Türkiye olarak büyük bir aileyiz. Bunu da 
madalyalarla taçlandırıp çok büyük başarılar kazanacağız.” diye 
konuştu.
Ahmet Önder: Biz inançlı takımız
Milli cimnastikçilerden Ahmet Önder ise tarif edilemez bir 
mutluluk içinde olduklarını anlatarak, “Bu olimpiyatta tarihi bir 
başarı geldi. Biz inançlı takımız. İnandığımız için daha çok şey 
başaracağımıza eminim.” değerlendirmesinde bulundu.
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