


İmtiyaz Sahibi
Şerafettin ŞIVKIN

Reklam Müdürü
Ali MUGAN,

Zafer ÇAKMAK,
Levent AYDIN

Hukuk Müşavirleri
Av. Muhammet Alper KIZILAY,

Av. Feridun GÖKHAN,
Av. Vedat YILDIZ

Simge Dergisi İletişim:
Adres: Güzeltepe Mah. Hoşdere Cad.
No:184/7 TR-06540 Çankaya/ANKARA  

Telefon: 0312 925 44 94
+90 530 884 39 39

Email: basinizmir35@gmail.com
simgedergi@gmail.com

Web: http://www.simgedergi.com

Basım Tarihi ve Yeri:
30 OCAK 2021

ONAY OFSET MATBAACILIK
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Ziya Gökalp Cad.
Metro İşhanı No:24/29 Kızılay 

ANKARA
ISSN NO: 2528-8679

Simge Dergisi, basın ahlak kurallarına
uyacağını taahhüt eder. Dergimiz Basın İlan 

Kurumu üyesidir.
Yazarlarımızın yazılarından dergimiz sorumlu 

değildir.

   YIL:6      YENİ SAYI: 30
OCAK 2021

YENİ

ADANA: EMRAH ALEV, NAZİK KEBELİ

AFYONKARAHİSAR: NECMETTİN CAN

ANKARA: KALENDER KARAKOL, ERDOĞAN CECEN,

FUAT AĞDEMİR, ALİ DELAL, ALİ MUGAN,

ZAFER ALTINKESER, YEŞİM ÇETİN, KENAN ANT,

ZAFER ÇAKMAK, LEVENT MUGAN, ÖMER ŞAHİN,

ESRA ÖZGE KARABULUT, ORHAN NESİP KESEMEN

ANKARA (KIZILCAHAMAM): HATİCE İŞLER,

ERTUĞRUL İPEK

AMASYA: AYŞE YAMAN

ALANYA: SÜLEYMAN GÜNDÜZ

ANTALYA: MEHMET TOPRAK,

AHMET ÜNAL

AYDIN: AHMET TOPRAK

AYDIN (DİDİM): GÜRHAN GÜNCAN

AYDIN (ORTAKLAR): ENDER BÜYÜKBİNGÖL

AYDIN (KUŞADASI): ERDOĞAN AKUŞ

AYDIN (SÖKE):  ÇİLEM KARATAŞ

BURDUR: AYHAN ŞIVKIN

BURSA: AHMET DEMİRTAŞ, VAHİT AKÇAY,

CİHAT YILDIZ, ENGİN ODABAŞI, BEKİR AYDOĞAN, 

HÜSAMETTİN GÖNÜL

ÇANAKKALE: ŞÜKRÜ AKCAN

ÇANKIRI: HÜSNÜ EKİZÇELİ

DENİZLİ: HASAN ALPARSLAN,

MACİT KARACA, MAHİR TURGUT

DİYARBAKIR: MAHMUT ŞİMŞEK,

ERKUT TEMİZ

DÜZCE: YAVUZ YILMAZ

EDİRNE: NECMİ BOZTOPRAK

HAKKARİ: HAKAN TAŞ

HATAY: KEZİBAN FAKI, EMİNE GÖĞEBAKAN 

İSTANBUL İL GENEL KOORDİNATÖRÜ: EDA ŞULE 

YAŞAR KORKMAZ

İSTANBUL: SERDAR ÖZKESKİN, SAYİM YAĞAN,

HARUN ESER, SEFA ÖZYILMAZ, CAFER ŞAHİNTAŞ

İSTANBUL AVRUPA YAKASI: BEKİR ÖZER

IĞDIR: İLKER SERCAN

İZMİR: SİMGE ŞIVKIN, YÜKSEL UREM,

TİMUR ŞENGEZER

İZMİR (ÇİĞLİ): HASAN AKMAN

İZMİR (KONAK): CENGİZ VAROL

İZMİR (BORNOVA): GÜRSEL HACIRECEPOĞLU,

ÖZLEM DEMİR

İZMİR (BUCA): HÜRRİYET BİNBİR

İZMİR (KEMALPAŞA): ÖZCAN BULUT

KARS: TURGUT OTLUYURT

KARABÜK: ZEHRA BOSTANCI

KIRIKKALE: GÜVEN GÜNDÜZ,

İBRAHİM YAMAN

KIRKLARELİ: KEMAL KAÇMAZ

KIRŞEHİR: İDRİS KURUM,

FATİH GAZİ AYGÜNEŞ

KOCAELİ: ALİ ERNALBANT,

RAMAZAN ÖZTÜRK

KONYA: NİHAT USLU

MANİSA: İSMAİL AYDIN, GÖZDE DOĞAN

MERSİN: M. ERKAN TOPÇU

ORDU: RAFİA BEYLİK

SAKARYA: AYŞE MEMİK

ŞANLIURFA: NECİP ÖZBEK,

HAŞİM ŞEYHALİOĞLU

RİZE: HASAN KANSIZOĞLU, ENGİN ÖNKİBAR

TRABZON: DUYGU KARAHASANOĞLU,

Ahmet KÜLEKÇİ

YOZGAT: HÜSNÜ KARABULUT

ZONGULDAK: KEMAL CAM

ALMANYA: YAŞAR KAÇMAZ

AMERİKA: EBRU WATERS

ARNAVUTLUK: MUSTAFİ SAMIJA

AVUSTRALYA: HASAN ÖZKAN

AZERBAYCAN: ALİ ULVİ ZADEOĞLU,

RAMİN ALİZADE

BOSNA HERSEK: SAMIR KALTAK

BULGARİSTAN: TONTCHO STEFANOV

FAS: YASMİNE ENAİ

FİLDİŞİ SAHİLLERİ: CEMİL AKIN

FRANSA: ADNAN ŞIVKIN,

TANSU SARITAYLI 

HOLLANDA: GÜLSEMİN KONCA

İNGİLTERE: AKIN ALİM, DR. CEMİL ALİM

İSKOÇYA: İLKNUR ALİM

İTALYA: VIOLA DAMIAN

İRAN: Mir. Mostafa KARAMİ

KANADA: ORUÇ NAMLI, KAAN NAMLI

KIRGIZİSTAN: AZAMAT MAKSUDUNOV

MAKEDONYA: MUSTAFİ SAMIJA

ROMANYA: İSMAİL BOZTOPRAK,

ENGİN ODABAŞI

RUSYA: ELENA GÜNDÜZ

SOMALİ: GÖKHAN YILDIZ

UKRAYNA: ORHAN ÇALOĞLU

YENİ ZELANDA: S.SERDAR ÖZTÜRK

TEMSİLCİLERİMİZ

Yurt İçi

Yurt Dışı

Haber Müdürü
Bekir ÖZER

Genel Yayın Koordinatörü
Tülay APUHANER 

Ali  MUGAN

Web Tasarım
Hasan AKMAN

Haber Editörü - Gazeteci
Mahir TURGUT

İletişim
Hatice İŞLER

Dergi Bilim Kurulu
Prof. Dr. Berkan YAŞAR,

Erdal ÖZÇELİK,
Ali DELAL

Simge ŞIVKIN

Yazı İşleri Müdürü
Orhan SELEN

Haber Müdür Yardımcısı
Levent AYDIN



3OCAK 2021 - YENİ SAYI: 30

BAŞKANDAN

CEZA...

Şerafettin ŞIVKIN
simgedergi@gmail.com

Şu an bazı sıkıntıların var olduğu 
görülmüyor değil, görülüyor. Bunu 
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan da zaman 
zaman dile getiriyor.

En büyük nedenlerden bir tanesi 
Koronavirüs denen baş belası ve tam 
bitmek üzereyken, bu kez mutasyon 
denen değişimle daha büyük vaka olarak 
kendini gösterdi.

Bunun neticesi.

İşsizlik.
Eğitim.
Taşıma.
Restoran.
İş yerleri kapanıp, okuyan öğrenciler 
eğitimden geri, çalışan emekçi işçiler iş 
sorunuyla baş başa kaldılar.

Bu ölümcül bela kısa sürede bitecek gibi 
değil, maskeyle bile bulaşabileceği ifade 
ediliyor.

Bundan sadece biz değil, tüm dünya 
daha fazla etkilenmiş ve tarım üretimi 
durumda.

Enflasyon, tarım, üretimin zor durumda 
kalmaması zaten mümkün değil... 

Bunu biraz geriye doğru ittirip ağzının 
payını az de olsa vermek için bol üretim 
şart.

Basit bir anlatımla piyasada sebze, meyve, 
tahıl fazla olunca rekabetten dolayı fiyat/
fiyatlar otomatik düşer, ihracat artar.

İhracatın artmasıyla bütçe denk olur paramızın değeri 
yükselir, zaten bu iktisadın kuralıdır.

Ayrıca...

2003-2009 yılları arasında Atatürk aleyhine işlenen 
suçların artması, kadınlarımıza yapılan taciz ve 
saldırılar en ağır cezalarla cezalandırılmalı ki bunlar 
önlenmeli. 

AB üyeliğini beklediğimiz şu an bunlar yerine 
getirilmelidir.

Unutulmasın.

Milletimizin mutluluğu ve ülkenin itibarı için zorunlu 
ihtiyaç bunlar.

Aksi takdirde ceza.

Halkı.
Ve milletin cezası ağırdır.
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ÖZEL

TÜRK MİLLİ KUVVETLER VAKFI ; şanlı tarihimizin ve medeniyetimizin günümüzdeki izdüşümüdür.Binlerce 
yıllık Türk Milli Kuvvetleri : Yüce Devletine Aziz TÜRK Milletine hizmet için Vakıf kurmuştur. Kutlu olsun. 
Tümkuv , Türk Milletinin özü olan yardımlaşma ve dayanışma duygusunun Vatanını , Milletini , Devletini 
seven hayatını ve hayallerini Aziz Türk Milletine vakf etmiş insanların kurumsallaşmış kimliğidir vücut 
bulan şeklidir . En büyük amacı , Devletimizin binlerce yıldır yapmakta olduğu kamusal bir takım görev 
ve hizmetleri başta Türk Dünyası olmak üzere tüm insanlığa ulaştırmak ve hizmetini en üst seviyede 
icra etmek olacak Tümkuv’un bir neferi olmanın haklı gururunuzda yaşamaktayız ! Gerek sosyal gruplar 
arasında dostluk , kardeşlik , yardımlaşma ve yakınlaşmanın temininde ve gerekse kamunun belli sosyal 
kriterlere göre şekillendirilmesinde Devletin en etkili kurumsal vasıta olmasının bilinciyle vakfımız Türk 
gelenek ve görenek ahlakıyla hizmetini Devletine ve Milletine en üst seviyede yapacaktır. Maneviyatı 
emevileşmemiş öz İslam EHLİ BEYT ocağından , gücünü Asil TÜRK kanından , ışığını Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’den alan Türk Milli Kuvvetler Vakfı elbette Devletinin ve Milletinin her daim hizmetkarı olacaktır. 
Işığı Türk İslam olan Tümkuv : Dünyaya Türk’ün adaletini merhametini götürmeye , gerçek İslam’ın özüyle 
mazlumların tek sığınağı sırtını dayayacağı yıkılmaz kalesi olmaya , Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
emanetlerine sahip çıkıp hedeflerine bir bir yürümeye ant içmiş vatanseverler topluluğunu , Aziz 
Milletimizin bozulmayan saf özüdür.. Türk Milli Kuvvetler Vakfı’nın amacı; sahibi olduğumuz milli manevi 
yegane kuvvetimizden doğan imkanlar ve yasal düzene aykırı olmayan her türlü toplumsal, ekonomik, 
sosyolojik, bilimsel vb. imkanlar ile kamu yararına olmak üzere:

 A- Şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin maddi, manevi ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasını temin 
etmek, bu kişilere iş bulmak konusunda destek olmak.

 B- Yoksulluk nedeniyle yardıma muhtaç kişilere iş bulmaları konusunda destek olmak.
 C- Yoksulluk, zihinsel veya fiziksel engellilik ve benzeri gibi nedenlerle yardıma muhtaç durumda olan 
kişilerin ve bu kişilerin ailelerinin maddi, manevi ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak.

 D- Ekonomi, sağlık, sivil savunma, tabii afetler ve kriz yönetimi, nüfus ve kişisel hal olayları, insan hakları, 
Avrupa Birliği ve çağdaş teknolojik gelişmeler konularında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve 
yapılan bu araştırmaların sonuçlarını değerlendirmektir.

TÜRK MİLLİ KUVVETLER VAKFI ; ŞANLI TARİHİMİZİN VE MEDENİYETİMİZİN 
GÜNÜMÜZDEKİ İZDÜŞÜMÜDÜR!
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ÖZEL

Türk Milli Kuvvetler Vakfı Tümkuv’un yapısı : Bir kez daha dile getirdiğimiz varlık ve oluşum nedenimiz 
olan Aziz Türk Milletinin yürüyüş ve yüceliş tarihsel sürecinde üstlendiği misyonun birlikteliğiyle tek 
vücut olmanın haklı onurunu gururunu yaşamaktayız . Türk Milli Kuvvetler Vakfı (TÜMKUV ):  Türk Devlet 
geleneği açısından halkla ilişkiler mekanizması işlevini gören , sosyal sorumluluk bilinciyle hareket 
eden Türk Devlet Yöneticileri ve yakınları için olumlu bir imaj kaynağı olma yolundaki büyük adımını 
atmıştır! Kendi alanlarında ihtisas sahibi , birbirlerinden kıymetli değerli bölüm Başkanlıklarımız , Aziz 
Ceddimizden aldıkları kutlu ruhla yardımlaşma ve dayanışma hissiyatının kurumsallaşmış hali olmaya 
and içmiş Tümkuv neferleri olduklarını bir kez daha ispat ve ikrar etmişlerdir . Tümkuv , Türk kültürüne , 
adet ve geleneklerine bağlı olarak kanunen kurulmuş tüm vakıf , dernek , federasyon , konfederasyon, 
Stk’ların ve yardım kuruluşlarının hepsini bir çatı altında toplayıp , içlerinde de birbirleriyle yardım 
ve koordinasyonu sağlayan bir rol oynayacak TÜRK birliğidir ! Sadece , Asil TÜRK kanına  sahip 
vatanseverlerin sahip çıkacağı ve taşıyabileceği bir yapıya sahip olan Tümkuv : Vakıf kültürünü , 
Türk Milletine yakışır şekilde şüphesiz ki sürdürecektir . Türk Milli Kuvvetler Vakfı’nın üst başlık olarak 
projelerini sıralamak gerekirse: 

1) Seçilen pilot bölgelerde genetiği bozulmamış yerli tohumlarımızla ve toprak ıslahıyla Tüm Türkiye’ye 
yetecek miktarda üretim kapasitelerine sahip Tarım Projelerimizi acilen hayata geçirmek . 

2) Devletine ve Milletine üst düzeyde hizmet etmek için yetiştirilmiş lakin dış güçler ve düşmanlar 
tarafından hedef alınarak akıl ve ruh sağlığı bozulmuş veya uyuşturucu batağına düşmüş veya 
düşürülmüş TÜRK evlatlarının tedavisi amaçlı sadece Türk hekimlerinin görev yapacağı 120 yataklı tam 
teşekkülü 7 adet hastane . 

3) Kimsesiz kalmış başta Şehit ve Gazi’lerimizin her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı 7 adet yaşlılar ve 
kimsesizler yurdu .

 4) Kimsesiz kalmış veya yardıma muhtaç başta Şehit ve Gazilerimizin emanetleri olan yavrularımızın 
ve Türk evlatlarımız eğitim öğrenim ihtiyaçlarının da karşılanacağı ,kendi alanlarında ihtisas sahibi Türk 
Öğretmenlerimizin gireceği etütlerle desteklenen 7 adet yatılı yurtlar kurmak.

 5) 81 ile her gün açık olacak şekilde aş evleri kurmak.
 
 6) Enerji projelerimizle , bölgesel kurulacak 
santraller sayesinde TÜRK Milletine bedelsiz 
bedava elektrik enerjisi sağlayabilmek. 
7) Ordumuzun ve Güvenlik Güçlerimizin hizmetine 
sunulmak ve şehit sayımızı en asgari düzeye 
çekmek amaçlı ; 7/A) Kurşun geçirmez anti 
bakteriyel , sıcak ve soğuk geçirmez , yanmaz ve 
renk değiştirebilen kumaş üretmek ! 7/B) Termal 
Kameraya yakalanmayan askeri kıyafetler üretmek ! 
7/C) Radara yakalanmayan ve asla düşürülemeyen 
şeffaf sınırsız süre havada kalabilen sınır gözetleme 
balonları üretmek ! 7/D) Askeri personeli 
taşıyan araçların içine asla yanmayan ve kurşun 
geçirmeyen nanolif teknolojili özel fanuslar 
üretmek . Araç kül olsa bile içindeki personele hiç 
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ÖZEL

bir şey olmayacak biçimde ! 7/E) Şuan buradan açıklayamayacağız onlarca üst düzey projeler !

8) Yardıma muhtaç Türk Ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakları sağlayacak ticari getirileri 
yüksek işletmeler ve fabrikalar kurmak .

 9) Türkiye’ de unutulmuş bakımsız veya yok olmaya yüz tutmuş ( örnek Ersizler Şehitliği ) tüm 
şehitliklerimizi restore edip hak ettiği şekle getirmek ve yaşatmak .

10) Türk gençlerimizi aldıkları eğitim ve tecrübeleri doğrultusunda layık oldukları iş alanlarına 
yerleştirmek , olmayan iş dallarını kurup bu gençlerimize teslim etmek, işsiz tek bir Türk Genci dahi 
bırakmamak ! 

11) 81 ilde sokak hayvan barınakları kurmak ve yaşatmak , pati dostlarımıza kulübeler inşa edip 
her gün yem ihtiyaçlarını karşılamak ve bu görevi yapacak personelleri oluşturmak . Sivil Savunma 
ekipleri , özel eğitim kampları , gençlerimize yönelik yüzlerce projeler , destekler ,spor kompleksleri ve 
buradan saymakla bitiremeyeceğim çalışmalar Yüce TÜRK Devletimize Aziz TÜRK Milletimize hizmet 
için var olan Türk Milli Kuvvetler Vakfı’nın hedeflerinden , projelerinden bir kısmıdır! Bu Vatan çelik 
gibi iradeli , mecnun kadar sevdalı , Ulu Batlı kadar yürekli , gök yüzü kadar yüce gönüllü , yer yüzü 
kadar sabırlı ve cömert , güneş ve yağmur kadar adil , ana yüreği gibi merhametli , bileği bükülmez 
yiğitlerin varlığıyla kurulmuş , yücelmiş ve korunmaktadır! Bu gerçeklikle : Yüce Vatanımıza , Kutlu 
Devletimize hizmet etmeye and içmiş baş koymuş Türk Milli Kuvvetler Vakfı ; en uçtan en tepeye kadar 
tüm neferleriyle bu özellikleri taşıyanlardan oluşmuştur! Olmayanlarda kabul edilmemekte veya zaman 
içinde azledilmektedir . Bu kutlu yol dilde değil gönülde Turan sevdasını taşıyamayanlara , çilesini 
çekmeyip edebiyatıyla büyümeye çalışanlara ağır gelir! Öyle ağır gelir ki bizimle yürüyemezler isteseler 
de yapamazlar ... Adalet isteyen adil olmalı , Hak isteyen Hakkaniyetli olmalı , Özgürlük isteyen zalim 
olmamalı ki bu kutlu yol ona ağır gelmesin , dilinden çıkan gönüllerde yer bulsun! Tümkuv çok yenidir 
daha dün kurulmuştur lakin tüm cihanın dikkatini celp etmiş yüreği Türk sevdasıyla dolu olanların 
takdirini kazanmıştır, kazanmaya da devam etmektedir . Ben Siyaset gözetmeden ve konuşmadan 
, Devlet Büyüklerime her daim Türk töresine yakışan edeple bakarak Türk Milletine hizmet etmek 
istiyorum ve bu özelliklerin hepsini taşıyorum , sözümden dönmeyecek kadar şeref sahibiyim vatan 
sevdalısıyım diyen tüm vakıfları , dernekleri ,stk ları , vatansever Türk Evlatlarını, Devletime ve Milletime 
hizmet etmek için Türk Milli Kuvvetler Vakfı çatısı altında toplanmaya , bir olmaya davet ediyoruz. 
Şüphesiz ki bu hizmet en az Türk’e düşman olanlar kadar cesur yüreğe sahip TÜRK EVLATLARININ 
sorumluluk bilinciyle var olacaktır.. Türk Milli Kuvvetler Vakfı (TÜMKUV) Aziz TÜRK Milleti’nin tekrardan 
büyük bir güven ve inançla kucaklaşacağı bir ve beraber olacağı , canı gönülden bağlı kalacağı , Türk 
Milletinin hayali rüyası Türk’ün vakfı olmuştur . Türkiye’mize , Dünya üzerindeki tüm Türk Devletlerine 
, nerde olursa olsun Türk kardeşlerimize ve mazlum dünya insanlarına kutlu olsun. Aziz Türk Milletine 
sevgi , saygı ve muhabbetlerimizle arz ederiz .



7OCAK 2021 - YENİ SAYI: 30

İÇİMİZDEN

DEĞERLİ BİLGİ
İnsanı diğer mahlukattan ayıran en önemli 
özellik akıllı olması değilmidir? İnsanoğlu 
aklını kullanarak mağara devrinden 
günümüze kadar birçok çağları oluşturmuş 
ve aşarak günümüz bilgi çağına gelmiştir. 
Göbekli tepeninde bulunmasıyla insanlığın 
başlangıcı 10 bin yıl geriye kadar gidiyor, 
ilerleyen zamanlarda başka kanıtlar 
bulunmasıyla da belki daha gerilere 
gidecektir. Taş devrinden başlayarak 
ileriye doğru insanları taşıyan akıl ve aklın 
kullanılması ile elde edilen bilgi doğru 
değerlendirilirse insanlığı gezegenler çağına 
ve dahi ileriki çağlara taşıyacaktır. İnsanoğlu 
bilgiyi   tesadüfler sonucu yada deneyerek 
öğrendikten sonra mağara duvarlarına, taş 
tabletlere, sonra hayvan derilerine, daha 
sonra papürüslere ve kitaplara yazarak bir 
sonraki nesline aktardı.

Kitaplara bilgi aktarılması binlerce yıl sürdü. 
Ancak bilgi kitaplara aktarıldığında insanoğlu 
bilgi anlamında çok aşama kaydetmişti. 
Bilginin kitaba aktarılmasından sonraki 
aşamalar artık gelişme diye adlandırılıyor, 
çünkü insanoğlu geçen 9000 yılda ürettiği 
bilgiyi son birkaç yüzyılda katlayarak yeni 
bilgilerle, hayatı idame ettirecek, kendi yerine 
çalışacak robotlar üretmiştir. 1940 lı yıllardan 
sonra bilgisayar insanlığın hizmetine girmeye 
başlamış ve yaşam kolaylaşmaya başlamıştı. 
Yeni icadlarla insanların yaşam kalitesi çok 
artmış, doğa ile insanoğlu arasındaki savaşta 
insan galip gelmiştir. Kendisine yaşam veren 
doğayı yenmek galibiyetmidir yoksa bir 
kaybedişmidir bunu da ilerleyen zamanlarda 
göreceğiz. 2000 yılına kadar o kadar çok bilgi 
üretilmiş ki, artık bilgi güç olmaya başladı. 
Nedir bu güç? 

Bilgiyi elde ediliş ve kullanış şekline göre, 
çeşitli sınıflara ayırmak, değerlendirme 
açısından daha doğru olacaktır. Bilimsel bilgi, 
teknolojik bilgi, sağlık bilgisi, hasta bilgisi, 
arşiv bilgisi, harcama bilgisi, finansal bilgi, 
toplumsal bilgi, alışveriş bilgisi, alışkanlıklar 
bilgisi, tarımsal bilgi, arkadaşlıklar bilgisi, 
devlet bilgisi, coğrafi bilgiler, yol bilgisi, 
deniz bilgisi, yeraltı kaynakları bilgisi, yerüstü 
kaynaklar bilgisi gibi çok çeşitli alanlarda 
elde edilen bilgilerdir. Bilgi bilgisayarlar 
ve içinde kullanılan programlar sayesinde 
kısa zaman da anlamlı, kullanılabilir veriler 
haline getirilebiliyor artık. İşte dünyanın son 
zamanlardaki yeni gücü anlamlı veriler haline 

getirilmiş bilgi.

Bilgiyi değerli veri haline getirme açısından 
yukarıda söylediğimiz bilgi sınıflarından 
birkaçını değerlendirelim. Örnek tarımsal 
bilgiyi kısaca değerlendirelim. Ülkemizde 
kaç milyon metre kare     tarım alanı, mera 
alanı, ormanlık alan, gibi ana değerlendirme 
kriterleri belirleyecek bilgiler üretilmiş 
durumda. Ülke insanının 1 yıl boyunca 
hangi üründen ne kadar yiyeceği miktar da 
belli, bunun dışında ihracat yapacaksan o 
miktarda pazarına bağlı olarak bellidir. O 
halde eldeki bilgilerle çiftçileri  yönlendirilir. 
Bu yönlendirme toprak kalitesini korumaktan 
başlar, çiftçinin hayat kalitesine vatandaşın 
doğru beslenmesine ve gereksiz mal ithal 
edilmesine kadar birçok konuda faydası 
olur. Vatandaşın doğru beslenmesi sağlık 
harcamalarını azaltır. Doğru bilgilerle 
yapılan tarım toprak kalitesini korur ülkemiz 
topraklarının çoraklaşmasını engelleyerek 
gelecek nesillere daha verimli ve kaliteli tarım 
alanları bırakırız. Bunun gibi sayılamayacak 
kadar çok yararlar elde edilir.

Bilgiyi değerlendirmek ve işlemek ülkenin 
kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlar. 
Günümüzde bilgileri işleyecek verimli hale 
getirecek veri analizi yapacak çok sayıda 
mühendislerimiz var. Son yıllarda big data 
programları yazıldı, çok kısa zamanlarda 
milyonlarca veriyi alıp sağlıklı, kullanılabilir, 
bilgiler halinde insanlara sunabilir. Milyarlarca 
bilgiyi alıp işleyen yapay zeka programları 
artık insanlığın hizmetine sunulmuştur. 
Yapay zeka dediğimizde aklımıza hep 
yabancı filmlerde insanı yok etmeye yönelik 
robotlar akla gelmesin, robotların insan 
gibi akıllanması ve insanın yerini almaya 
çalışması önümüzdeki 100 yıl içinde olacak 
hayal değil. İnsan öyle mükemmel bir varlık 
ki onun yerini doldurmak ancak filmlerde 
olur. Bizim yazdığımız yapay zeka programları 
verdiğimiz bilgileri istediğimiz algoritmalarla 
kısa zamanda değerlendiren programlardır. 
Yapay zeka yapan bazı programlama dilleri 
(phyton, java, r, prolog,) ile bilgilerinizi değerli 
veri yapıları haline getirip istediğiniz gibi 
kullanırsınız. 

 Bilgi insanlığa hizmet eden, insan aklının 
ürettiği faydadır. 21. Yy Digital çağın 
başlangıcıdır bundan sonraki zamanlar da 
bilgiyi doğru işleyen ve kullanan kazanacaktır.İç

im
izd

en

Erdal ÖZÇELİK

Sistem Analisti
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Türkiye’de yeni kurulan Türk Milli Kuvvetler Vakfı, kuruluşunun ve ilkelerinin bilinmesi kapsamında 
bir dizi ziyaretler gerçekleştiriyor. Simge Dergi’mizin bağlı bulunduğu Uluslararası Basın Yayın 
Federasyonu’nu da ziyaret eden TÜMKUV yetkilileri, kurdukları Vakfın amaçlarını ve etkinliklerini anlattı.

Türk Milli Kuvvetler Vakfı Genel Başkanı Fatih ŞİMGA, kurdukları vakfı Türk devletine ve Türk milletine 
hizmet için kurduklarını belirtirken, TÜMKUV’u; Türk milletinin özü olan yardımlaşma ve dayanışma 
duygusunun vatanını, milletini, devletini seven hayatını ve hayallerini aziz Türk milletine vakf etmiş 
insanların kurumsallaşmış kimliğidir, vücut bulan şeklidir, olarak ifade etti.

Türk Milli Kuvvetler Vakfı Genel Başkanı Fatih ŞİMGA; “En büyük amacımız, devletimizin binlerce yıldır 
yapmakta olduğu kamusal bir takım görev ve hizmetleri başta Türk dünyası olmak üzere tüm insanlığa 
ulaştırmak ve bu hizmeti en üst seviyede icra etmek olacaktır.” dedi.

TÜMKUV ve UBYF yetkililerinin bir araya gelmesi ile ortak istişareler yapıldı. Ülkenin başarıları ve zayıf 
yönleri istişarede konuşuldu. Vakfın genel yapısı ve yapacağı etkinlikler hakkında da bir dizi konuşmalar 
gerçekleştirildi.

Uluslararası Basın Yayın Federasyonu Genel Başkanı Şerafettin ŞIVKIN’ın vatana hayırlı olmasını temenni 
ettiği TÜMKUV’dan millet olarak çok şey beklediklerini ifade ederek Vakıf yöneticilere başarılar diledi.

TÜRK MİLLİ KUVVETLER VAKFI’NDAN ULUSLARARASI 
BASIN YAYIN FEDERASYONU’NA ZİYARET
TÜRK MİLLİ KUVVETLER VAKFI (TÜMKUV) Genel Başkanı Fatih ŞİMGA, Uluslararası 
Basın Yayın Federasyonu Genel Başkanı Şerafettin ŞIVKIN’ı makamında ziyaret etti.
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TAVUK YUMURTASI...

Bekir ÖZER / Gazeteci - Yazar

bekir.ozer@simgedergi.com

Hep derler ya.
Hayat bir kumardır diye.
Değil.

Yaşam.
Hayat.
Kalkınma, üretime dayalı bir 
refah modeldir.

Bakıldığı zaman tüm 
demokratik ülkelerde bu 
böyledir. Bunun nihayetinde 
enflasyonun olmadığı, yoksul 
ve zengin arasında büyük 
gelir dağılımının görülmediği, 
güler yüzlü bir yaşam hayat 
sürer.

Ülkemizin neredeyse 1/10 
nüfusuna sahip Hollanda 
özellikle tarımsal alanda 
yaptığı üretim ve ihracatla ne 
fiyat artışları ne yoksulluk ne 
işsizlik ne enflasyonun altında 
kalan maaşlar ile ne hayatı yok 
eden bilimden uzak “HES’’ler 
var.
 
Tüm bunları dönüştürecek 
olan gerçek boyut, ülkede sayı 
çoğunluğu değil, cehaletin 
olmadığı, sanat, liyakat ve 
bilimsel güçtür.

Demokratik ülkelerde bunun 
dışında bir sistem modelinin 
olmadığı, işsizliği, açlığı, 
yoksulluğu ilk yok edenin 
tarımsal üretim ve hayvancılık 
olduğu bariz bir şekilde gözle 
görülür.

Kafalarda trafik karışmasın 

diye bunun doğal besleyici 
kaynağının ilaçlı gübre değil, 
hayvansal gübre olduğu 
rahatlıkla göze çarpar.

Eskiden bu köylü için bir 
kazanç kaynağı olup, bununla 
geçim bile sağlanırdı.

Peki, fabrika olmayacak mı?
Elbette olacak.
İşsizlik ve açlık bir ülke için 
en büyük sorun olup, bunun 
kooperatifler aracılığıyla 
halledilmesi gerekir.

Ovacık/Tunceli bunun 
en canlı canlı örneğidir ve 
diğerleri oya örgüsü gibi 
arakasından gelir.

Ayrıca bu ülke 71 yıl önce üç 
ülkeye uçak ihracatı yaptı, 
şimdi niye olmasın
Bizi idare eden iktidar bunu 
rahatlıkla yapabilir.

Hayvancılık.
Çiftçilik.
Gübre.
Sistem.
Düzen.

Başlangıç bu...

Yoksa...

Ne tavuk durduk yerde 
yumurtadan kesilir, ne 
yaratıcılığı olan ülkeden gider. 

Gitmesin, gitmesinler.İç
im
izd

en
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Avrupa ve Körfez Ülkelerinde Yeniden Osmanlı 
Endişesi
Avrupa Konseyi gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye’ye karşı tutumu; maksatlı ve 
bilinçli bir durum sergilenmektedir. Selahattin Demirtaş konusunda sergilediği tavır; tamamen 
Türk yargısına müdahale etmekten başka bir şey değildir. Buradaki amaç çok maksatlıdır. 
Savcılarımızın Demirtaş’la ilgili soruşturmasında onun PKK ile önemli bağlantıları olduğu ve aynı 
zamanda da güvenlik güçlerimizin konuyla ilgili çalışmalarında; eş başkanlığını yaptığı HDP ve PKK 
arasında organik bağların mevcudiyetine rastlanmıştır.

Diğer taraftan Osman Kavala gezi olaylarında dışardan finansör bularak, eylemleri fiilen 
desteklemiştir. Gezi olayları; FETÖ  ve PKK bağlantılı Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzenini 
ortadan kaldırmağa planlanmış terör içeriklidir. Avrupa Birliğinin desteklediği bu her iki olay, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmağa yönelik devlete karşı bir terör faaliyetidir. 

AB gerek Avrupa Konseyin küresel yargı da harekete geçme süreci; faillerin yargılanma 
aşamalarında yerel ve ulusal tüm mahkemelerin nihai kararlarından sonra tüm yargı yollarının 
tükenmiş olmasıyla başlar. AİHM sinin failin bu aşamaları geçmesinden önce harekete geçmesi 
evrensel hukukta bir çelişki teşkil etmektedir. AİHM sinin sadece Türkiye için böyle bir tutum 
sergilediği dikkat çekmiştir. AİHM si; uluslararası adil bir yargılama için Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesinde açıklanan insan hakları baz alınarak ceza almış suçlular hakkında 
tekrar yargılama yapılarak işlem yapabilir. Aksi halde failin kendi ülkesindeki yargılama süreçleri 
tamamlanmadan bir yargılama, kendiliğinden yapamaz aksi bir durum AİHM’ sinin o ülkenin 
adalet, hukuk ve yargılama kavramlarına müdahalesi sayılır.

Ama bugün gerek Avrupa Konseyinin gerekse AİHM’nin Türkiye’ye karşı tutumu; çok manidardır. 
Her iki kurum Türkiye ile ilgili olmak üzere uluslararası normlar hiyerarşisine göre hareket 
etmemektedir.
Cumhuriyetten bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Büyük Osmanlının izini 
süren tek lider olmuştur.

Azerbaycan-Ermeni Savaşında; Azerilerin Ermeniler karşısında büyük bir zafere imza atmaları ve 
omların bu başarısı; Türk Ordusunun o ülkedeki savaş eğitimi ve geliştirdiği yeni teknolojik silahlar 
nedeni ile olmuştur. 

Diğer taraftan Sn. Cumhurbaşkanımızın Orta Asya Türk Cumhuriyetlerle kurduğu yakın ilişkiler; 
öncelikle Rusya başta olmak üzere, ufukta bir Turan Ordusu sinyalleri Dünyaya bir korku salmıştır. 
Son yıllarda Avrupa gerek Körfez ve bazı dünya ülkelerinin ülkemiz için yaptıkları ufuktaki büyük 
Osmanlı yorumları ise; Turan Ordusu sinyalleriyle daha güçlenmiştir. Azerbaycan’ında çok sıcak 
baktığı kurulacak bir Turan Ordusu hiç şüphesiz, ufuktaki Büyük Osmanlının ayak sesleridir. İşte 
dünya ülkelerinin Türkiye’yi psikanalatik açıdan ötekileştirme politikalarının  gerçek anlamı ve bu 
tutumlarının tek sebebi ise; 
Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü süper bir Türkiye inşa etme hamlesinden başka bir şey 
değildir.

Avrupa Birliğinin etkin ve büyük ortağı Fransız gazetelerinde sn. Recep Tayyip Erdoğan paniği 
başlamıştır. Sn. Cumhurbaşkanımız, Fransız basının manşetlerinde yine gündemde olup, 
ATLANTİCO adlı Fransız haber sitesinde yayımlanan bir yazıda Sn. Erdoğan’ın Paris’e 3 saat mesafe 
uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğunu tekrar kuruyor ve DNA asını Fatih Sultan Mehmet’ den 
alıyor şeklinde yazılarak Fransız medyasında gündeme oturmuştur. Körfez ülkelerinin zengin 
Birleşik Arap Emirlikleri; Libya gerekse Suriye’ye açık açık lojistik destek, silah ve parasal yardımlar 
yaparak Türkiye’ye karşı bir cephe oluşturması; Büyük Osmanlı söylemlerinden rahatsız olduğunu 
göstermiştir.

Azerbaycan, Karabağ, Libya, Suriye, Irak ve Sudan, gerek Somali ve Katar gibi ülkelerde etkinliğini 
arttıran Türkiye; geniş bir coğrafyada gerek ekonomi gerekse askeri ve siyasi başarılar elde etmiştir. 
Ayrıca Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki yapıcı politikası da dikkate alındığında; 
görünen o ki, Dünya’da; “Yeniden Büyük Osmanlı” endişesi gündeme gelmiştir.
Prof. Dr. Berkan Yaşar

İç
im
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Yazar
simgedergi@gmail.com

Prof. Dr. Berkan
YAŞAR
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12 Aralık 1925 tarihinde Tahran’da dünyaya gelen Ahmed-i Şamlû, ço-cukluk dönemini Kâbil 
asıllı bir Türk ailesine mensuptur. Subay olan babası Haydar-ı Şamlû’nun görevi sebebiyle 
çocukluk dönemini Reşt, Zâhidân, Şîraz, Bircend, Meşhed ve İsfahan başta olmak üzere 
çeşitli şehirlerde geçirdi; ilk ve orta öğrenimini buralarda, liseyi Tahran’da tamamladı (1946). 
1952’den itiba-ren iki yıl Macaristan elçiliği kültür müşavirliği görevinde bulundu. 1954 yılında 
siyasî tutuklu olarak on dört ay hapis yattı. Daha sonra sinemaya yönelen Şamlû, Sistan 
ve Beluçistan belgesellerini hazırladı, çeşitli senaryolar yazdı. 1972 yılında tedavi amacıyla 
Almanya’ya oradan Amerika’ya gitti. 1977’de bir yıl Amerika’da ikamet etti. Ardından İran’a 
döndü. 1988’de İkinci Uluslararası Edebiyat Kongresinin davetiyle Almanya’ya gitti. Değişik 
Avrupa ülkelerinde kültürel ve edebî faaliyetlerin ardından İran’a döndü. 1990’da Amerika’da 
çe-şitli edebî etkinliklere katılan Şamlû, Berkeley Üniversitesinde çağdaş İran edebiyatı 
dersleri vermek üzere misafir öğretim üyesi olarak bir dönem görev yaptı. 1991’de İran’a 
döndü. 2000 yılında 75 yaşında Tahran’da vefat etti.

Asıl ilgi alanı şairlik ve yazarlıktı. 1940 yılından itibaren şiirlerini çeşitli yayın organlarında 
yayınlanmaya başladı. Ahmed-i Şamlû, çağdaş Fars şiirinin önemli şairlerinden biri, 
“Şi’r-i sepîd: Serbest Şiir” diye bilinen tarzın öncüsü ve sosyal içerikli çağdaş şiirin güçlü 
kalemlerindendir. Bu şiir türünde şair, aruz musikisini bir tarafa bırakmakta, kelimelerin 
musikisini kullanmaktadır. Şamlû, gençlik döneminin heyecanlı yıllarında sosyal konulara 
ağırlık veren bir halk şairi olarak öne çıkmış, özellikle eserlerinden bir kaçını adadığı son eşi 
Aydâ aşk konulu şiirlerinin ilham kaynağı olmuştur.

Şamlû roman, hikâye ve tiyatro dallarında da eser vermiş, klasik metin tashihiyle uğraşmış, 
yabancı dillerden hikâye, roman ve şiir çevirileri yapmış, çeşitli konularda makaleler 
yazmıştır. Ayrıca kendi şiirleri başta olmak üzere Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Nîmâ 
Yûşîc’in şiirlerini seslendirdiği kaset çalış-maları vardır. Şiirleri bazı dillere çevrilmiş, hayatı 
boyunca üzerinde çalıştığı, halk dilindeki kelime, deyim ve argo söyleyişleri derlediği Kitâb-ı 
Kûçe adlı söz-lüğü büyük ilgi görmüştür.

Aşıkça
Seviyorum seni diyen
Üzüntüye boğulmuş
Sesini kaybetmiş bir şarkıcıdır
Keşke dili aşkın olsaydı

Binlerce mutlu kakül
Gözlerindedir senin
Binlerce suskun kanarya
Boğazımda benim
Keşke dili olsaydı aşkın

Seviyorum seni diyen
Mehtabını arayan gönlüdür
Gam yüklü bir gecenin
Keşke dili olsaydı aşkın

Gülümseyen binlerce güneş,
Salınıp yürümenle ışıldar senin
Binlerce ağlayan yıldız
Arzularımda benim
Keşke dili olsaydı aşkın 
Aydınlık ufuk
Bulacağız biz güvercinlerimizi yeniden bir gün
Ve tutacak güzelliğin elinden sevgi.

Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Pof. Dr. Nimet 
YILDIRIM
simgedergi@gmail.com

AHMED-İ ŞAMLÛ (1925-2000)
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrindeki yaklaşık 45 bin 
Arakanlı mülteciye gıda ve kış yardımı paketleri ulaştırdı.

Türkiye’den Arakanlı mültecilere yardım

İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf, Myanmar’daki katliamdan kaçarak 
Bangladeş’e göç eden yüz binlerce mülteciye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İHH, Cox’s Bazar’da kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren 44 bin 825 Arakanlı mülteciye, 
gıda ve kış yardım paketleri dağıttı.

Gıda çalışmaları kapsamında 22 bin 450 kişiye içerisinde bakliyat ürünleri, makarna, hurma ve yerel 
içeceğin bulunduğu temel gıda paketleri ulaştırıldı.

Kış yardım çalışmaları kapsamında da destek faaliyetlerini sürdüren İHH, 22 bin 375 kişiye battaniye ve 
kışlık elbise dağıttı.

- Kovid-19 Arakanlı mültecilerin durumunu daha da zorlaştırıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan (Kovid-19) salgını, Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrindeki Arakanlı mültecilerin 
içinde bulunduğu durumu daha da olumsuz etkiliyor. Bir yandan işsizlik ve yoksullukla mücadele eden 
Arakanlı mülteciler, diğer taraftan ise salgın hastalıklara karşı mücadele veriyor.

İnsani yardımlarla hayatlarını idame eden Arakanlı mülteciler için çalışmalarına devam eden İHH, 
bağışçıların destekleriyle bölgeye yardımları ulaştırmaya devam edecek.
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Bartın’ın İnkumu sahili açıklarında fırtına nedeniyle batan Palau bandıralı 
geminin batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bartın’da yük gemisinin batma anına 
ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Gürcistan’dan Bulgaristan’a giden ve 17 Ocak’ta İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin batma 
anına ilişkin, gemiden çekilen görüntüler olduğu belirlendi.

Gemiye sabitlenen bir telefonun kamerasına, ana güverte bölümünün dalgaların etkisiyle ikiye bölünme 
anı yansıdı.

Görüntülerde, gemideki mürettebatın yaşadığı panik de yer aldı.

İnkumu açıklarında Palau bayraklı “ARVIN” isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede 
devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6’sı kurtarılmış, 3 kişinin cansız 
bedenleri karaya çıkarılmıştı.

Bölgede, gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı 4 dalgıç tarafından kıyıdan yaklaşık 3 kilometrelik açıkta 
geminin battığı noktada dalış gerçekleştirildi.

Bölgede, gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.
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EBEDİ BARIŞ DÜŞÜNCESİ ETRAFINDA KÜRESEL 
YÖNETİŞİM TASARISI: “KÜRESEL DEVLETÇİLİK” FİKRİ
Dünya nüfusunun artması ve teknolojinin gelişmesiyle beraber insan ilişkilerinin 
de hızlanarak devam ettiği dijital bir çağın kapılarını aralamaktayız. Bu çağın ilk 
adımını küreselleşme olgusunun gelişmesiyle beraber attık. İkinci adımını ise devlet 
olgusunun dönüşümüyle beraber gözlemleyeceğiz. Devlet kavramının ortaya çıktığı 
çağdan günümüze kadar nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdiğini tarihsel süreçler ışığında 
gözlemleyebilmekteyiz. Ancak artık kafamızı kurcalayan sorun devlet kavramının 
ne olduğu veya nasıl ortaya çıktığı değildir. Artık kafamızı kurcalayan sorun devlet 
olgusunun günümüz küresel dünyasında nasıl bir şekil alacağıdır. 

Dünyanın var oluşundan bu zamana kadar vermiş olduğumuz “hakimiyet” savaşını 
kazanmış bulunmaktayız. Uzun bir süredir tüm dünyanın tek hâkimi insanoğlu olmuştur. 
Elbette bütün kazananlar gibi yenecek başka düşman bulamadığımızda ise kendi 
kendimizi yenmeye kalkıştık. Artık kendisini de yenmiş bir insan ırkıyla karşı karşıyayız. 
Dünya eskiden bir savaş alanıyken artık bizim için bir ganimet ve yaşam sahası noktasına 
gelmiştir. Önümüzde ise yeni bir dönemeç bulunmaktadır. Yüzyıllardır varlığıyla kısmen 
düzenli bir toplum oluşmasını sağlayan, bizlere kurallar koyan, haklıyı haksızdan ayırt 
eden kanunların yapıcısı ve uygulayıcısı olan devlet dönüşüme uğramaya başladı. Yavaş 
yavaş sınırların ortadan kalktığını ve aynı zamanda kendi içine kapanan devletlerin de bir 
bir dünyaya açılmaya başladıklarını gözlemlemekteyiz.  
Bu makalede ulus devlet olgusunun ortadan kalktığında nasıl bir sistematik ile bizleri 
oluşacak yeni dünya yönetişim siteminin karşılayacağı ve bu sistemin hangi temeller 
üzerine oturacağı gözler önüne serilecektir. Makalenin temel amacı uluslararası ilişkiler 
biliminin varlığından bugüne kadar ortaya koyduğu bir takım yapısal bilgiyle beraber 
dünya yönetişim sisteminin evrileceği noktaya dair bir öngörü oluşturmaktır.

KÜRESEL YÖNETİŞİM
Savaş Olgusunun Bir Sonucu Olarak “Barış” Kavramı
Küresel yönetişim kavramı, özellikle dünyanın İkinci Dünya Savaşı sonrası aldığı 
halin ardından belirli bir şekilde siyasi hayatın içine girmeye başlamıştır. Ancak 
küreselleşmenin arttığı son birkaç on yılda küresel yönetişim kavramı da ciddi bir şekilde 
tartışılmaya başlamıştır. Küresel yönetişim her ne kadar günümüz dünyasının bir tabiri 
olsa ve günümüz dünyası, hatta gelecek için kurgulanan bir siyasi planlama olsa da fikri 
temelleri çok daha eskilere dayanmaktadır. Bu siyasi planlamanın temellerini özellikle 
temelde “barışı” arama çabası etrafında dikkatlice incelemekte fayda vardır. 

Barış kelimesi tarih boyunca çeşitli metinlerde geçmiş, çeşitli şiirlerin veya destanların 
konusu olmuş, savaşın sonunda ortaya çıkmış bir olgu olarak karşımızdadır. Barış 
kelimesinin en eski kullanışlarına latince olarak denk gelmekteyiz. Pax, olarak karşımıza 
çıkan barış sözcüğü antlaşmak anlamında da kullanılmıştır.  (Online Etymology 
Dictionary, 2020) Pax sözcüğü karşımıza pax Romana olarak çıkmakta ve “Roma Barışı” 
anlamına gelmektedir. Ancak burada kullanıldığı anlamı günümüz barış anlayışından 
bir nebze farklılık göstermektedir. Burada kullanıldığı anlamı ile Roma Barışı, Roma 
İmparatorluğu’nun ele geçirdiği ve kontrolü altına aldığı toprakları, onların deyimiyle 
“barbarlıktan” kurtararak oralara barış getirmesi ile açıklanabilmektedir.  (Elmas, 2019) 
Günümüzde ise barış olgusu özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra farklı bir anlayışa 
bürünmeye başlamıştır.
İnsanlarda ki barışı tesis etme isteği, yıkıcı savaşların ortaya çıkmasıyla birlikte başlamıştır. 
Yani insan var olduğundan beri bir savaş olgusu olduğu gibi, barışı tesis etme isteği de 
bulunmaktadır. Sun Tzu’nun Savaş Sanatı’nda silahlı mücadelenin “üstünlük kurmak 
amaçlı” yapıldığına değinilmiştir. 

Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Muhammed Saltuk
BATU 
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GLADYO
Yaşadığımız coğrafyada bu üstün kıymetli topraklarda Türk 
insanı olarak tarihin her noktasında var olma savaşı vermiştir.
Ulkemizde bu topraklarda her zaman içerden dışardan her 
türlü provakasyonlar suikastler eksik olmadı amaç kaos ortamı 
yaratıp bizi sınırlar içine hapsedip hem kendi topraklarimizda 
hemde sınır komşularımızda istedikleri operasyonlari 
yaparak emperyalist emellerini gerceklestirmeye çalışıyorlar.
Bu odakların başında dünya üzerinde kaostan nemalanan 
GLADYO gelir.Nedir GLADYO 2.Dunya savaşından sonra 
İngilizlerin öncülüğünde Amerikan istihbarat servisleriyle 
anlaşıp dünyayı ortak yönetim amacıyla kurulan yapıdır.

MUSTAFA KEMAL BİZİM TEMSİL ETTİĞİMİZ DÜNYA’NIN 
EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR. (REohschild)
 

2014 yılında Amerika birleşik devletlerinde,Ünlü petrol 
milyarderi,Bankacı ve dünyanın en Zengin Ailelerinden biri 
olan yahudi Rockefeller Ailesinin, Yakınlarda vefat eden en 
büyük ferdi David Rockefellerin bir kitabı yayınlandı.”(Yüz 
yılın itirafları) adını taşıyan bu kitap malesef çok kısa zamanda 
piyasadan çekildi.

Çünkü kitapta itiraflar vardı.Dünyayı yönetme isteği içinde olan 
ELİT bir tabakanın yüz yıl içerisinde , bazı devletlerle ve ülkeler 
içinde ve dışında, o ülkelerin kendi himayeleri altına almak 
için yaptıkları entrikalar, soygunlar, sömürgeleştirme itiraf 
ediliyordu. 

Bu elit tabakanın daha fazla acığa çıkmaması ve masum haklara 
yaptıkları bilinmemesi için kitap piyasadan kaldırıldı.Önçelikle 
rakfeller ailesi hakkında bulduğumuz kadar bilgi verelim.
Sonra bu Ailenin en büyüklerinden olan Davit Racfellerin 
kaleme aldığı itiraflardan(Türkiye)hakkında yazdıklarını ve 
düşündüklerini öğrenelim. 
 
Değerli okurlarımız gelecek sayımızda Racfeller Ailesinin daha 
iyi tanımak amaçıyla yazımıza devem edeceğiz.İç
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Ali DELAL
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İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan raporda, terör örgütleri PKK, 
DEAŞ ve FETÖ’nün kısa tarihçeleri, amaç ve hedefleri, ideolojileri ile silahlı ve silahlı olmayan kapasiteleri 
anlatıldı.

Hibrit tehdit kavramının, stratejik hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla birden fazla yöntemi eş güdümlü 
kullanan aktörleri tarif etmek için kullanıldığı belirtilen raporda, konvansiyonel silah ve taktikler, gayri 
nizami harp teknikleri, terörizm, organize suç faaliyetleri, bilgi savaşı ve propaganda, ekonomik savaş 
yöntemleri, siber saldırı ve sabotajların hibrit çatışma stratejisinin en önemli bileşenleri olduğu sıralandı.

Raporda, Türkiye’nin son yıllarda hibrit terör modelini uygulayan PKK, DEAŞ ve FETÖ ile eş zamanlı 
mücadele ettiği, bu örgütlerin, terörist faaliyetlerinin yanı sıra farklı yöntemleri kullanarak devlet 
otoritesini sarsmayı ve yıkıcı bir etki meydana getirmeyi amaçladıkları kaydedildi.

Teröristlerin tarih boyunca ana stratejileri olan terörizmi, farklı araçlarla destekleme yoluna gittiğine 
işaret edilen raporda, başarısız devletlerin sayısının artmasına paralel olarak teröristlerin kabiliyetlerinin 
gelişmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki devrimler ve kitlelerin desteğinin çatışmalardaki 
belirleyiciliğinin artmasının, hibrit terör modelinin yarattığı tehlikeyi artırdığı vurgulandı.

3 ayaklı strateji vurgusu
Raporda, şu ifadelere yer verildi: “Hibrit terör örgütleriyle yapılan mücadelede klasik terörizmle 
mücadele taktiklerinin yeterli gelmeyeceği açıktır. Hibrit terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin 
de hibrit bir karaktere sahip olması gerekmektedir. Hibrit terör örgütlerinin yapısı incelendiğinde 
onlara karşı verilen mücadelenin 3 ayaklı bir stratejiye dayanması gerektiği gözlenmiştir. Birincisi, tehdit 
biçimlerini konvansiyonel, gayri nizami ya da terörist diye birbirinden kesin bir şekilde ayıran bürokratik 
kurumlarda hibrit tehdit modeline dair bir farkındalık meydana getirmektir. İkincisi, hibrit tehditlerin 
faaliyet alanlarının tespit edilmesi ve bu alanda karşılaşılması muhtemel tehditler karşısında devletin 
mevcut kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Üçüncüsü ise ulusal sınırları aşan bir tehdit biçimi 
olan hibrit tehditler karşısında uluslararası iş birliği tesis etmektir.” 

İçişleri Bakanlığınca ‘Hibrit Tehdit Hibrit Terörizm-
PKK, DEAŞ, FETÖ’ raporu hazırlandı
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan “Hibrit Tehdit Hibrit Terörizm-PKK, DEAŞ, FETÖ” 
raporunda, hibrit terör stratejisini benimseyen terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ’ye 
karşı mücadelede klasik taktiklerin yeterli olmayacağı belirtildi.
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Güvenlik bürokrasisinin konuya ilişkin farkındalığını güçlendirmek amacıyla ilgili kurumların 
personeline eğitimler vermesinin önemine değinilen raporda, terörle mücadele eden kurumlar arasında 
güçlü ve etkin bir koordinasyonun da gerekliliğine dikkati çekildi. Raporda, devlet kapasitesinin 
güçlendirilmesine ilişkin atılması gereken adımlardan bazıları ise şöyle sıralandı: “Hibrit terör 
örgütlerinin ortaya çıkmasına ve güçlenmesine zemin hazırlayan en önemli aktörün, otorite boşluğu 
olduğunun bilinciyle kamu düzeni ve güvenliğine yönelik etkin ve sahada var olan bir güvenlik politikası 
yürütmek. Hibrit terör örgütlerini ve onları destekleyen devletleri caydırma gücüne sahip konvansiyonel 
bir orduya sahip olmak. Hibrit teröristlerin gayrı nizami harp tekniklerine başvurma ihtimalini dikkate 
alarak paramiliter gruplara karşı mücadele etme vasfına sahip güvenlik birimlerine sahip olmak. 
Teröristlerin algı yönetimi, psikolojik savaş, kara propaganda ve dezenformasyon girişimlerine anında 
gerçeklerle yanıt vermek. Kritik alt yapıların fiziksel ve siber tehditlerden korunmasına ilişkin strateji 
yürütmek.”

PKK
Raporda, Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele ettiği bölücü terör örgütü PKK’nın, bir yandan terör 
eylemlerini sürdürürken diğer yandan da PYD aracılığıyla aldığı uluslararası destek sayesinde tanksavar 
füzesi, roketatar ve gece görüş sistemleri gibi ağır silah ve mühimmatlar temin ederek konvansiyonel 
kapasitesini güçlendirdiğine dikkati çekildi. PKK’nın az sayıda örgüt mensubundan oluşan küçük 
birliklerle gayrı nizami harp taktiklerine başvurduğu, yurt içi ve dışında askeri noktaları hedef aldığı 
belirtilen raporda, örgütün uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere çok sayıda yasa dışı ticari faaliyet 
yürüttüğü de kaydedildi. Terör örgütünün askeri olmayan yöntemlerden siber saldırıları da yoğun 
şekilde kullandığı bildirilen raporda, kara propaganda faaliyetlerinin de örgütün başvurduğu taktikler 
arasında yer aldığı bildirildi. Türkiye’nin düzenlediği harekatlarla, PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde terör 
koridoru oluşturmasına izin vermediğine ve örgütün hibrit terör kapasitesinin zayıflatıldığına işaret 
edilen raporda, “Hibrit bir strateji uygulayan PKK’nın, klasik bir terör örgütü olarak nitelendirilmesinin 
eksik bir değerlendirme olacağı ve Türkiye’nin PKK terörüyle mücadele kapasitesini azaltacağı 
değerlendirilmektedir.” ifadesi yer aldı.

DEAŞ
Terör örgütü DEAŞ’ın, bir yandan konvansiyonel kapasitesini güçlendirerek düzenli bir ordu gibi 
hareket etmeye başladığı diğer yandan ise düzensiz savaş taktiklerini kullandığı belirtilen raporda, 
örgütün petrol kaçakçılığı gibi organize suç faaliyetlerinde bulunduğu, eleman temini ve kitleleri 
etkilemek için propaganda yaptığı ve siber saldırılar gerçekleştirdiği anlatıldı. Raporda, Suriye ve Irak’ta 
önemli kazanımlar elde eden DEAŞ’ın, Türkiye, ABD ve Rusya gibi devletlerin sahada aktif askeri varlık 
göstermeleriyle hibrit terör stratejisini uygulama yeteneğini büyük ölçüde kaybettiği ve kuruluşunda 
benimsediği terörist taktiklere geri dönmek zorunda kaldığı kaydedildi. DEAŞ’ın kendisine karşı en fazla 
mücadele gösteren Türkiye’yi defalarca hedef aldığı anımsatılan raporda, Türkiye’nin yakın gelecekte 
bu örgüt tarafından yeniden hedef alınabileceği, bu bakımdan örgütün hibrit terör stratejisine yönelik 
tedbirlerin alınmasının elzem olduğu uyarısında bulunuldu.

FETÖ
Raporda, FETÖ’nün de hibrit terör stratejisi benimsediğine işaret edilerek, örgütün kamu kurumlarına 
sızma, casusluk, sahip olduğu medya organları aracılığıyla dezenformasyon yapma, siber saldırı ve 
organize suç eylemlerinden finansman elde etme gibi faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.
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ANADOLU EFSANESİ (TAŞLICA KÖYÜ)

Efsaneye göre:Başköy kalesini Rumlar’dan almak için sefere 
çıkan Sultan Alaaddin Keykubat,ordusu ile Kızılcahamam 
Taşlıça köyüne uğrayıp mola verince Kırmızı Ebe, bir baktaç 
ayran alarak, ikram etmek üzere Askerlerin yanına gider.

Ayranı korudaki taş olağa dökerek Askerlere dağıtmaya 
başlar ve bir yandan da: “Doldurun Gazilerim,Doldurun 
yiğitlerim,yavrularım !” diye seslenir.

Askerler de, Doldur Ana, Ana dolu derler. Bu topraklar bundan 
böyle Anadolu olarak anılmaya başlar.

Kırmızı Ebe’nin bu kerameti yayılarak Sultanın kulağına gider. 
Olanlara ilgi duyan Sultan, Kadını manevi yönünün farkına 
vararak yanına gider ve ona sorar: Dile benden ne dilersin Ana! 
Sağlığını dilerim Sultanım!

Bu asil cevap karşısında irkilen ve saygısı artan Sultan, 
teklifinde israr edince Kırmızı Ebe, sırtına sardığı uyuyan 
yavrusunu işaret ederek: Sultanım! Şu uyuyan yetim yavrum 
için biraz yiyecek ve büyüdüğünde kafire karşı kaza yapması 
için hayır duanızı dilerim.

Bunun üzerine Alaaddin Keykubat: Taşlıça köyünü ve 
çivarını Kırmızı Ebe’ye; Oruç Gazi’ye vakfeder ve köyden 
vergi alınmaması için ferman buyurur ve bütün köy arazisini 
vakfettiğine dair beratı yazdırıp Kırmızı Ebe’ye  verir.

Bu ferman gereği Cumhuriyet dönemine kadar köyden vergi 
alınmamıştır.

Bu konu Alıntı yapılmıştır.

 Araştırmacı Yazar Hatiçe İŞLER

Araştırmacı Yazar
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Kola’yı İçmeyi Bıraktığınızda Vücudunuza Ne Olur?
Değişiklikler dikkat çekicidir - evet, diyet versiyonlarından da vazgeçseniz bile.

Kola içmek, geri dönülmesi kolay bir alışkanlıktır - her yerdedir ve diyet 
versiyonlarının nispeten zararsız bir ahlaksızlık olduğunu düşünmek kolaydır. 
Nostalji uğruna bir yudum ya da hızlı bir kafein vuruşu, günde üç günlük bir 
alışkanlığa geri dönebilir.
TBD Diyet uzmanlarımız, renkli karbonatlı tehditten sonsuza dek vazgeçtiğinizde 
vücudunuza ne olacağını bize anlattı. Ve - spoiler uyarısı - onlara göre Kola sadece 
sizin için kötü değildir; tehlikeli.

1 Şeker isteklerini azaltacaksınız
Kalorileri şekerle karıştırılmış Koladan kesmek zahmetsizdir: Bir teneke kutuda 
150 kalori vardır, bunlar ciddi kilolara neden olabilir. Ancak diyet Kola kiloları da 
etkiliyor - sadece daha pasif agresif. TBD Uzmanlarımız  “Yapay tatlandırıcılar 
tokluk hissimizi etkiliyor” diyor.
“Vücudumuz, son derece tatlı bir şey aldığımızda büyük miktarda kalori beklemek 
için evrimsel olarak gelişti. Ve bu yapay tatlandırıcılar şekerden 400 ila 8.000 kat 
daha tatlıdır. Bu, birkaç şeyin olmasına neden olur: Mide gevşer, böylece yiyecek 
alabilirsin ve hormonlar salınır. Yapay tatlandırıcılarla vücudunuz, ‘Bir dakika, 
bana tüm bu yüksek kalorili yiyecekleri vereceğini söyledin’ der. Aslında tatmin 
olmadıkları için bazı insanları daha fazla yiyecek aramaya gönderebilirler. “

2- Kilo vereceksiniz
TBD Uzmanımız “Diyet içecekleri kalorisiz olsa da, bağırsaklarınızda insülinin 
salgılanmasına neden oluyorlar çünkü yapay tatlandırıcıları şeker gibi tatlıdır ve 
bu aslında kilo kaybını önlüyor” diyor. “İnsülin, vücudunuzun birincil yağ depolama 
hormonudur, bu nedenle vücudun herhangi bir ekstra yağa tutunmasını sağlar,” 
diye açıklıyor ve ekliyor uzmanımız, “Diyet Kola ile bir Kola ile kilo vermeye 
çalışmak, vücudu aynı derecede yapıyor. kalorisiz versiyondaki tüm kimyasallar 
nedeniyle daha fazla değilse zarar. “ Kendinizi Kola alışkanlığınızdan çekerken, bu 
yağ yakıcı  yiyecekleri ( Kırmızı Biber, Guacamole, Yulaf Ezmesi, Yabani Somon, Tatlı 
Patates, Beyaz Çay, Bitter Çikolata, Çilek, Yumurta, Güneşte Kurutulmuş Domates, 
Greyfurt, Kinoa, Badem, Elma Sirkesi, Limon Suyu, Ispanak, Yoğurt, Tarçın, Yeşil 
Çay, Karnabahar, Bulgur, Sarımsak, Zeytinyağı, Zerdeçal) diyetinize ekleyin; 
bunlardan bazıları aslında adipogenezi, yani yağın vücudunuzda depolandığı süreci 
engelliyor.

3- Bağışıklığınızı artıracaksınız
Koladaki asitlik sindirim sisteminiz için kötü bir haberdir, diş minesini aşındırır ve 
asit reflüsü kötüleşir. Ancak diyet gazlı içecekler, bağırsaklarınız ve etkilediği geniş 
kapsamlı vücut sistemleri için özellikle güvenilmezdir.Uzmanımız, “Araştırmacılar, 
yapay tatlandırıcıların sağlıklı bağırsak bakterilerimizi etkileyebileceğini ve bu da 
kan şekeri kontrolünden kilo yönetimine, hastalıklara - bağışıklık sistemimizin nasıl 
çalıştığını ve vücudumuzun enfeksiyona nasıl tepki verdiğini - etkileyebileceğini 
buluyorlar.

4-Daha Güçlü Kemiklere Sahip Olacaksınız
Uzmanımız, Koladaki karamel renginin, uzun vadeli kemik sağlığı için kötü 
olabilecek yapay olarak oluşturulmuş bir fosfor içerdiğini söylüyor. Fosfor, fasulye 
ve tahıl gibi yiyeceklerde bulunan doğal bir kimyasaldır, ancak koyu Kolada 
bulunan mutant türü, ayrılmayı reddeden bir akşam yemeği konuğu gibidir. Smith, 
“Temel olarak, doğada var olan bir şeyi alıyorsunuz, ancak onu aşırı emilebilir hale 
getiriyorsunuz,” diyor. “Vücudunuzun onu absorbe etme veya salma seçeneği yok, 
bu yüzden kalsiyumun kemiklerden sızmasına neden olabilir. Böbrek hastalığı olan 
herkes için özellikle kötü” diye açıklıyor.

Devamı simgedergi.com.tr’de...

İhsan SOYTEMİZ

ODTÜ Mezunları 
Derneği Üyesi
Türkiye Biyologlar 
Derneği Genel Başkanı
simgedergi@gmail.com
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alan yeme-içme 
sektörünün yaşadığı sorunlar başkentte düzenlenen toplantıda ele alındı.

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyinin (AKK) Gençlik 
Parkı’ndaki merkezinde gerçekleştirilen “Pandemide Yiyecek-İçecek Sektörü ve Etkilenenler” konulu 
toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, AKK Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten ATO 
Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.

Toplantıda konuşan Temel Aktay, yeme-içmenin salgın sürecinden en çok etkilenen ilk 5 sektör arasında 
yer aldığını belirterek, ATO’nun bu süreçte üyeleri için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aktay, 
“Gel-al veya paket servis gibi sistemler bütün işletmelerin alt yapısına uymadığı için işletmeleri kesin bir 
çözüme ulaştırmadı.” ifadesini kullandı.

Halil İbrahim Yılmaz da salgın sürecinin uzamasıyla yeni çözümlerin hayata geçirilmesi 
gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:
“Pandemi döneminde yeme-içme sektörüne getirilen sınırlama tedarikçi işletmelerde de iş kaybına 
neden oldu. Tarladaki üreticiden organizasyon firmasına, kuryesine kadar çok geniş bir alan etkilendi. 
Sektörün faaliyetlerine yeniden başlaması halinde vaka sayılarında artışa neden olmayacak önlemler 
hayata geçirilmeli. Ekonomide her bir sektör birbirine bağlı. Her biri için çok hassas tavır içerisinde 
hareket ederek elimizden geleni yapmak bizim asli görevimiz. İş birliği içinde yol alabiliriz.”

Yeme-içme sektörünün salgın dönemindeki sorunları 
Ankara’da düzenlenen toplantıda değerlendirildi
Ankara Kent Konseyinin Gençlik Parkı’ndaki merkezinde “Pandemide Yiyecek-İçecek 
Sektörü ve Etkilenenler” konulu toplantı gerçekleştirildi.
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E-ticaret ve online yemek siparişi sektörleri hakkında açıklamada bulunan Öksüz, Kovid-19 salgını 
yasakları sebebiyle e-ticaret ve online yemek siparişi gibi alanlara olan ilgilinin arttığını belirtti. Öksüz, 
“Bu artışı rakamsal olarak ifade edersek, Yemeksepeti olarak aldığımız günlük sipariş sayısı 600 binleri 
geçerken, kullanıcı sayımız da 19 milyonu aştı. Aynı şekilde Banabi’nin kullanıcı sayısı da katlanarak 2 
milyona yaklaştı.” diye konuştu.

Kovid-19 döneminde 5 bin yeni istihdam
Salgın döneminde işe alımları hızlandırdıklarına dikkati çeken Öksüz, sözlerine şöyle devam etti:

“Teknoloji ekibimize, evden çalışma uygulamasına geçişin verdiği esneklik ile hız kesmeden yeni 
takım arkadaşları kattık. 2021 yılında da Bilgi Teknolojileri departmanımıza 100’den fazla yeni işe 
alım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Rakamlarla ifade edersek, 2020 yılını pandemi döneminde 
gerçekleştirdiğimiz 5 bin yeni işe alımla birlikte yaklaşık 8 bin kişilik bir ekip ile kapattık.

2021 yılı için öngördüğümüz yeni işe alım sayısı ise 4 bin; önümüzdeki aylarda böylece 12 bin kişilik 
büyük bir aile olacağız. 2019’un Nisan ayında hayata geçirdiğimiz ve çok hızlı bir şekilde büyümeye 
devam eden online market ürünleri siparişi hizmetimiz Banabi ve kuryesi olmayan restoranlara kurye 
hizmeti sağlayarak destek verdiğimiz Yemeksepeti Vale kapsamını genişletmeye devam ediyor. Haliyle 
bu büyüme ile birlikte özellikle kurye istihdamımızı çok hızlı bir şekilde arttırıyor ve motorlu kurye 
ağımızı bu yılın sonunda 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz.”

Online alışveriş sektörünün salgından sonra da 
büyümeye devam etmesi bekleniyor
Yemeksepeti İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İlke Şentürk Öksüz, 
“Salgından önce de hızla büyüyen e-ticaret ve online alışveriş sektörlerinin 
büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.
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NESİL DEDİĞİN
Her nesil bir öncekinin önünden yürür, sonrakiler açılan yoldan gelirler. İnsan yolu 
sonrasında insanlığın yolu olur. Rüyalar masallara hikayeler gerçeklerle karşılaşır yıllar 
asırlarla asırlar çağlarla devam eder gider. Nefes alıyor olmak, ayakta olmak, hayata 
anlam yada anlamlar katmak yaşadığımızın göstergesidir. Bizden öncekilerde yaşamıştı 
yaşıyor olmak insan yolunda olmaktır yani kendi yolumuzda “bir insana istenilen eğitimi 
verebilmek için işe onun dedesinden başlamak gerekir” ancak bu başlama dedesinin 
çocukluğunu da içine alan bir süreç olmak zorundadır eğitim bir davranışlar kazanma 
süresidir beşikten mezara kadar ve ara vermeksizin.

Her yaştaki insan kendini yenileme geliştirme arzusu taşımalı, temel eğitim bu anlayışı 
en etkili bir şekilde her bireye kazandırmış olmalıdır, bir toplumda hep beraber huzurlu 
ve mutlu yaşamanın yolu herkesin insan ilişkileri eğitimi almış olmasından ve aldığı 
doğru eğitime uygun, doğru davranışlar sergilemesinden geçer. Bütün filozoflar 
ahlaktan erdemden söz etmişlerdir yani davranışa atıfta bulunmadan felsefe yapan bir 
filozof düşünemeyiz. Bireyin içinde yaşadığı toplum karmaşıklaştıkça davranışlar daha 
da önem kazanmıştır belki bir psikoloji birimi diğer nedenler yanında, geçmiş yüzyıllar 
da toplumların sade ve yalın yaşantılarından ötürü ihtiyaç olarak ortaya çıkmışlardır. 

“İnsan davranışlarının amacı iyi için olmalıdır. Bunun için insan önce kendine sonra da 
evreni anlamalıdır. Evrenin amacını anlayan insan mutluluğu bulmuş demektir. İnsan 
da evrenin bir parçası olduğundan insanı anlamak evreni anlamaktır. Farabi’ye göre 
ikiye ayrılır iyi, ölçülü, güzel olanlar, kötü, yergiye, layık olanlar. İyi davranış Farabi’ye 
göre ölçülü davranıştır.  

Ölçülü davranış demokratik davranıştır. Tüm davranışlar ahlak yasalarına göre 
olmalıdır. Ancak ne yazık ki biz hem toplum olarak hem de sistem olarak tamamen 
bunun dışındayız her toplum kendi liderini tayin eder bundan doğal hiçbir şey yoktur 
ancak o lider de her bireye insan olmaktan kaynaklı haklarını vermeye yükümlüdür. 

Empati, akılcılık, eleştirel düşünce ve bilimsel ilerleme gibi modern toplumların 
özellikleri tüm dünya kültürlerini, küresel bir nitelikte sosyal, siyasi ve teknolojik 
gidişe zorlamaktadır. Bu zorlama insan davranışlarına ve insan ilişkilerine 
bir şekilde yansımaktadır. Yaşantılar yeni biçimler kazanmakta insan dününe 
yabancılaşabilmektedir. İnsanların ebeveyn ve çocuk arasındaki anlaşmazlıklar çocuğun 
karşı sokağa gitmesiyle durulur. 

Günümüz dünyasının bir parçası   olan ülkemizde ne yazık ki birey sokaktaki insan yok 
sayılıyor belli yaşlı gruplar bir nokta etrafında kümeleşerek bireye büyük işkenceler 
uygulanıyor. Örneğin birey kendini yok sayan o grupların karşısında çaresiz kalabiliyor. 
Küçük grupların egemen olduğu gücü kötüye kullanarak tehdit ve şantaj yaparak 
adeta onu köleleştiriyor. Bireyin kendini tayin eden grup ülkenin de kaderini tayin 
ediyor. Anlayacağınız köleleştirilmiş bastırılmış bir toplum oluşturuluyor. İnsanlar 
kendilerini ifade edemiyor, örneği bir siyasi parti toplantısı veya kongresinde her 
daim bir bilen olan o küçücük grubun sözcüleri çıkıp o kongrenin asıl sahipleri olan 
delegelere hikaye anlatıp kürsüden iniyor ve o delegelere söz hakkı dahi verilmiyor yani 
bir delege çıkıp parti içerisindeki sorunları anlatamıyor, anlattırılmıyor. Bunun adına 
dar grupçuluk denir, oysa demokrasinin olmazsa olmazı çoğulculuktur katılımcılıktır. 
Bireyin seçme seçilme hakkı resmen gasp ediliyor ve tek seçiciler istedikleri kişileri 
listeleyip delegenin önene seriyor ve bunlara oy vereceksin emrini veriyor delegelerde 
gidip kongre salonunda sözde oy veriyor. Fuzuli kongreler fuzuli göstermelik seçimler 
dolayısıyla insanların insanların ruhsal durumları da bozuluyor  ve her şeyi içine atmak 
zorunda kalıyor insan ilişkileri de bu şekilde bozulup gidiyor. Bu kadar sindirilmiş bir 
toplumu ileride patlama noktasına getirirlerse tüm sorumluluklar o dair grupların 
olacaktır. İl, ilçe hatta mahalle sorunlarını dahi birkaç kişi belirliyor ve onun olurundan 
geçiyorsa vay halimize, demokrasi güme gitti demektir. Susma hakkını kullanmak 
zorunda kalanlar bilsinler ki gelecek kuşaklara en büyük zararı veriyorlar.

Yazar
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YENİ AMERİKA BAŞKANI ve ORTADOĞU PLANLARI
  Amerika, Joe Biden ile Donald Trump arasındaki Başkanlık seçim süreci, Amerikan Kongresinin 
basılması ve devir teslim töreni dâhil geçmiş tarihinde hiç rastlanmamış birçok yeni olaylara 
sahne olmuştur. Sonuçta Joe Biden seçimleri kazanarak yeni Amerika Başkanı olarak görevine 
başlamıştır.
  Yeni Başkanın göreve başlaması ile birlikte tüm dünya televizyonlarında, gazetelerinde, 
sosyal medya ortamlarında yeni Amerika dış politikaları nasıl gelişecek haberleri ve yorumları 
gündemde yoğun olarak yer almaya başlamıştır.
   Amerika’ da bulunan Pentagon, Dışişleri ve istihbarat kuruluşları için raporlar hazırlayan 
RAND Corporation ‘un yeni raporu bu ilk süreçte çok dikkatimizi çekmiştir. RAND raporunda 
Amerika için dünya güçleri arasında bir denge amaçlanması yani itidalli bir dış politika önermiştir. 
Raporda Amerika için en büyük tehdit olarak Çin işaret edilerek, Çin’ e karşı Rusya ile işbirliği 
yapılabileceği önerilmiştir. Ayrıca raporda Amerika için diğer bir tehdit olan İran’ a karşı ise 
Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan tarafından bir dengenin oluşturulabileceği belirtilmiştir.
  Türkiye’ de ise bu süreçte ünlü köşe yazarlarımızın “Yeni Amerikan Başkanı Biden’ in Başkanlığı 
Türkiye’ yi Nasıl Etkiler ?” konu başlıklı yazıları ile sonrasında eski diplomatlarımız, emekli 
askerlerimizin ve akademisyenlerimizin yine bu konudaki değerlendirmeleri dikkatlerimizi 
çekmiştir. Bu kişiler Türkiye adına bazen olumlu bazen Türkiye adına olumsuz görüşleri ortaya 
koymuşlardır.
   Hepimizin bu rapor ve görüşlerden sonra kafalarımızda birçok soru belirmiştir.
  “ Acaba yeni Başkan ile birlikte Amerika’ nın Ortadoğu politikası nasıl olur? “
“  Acaba yeni Başkan ile birlikte Amerika’ nın Türkiye üzerine dış politikaları nasıl gelişir?”
  Bu cevap aradığımız sorulara belki Ortadoğu için Amerika’ da yaşanmış bazı tarihi ibretlik olaylar 
cevap olabilir.
   İsrail Devletinin kuruluşu 14 Mayıs 1948’de Tel-Aviv’de toplanan Yahudi Milli Konseyinin 
yayımladığı bir deklerasyonla ilan edilmiştir. İsrail, tam on dakika sonra Amerika Başkanı Truman 
tarafından fiilen tanınmıştır. Bu olaydan 69 yıl geçtikten sonra şu anda seçimleri kayıp eden eski 
Amerika Başkanı Donald Trump,  6 Aralık 2017 günü İsrail’i tanıyan tüm ülkelerin büyükelçileri 
Tel Aviv’de bulunurken Kudüs ile ilgili;   ‘’Ben artık zamanı geldiğine inanıyorum. Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıma vakti artık gelmiştir. Büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı veriyorum.’’ 
açıklamasını yapmıştır. Bu açıklama ile Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan tarihteki ilk ülke 
yine Amerika olmuştur.
     Ve tarihler 28 Ocak 2020 yi gösterdiğinde yine Amerika eski Başkanı Donald Trump , İsrail 
Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, 
‘’Yüzyılın Anlaşması’’ olarak adlandırdığı  tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna 
açıklamıştır. Bu plana göre kısaca Kudüs İsrail’in başkenti kabul ediliyor, Filistinli mültecilere 
dönüş hakkı tanınmıyor ve denizde İsrail’in egemenliği kabul ediliyor. . İsrail Başbakanı 
Netanyahu ise aynı toplantıda Kudüs’ün İsrail’in başkenti olması konusunda ABD’den onay 
aldıklarını açıklamıştır.
      Amerika’nın Trump’ tan önceki Başkanı Barack Obama da  ‘’Hepimiz İsrail yanlısıyız’’ diyerek 
bu açıklamaya paralel görüşlere Başkanlık görevinde iken ortak olmuştur.
    Kısaca; İsrail’in kurulduğu 1948 yılından günümüze yani 2021 yılına tam 73 yıldır Amerika’ nın 
İsrail politikası ya da Ortadoğu politikası hiç değişmemiştir. Amerika’nın eski Başkanı Trump’ 
ın duyurusunu yaptığı  ‘’Yüzyılın Anlaşması’’ aslında yıllardan beri Amerika ve İsrail’ in hiç 
değişmeyen ve her yıl ilerlettiği Büyük Ortadoğu Projesinin yeni bir aşamasıdır.
   Peki Amerika dış politikasını kim belirlemektedir?
   Bu yeni soru için ünlü Fransız asker ve siyasetçi olan Charles de Gaulle tarafından söylenmiş 
aşağıdaki söz belki kısa ve öz bir cevap olabilir.
 “Politika, politikacılara bırakılmayacak kadar ciddi bir meseledir.”
  Şimdi biz aşağıdaki iki soruyu sizlere sorarak yazımızı bitiriyor ve sizleri yeniden düşünmeye 
davet ediyoruz.
  Acaba yeni seçilen Amerikan Başkanı Joe Biden; önceki Amerikan Başkanları Trump, Obama ve 
Truman gibi Amerika’ nın ciddi meselelerini planlayanların eski Büyük Ortadoğu Planını kaldığı 
yerden aynen devam mı ettirecek?
   Yoksa seçim sürecinde yaşanan Amerikan tarihindeki ilk tarihi olaylar gibi yeni Başkan Joe 
Biden Amerika’ nın ciddi meselelerini planlayanların yeni Büyük Ortadoğu Planını mı devreye 
sokacak?

Emekli Albay
Araştırmacı Yazar
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Küresel piyasalarda bu haftanın odağında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararları, “GameStop” olayı, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ve ABD’deki teşvik 
paketine ilişkin gelişmeler yer alırken, başlıca borsalar 13 haftanın en yüksek değer kaybını kaydetti.

Bu hafta, dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 102 milyonu aşarken, başta Asya’da olmak üzere yeniden 
yükselişe geçen vaka ve ölüm sayıları, aşı tedarikinde ortaya çıkan sorunlar, ABD’nin teşvik paketinin marttan önce 
çıkmayacağı haberleri ve “GameStop olayı” ile küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 5,2’den yüzde 5,5’e 
çıkarmasına karşın, başlıca dünya borsalarında, etkisini hafta boyunca sürdüren satışlarla 26 Ekim 2020 haftasından 
bu yana yüksek haftalık değer kayıpları görüldü.

Gelecek hafta ise İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı, yoğunlaşan veri gündemi, açıklanacak şirket finansal 
sonuçları ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip edilecek.

ABD’de gündem Fed ve GameStop oldu
Piyasaların gündeminin odağındaki Fed’in ocak ayı toplantısı, beklentiler doğrultusunda geçti. Fed, politika faizini 
değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı ve varlık alımıyla ilgili sözle yönlendirmesinde değişikliğe gitmedi. 
Ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanma hızının son aylarda yavaşladığını belirten Fed, ekonominin gidişatının 
aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde Kovid-19 salgınının seyrine bağlı olacağını yineledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, bazı gelişmelerin bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret 
ettiğini aktararak, istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu 
sürdüreceklerini ifade etti. Ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmasının önünde uzun bir 
yol olduğuna işaret eden Powell, “Önemli bir ilerleme elde edilmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Borsalar son 13 haftanın en kötü performansını 
geride bıraktı
Küresel piyasalarda bu haftanın odağında Fed toplantısı, “GameStop” olayı, Kovid-19 
salgınında artan vaka ve ölüm sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ve ABD’deki 
teşvik paketine ilişkin gelişmeler yer aldı.
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı meslek liselerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretimden 
elde edilen gelir, son 2 yılda yüzde 100’ün üzerinde artarak 503 milyon 197 bin 847 Türk lirasına ulaştı.

MEB, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmede önemli katkısı olan döner sermaye 
kapsamındaki üretim kapasitesini son iki yıldır artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2018’deki üretimden elde 
edilen gelir 248 milyon 608 bin 785 lira olarak gerçekleşmişti. 2019’daki üretimden elde edilen gelir ise 400 milyon 
liraya ulaşmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle okullar uzun süre kapalı olmasına rağmen meslek liselerinin üretim kapasitesindeki 
artış geçen yıl da devam etti. Meslek liselerindeki üretimden 2020’de elde edilen gelir, 2018’e göre yüzde 100’ün 
üzerinde artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştı.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, son iki yılda mesleki 
eğitimde döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaya ve eğitim-üretim-
istihdam döngüsünü güçlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Yapılan düzenlemeler ve planlamalar sonucunda son iki yılda bu kapsamdaki üretimlerden elde edilen gelirin 
2018’e göre yüzde 100 artarak 500 milyon lira bandına ulaştığını bildiren Özer, şunları söyledi:

“2020’de Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce üretim yapılabilen çoğu üretim kaleminde sıkıntı yaşanmasına 
rağmen üretim portföyünde değişikliğe giderek bu sıkıntıyı aşmaya çalıştık. Özellikle maske, dezenfektan, yüz 
koruyucu siperlik, maske makinesi ve solunum cihazı gibi bu süreçte talep edilen ürünlerin üretimine odaklandık. 
2021’de bu kapasiteyi çok daha fazla güçlendireceğiz.”

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2020’de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, 
tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Meslek liselerinin üretimden elde ettikleri gelir son 
2 yılda yüzde 100 arttı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde Kovid-19 salgınına rağmen 
üretimden elde edilen gelir 503 milyon 197 bin 847 Türk lirasına ulaştı.
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Pandemi,Çocuklar ve Biz…
Yepyeni bir yıla başlarken; ‘hayatımızda nelerin değiştiğini veya nelerin 
değişmemesini istersiniz’, sorusuna çocuklar sizce nasıl yanıt verirdi? 
Bu cevaplar yaş gruplarına göre değişiklik gösterse de aslında ortak tek 
cevapları var:  Normale dönmek…

Çocuklarımız ; ilk ve orta derecedeki çocuklarımızı ele alalım. Geçen yılın 
başlarından itibaren tanıştıkları uzaktan eğitim, teknolojiye hakimiyet 
gerektiren yeni beceriler kazanma çabaları, ailelerin ekonomik ve 
ruhsal durumları vs derken aslında minicik yüreklerin ne kadar çok 
şeyi göğüslediğini düşünürsek, onları alkışlamak yüreklerinden öpmek 
istiyorum. Başta adaptasyonla geçen bu süreç uzadıkça ve hayat yeni 
bir boyut aldıkça çocuklar da ruhsal olarak yoruldular. Fiziksel birçok 
şeyden, sosyal duygusal ortamlarından ve daha pek çok şeyden kendi 
dünyalarında uzaklaştılar. Teknoloji onlara yeni bir kapı aralasa da 
aslında bambaşka dünyalarını da elinden almış oldu bir anlamda. Hayal 
güçlerini… Birçok çocuğun rüyalarında dahi oynadıkları oyunları ya da 
izledikleri animasyon kahramanlarını görmeleri çok daha olası artık.  
Hayalleri nasıl da boyut değiştirdi? 

Peki ya bizler? Bizlerden neleri aldı neleri değiştirdi bu pandemi desek… 
Siz ne yanıt verirdiniz? Toplum olarak ilk sayılan özelliklerimiz arasında 
gelen misafirperverlik şimdilerde çok uzak. Birbirimize verdiğimiz çay, 
kahve,yemek davetleri yerini maskeli mesafeli hayata bıraktı. Bunun çok 
boyutlu versiyonlarını deneyerek ayakta kalmaya çalıştık belki. Park ve 
bahçelerde, küçük gruplar halinde ama içimizde de aynı anda bir kaygı ve  
bir sürü soru işaretiyle. Yakınlarımız rahatsızlanınca da bunları yapmaktan 
da vazgeçtik. Evde kalmanın keyifli yollarını aradık, yeni hobiler belki 
çocuklarımızla hiç geçirmediğimiz kadar aktif vakit geçirme şansı elde 
ettik. Madalyonun hep iki yüzü var diyip ebeveyn olmak için güçlü ve 
dik durmaya çalıştık, çocuklarımızın gözü önünde. Birbirimizi arayıp 
sorup teselli ettik, ‘bak bugünler de geçecek’ dedik. Dedik de dedik. Peki 
çocuklarımız yeni hayatlarını sorgulamaya başladı ve dediler ki :Ne zaman 
normal hayatımız geri gelecek? 

Tıkandık belki de; ‘zaman’ dedik, dünyadan tarihteki büyük salgınları 
örnek verdik. Belki anladılar belki de zorlandılar. Ama şu bir gerçek ki 
geçtiğimiz yıl onlar beklediğimizden fazla büyüdü, olgunlaştı. Zaman 
zaman hırçınlaştı, ağladı, belki daha da içine kapandı. Şimdiler de aşının 
bulunmasıyla yüreğimizde daha net umut ışıkları yansa da, aklımız 
hala karışık. Çocuklarda. Onların o sosyal duygusal dünyalarını, hayal 
güçlerini, yüreklerindeki güven ve inancı yerine yeniden koyabilecek 
miyiz? Zaman alacak belki ama eğitim ve dersler için endişelenen velilerin 
hatırlaması gereken bir şey var; eğitimin telafisi mümkün, peki ya sosyal-
duygusal yaşam? Küçük bedenlerin, kocaman yüreklerine bugün biraz 
daha sarılmalıyız. Kutlamalıyız onları, anlayışları ve destekleri için. Bugün 
onların bize dünden daha çok ihtiyaçları yok mu sizce? 
Sevgiler.İç

im
izd

en

Rehber Öğretmen,
Filolog, Sosyolog

simgedergi@gmail.com

Gözde USLU
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Değerli Gazeteci Yazarımız Bekir ÖZER’in 9 yaşındaki nadide kızı  
             Duru Özer’in “Maske Hayat Kurtarır” adlı çalışması

ABD’nin Suriye politikası (24)

İç
im
izd

en

Araştırmacı / Yazar
simgedergi@gmail.com

Ali MUGAN

Sevgili Simge Dergisi okuyucuları, geçen ayki yazımda ABD’nin, Suriye 
politikasını bazı gerçeklerle birlikte komplo teorisi üretmeye çalıştım. 
Geldiğimiz noktada Türkiye devleti olarak ne kazandık, neler kaybettik, 
gerçek bir gözle belge ve bilgileri ortaya koyarak madde madde 
sıraladım. Ve kaybettiklerimizin neler olduğunu gelecekte daha neler 
kaybedeceğimizi yazmaya başladım. Köşemde yer kalmadığı için 
kayıplarımızı tam olarak sıralayamadım. Kaldığım yerden devam etmek 
istiyorum 

Bir avuç Yunanistan, toplam nüfusu İstanbul kadar olmayan Kurtuluş 
Savaşı’nda Türk ulusuna verdikleri maddi manevi zararları, onur kırıcı 
işgal gücü olarak bunun karşılığında yedikleri tokat ve Ege’nin sularında 
boğulduklarını hala unutmadılar. Ve ekonomik yönden iflasın eşliğine 
gelen bu onursuz cüce devlet, Lozan anlaşmasından doğan bize ait olan 
ada ve adacıklar, ortada kalan adacıklar ise iki devletin uzlaşısı sonucu 
ortak kullanımı söz konusu iken, Yunanistan denen cüce devlet, bizim 
kontrolümüz altında 20 adet ada ve adacığı işgal etmeleri yetmiyormuş 
gibi bu ada ve adacıkları hemde lozan anlaşmasına ters olarak 
silahladırılmaz kuralınıda çiğneyerek silahlandırıp, bu da yetmiyormuş 
gibi ada sularımızın karşısında mangal keyfi yaparak ülkemize göz dağı 
verdiği halde ülke olarak seyirci kaldık. Bu da ABD’nin Suriye politikasında 
kaybettiğimiz vatan toprağımızdır! 

Bu yetmiyormuş gibi Süleyman şah türbemiz vatan toprağı iken Işid 
tehdidi karşısında bu toprağımızda bir gecede terk ederek, türbeyi kendi 
toprağımıza getirerek güvenli bölge olarak kendi toprağımızda türbeyi 
koruma altına aldık. Bu da Suriye politikası ve Ortadoğu bataklığına 
saplanmamızın acı gerçekleridir! 

Peki ABD’nin, Suriye politikasında ne kazandık ülke olarak, ulus olarak, 
millet olarak toprak mı kazandık? Büyük yeraltı zenginliği dediğimiz petrol 
mü, doğal gazmı elde ettik yoksa Ortadoğu ülkelerini milyar dolarlık 
ihracat mı yaptık? Sadece kazandığımız her halde ülkeyi araplaştırma 
politikasını hızlandırdık. İç savaşı devam eden Suriye’den kazandığımız 5 
milyon mülteci en az harcadığımız 50 - 60 milyar dolar... Bu yoksul fukara 
halkın ödediği vergilerden devlet olarak harcamışız daha da ne kadar 
milyar dolar harcayacağımız meçhul!

Bunlar yetmiyormuş gibi AB ülkeleriyle geri kabul anlaşması yaparak bizim 
kara sularımızdan, sınırlarımızdan kaçak göçmenleri geri alarak AB’nin 
mülteci ülkesi olduk! İşte değerli Simge Dergisi okuyucuları geldiğimiz ülke 
gerçeklerini gözler önüne çıplak bir gözle sizlere anlatmaya çalıştım.

İyi okumalar. Gelecek yazımda 3 yıla yazımda Suriye politikasını sonlandırıp 
ülkemizin içinde bulunduğu gerçekleri sizlere anlatmaya çalışacağım.
Saygılarımla.
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Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave 
Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığının uzun soluklu ve geniş katılımlı çalışmalarla belirlediği hedef ülkelere ihracatçının yönelmesini 
teşvik etmek ve bu ülkelerdeki pazar payının hızla artırılmasını sağlamak amacıyla destek oranları artırımlı olarak 
uygulanıyor.

Hedef ülkelerin ithalatından alınan payı artırmak amacıyla geliştirilen “hedef ülke-hedef sektör” yaklaşımı ise 
“İhracat Ana Planı” ile otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya olarak belirlenen yüksek katma değerli 
5 hedef sektörün ihracat odaklı faaliyetlerini daha da güçlü şekilde destekleme vizyonunu esas alıyor.

Yapılan düzenlemeyle otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren 
ihracatçıların 2021 yılı için hedef ülke olarak belirlenen ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney 
Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili’de katıldıkları yurt dışı 
fuarlar, iştirak ettikleri sektörel ticaret heyetleri, ticaret yapmak amacıyla açtıkları çeşitli birimlerin kira ödemesi 
ve tanıtım ile marka tescil giderlerine Ticaret Bakanlığınca sağlanmakta olan ilave destek oranları 5’er puan daha 
artırılacak.

İhracatta hedef ülkelere yönelik faaliyetlere ilave 
destek verilecek
Otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren 
ihracatçıların 2021 yılı için belirlenen hedef ülkelere yönelik faaliyetleri için Ticaret 
Bakanlığınca sağlanan ilave destek oranlarına 5’er puan daha eklenecek.
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 1 Temmuz 2021’den 31 Aralık 2025’e kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için 
uygulanacak YEKDEM fiyatı kilovatsaat başına hidroelektrik üretim tesisi için 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisine 
dayalı üretim tesisi için 32 kuruş, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 54 kuruş ve biyokütleye dayalı üretim 
tesislerinde çöp gazı veya atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar için 
32 kuruş, biyometanizasyon için 54 kuruş, termal bertaraf için 50 kuruş olarak belirlendi.

YEKDEM fiyatı uygulama süresinin 10 yıl olacağı bu tesisler için yerli katkı fiyatının kilovatsaat başına 8 kuruş, yerli 
katkı uygulama süresinin ise 5 yıl olmasına karar verildi.

Fiyatlar üçer aylık dönemler halinde güncellenecek
Söz konusu dönemde işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için belirlenen bu fiyatlar, 1 Ocak 2021’den 
itibaren başlamak ve kaynak bazında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ve ilki 1 Nisan 2021’de olmak üzere 
her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında belirlenen yönteme göre güncellenecek.

YEKDEM fiyatlarının güncellenmesinde dolar/sent olarak da üst sınır uygulanacak.

Söz konusu üst sınır kilovatsaat başına hidroelektrik üretim tesisleri için 6,40 dolar/sent , rüzgar ve güneş 
enerjisine dayalı üretim tesisleri için 5,10 dolar/sent, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisleri için 8,60 dolar/
sent ve biyokütleye dayalı üretim tesislerinde çöp gazı veya atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan 
ürünlerden elde edilen kaynaklar için 5,10 dolar/sent, biyometanizasyon için 8,60 dolar/sent, termal bertaraf için 
8 dolar/sent olarak uygulanacak.

Yenilenebilir enerjide yeni alım ve yerli katkı 
fiyatları belirlendi
Yenilenebilir Enerji Kaynak belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEK Destekleme 
Mekanizması (YEKDEM) alım ve yerli katkı fiyatları ile uygulama süreleri tespit 
edildi.
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Kamu maliyesi disiplini içinde vergileme sürecinde birtakım rutinler 
mevcuttur. Vergilerin ayni ve bedeni sınıflandırılması bakımından 
Türk vergi yapısı içinde hiçbir vergi aynı olarak tahsil edilmezken 
Osmanlı maliyesinde hem nakdi hem ayni hem de hizmet biçiminde 
tahsil birlikte görülmektedir. Türk vergi sistemi içinde vergiler, gelir, 
harcama, servet üzerinden alınan vergiler olarak temellendirilirken 
Osmanlı mali yapısında temel sınıflandırma şer’i vergiler ve örfi 
vergiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk vergisi sisteminde 
vergilerin toplama yöntemleri Gelir İdaresi  Başkanlığı’na bağlı vergi 
memurları, vergi müfettişleri aracılığıyla gerçekleşirken Osmanlı’da 
emanet, iltizam, Tımar, malikane, mukataa şeklindedir. Türk vergi 
sistemi yapısı içinde her bir kazanç için ayrı ayrı ifade edilen muafiyet 
ve istisnalar varken Osmanlı’da başlıca muafiyetler, dini, bölgesel, 
bazı hizmet görenler için, göçmenler için tanınmıştır, istisnalar 
ise tarım ve gümrük vergisine yönelik istisnalar mevcuttur. Türk 
vergilendirme yapısı içinde dini bir hakimiyet gözükmemesine 
rağmen Osmanlı’da vergileme sistemi İslam vergi sistemini 
benimsemiş bir durumdadır. Türk vergi yapısı içinde vergilendirme 
mali güce göre belirlenirken Osmanlı’da mükellefin ekonomik ve 
sosyal durumu göz önünde bulundurulmaktadır. Osmanlı mali 
yapısında dolaysız vergiler kamu gelirleri içinde en büyük paya 
sahiptir. 

Osmanlı’da ve Türkiye’de her verginin vergilendirme süreci 
hakkında detaylı bilgi sunulmuştur. Bu bakımdan, “herhangi bir 
sefer-i hümâyun sırasında İstanbul’da kalan baş defterdar (maliye 
nazırı), vergilerin toplanmasıyla ilgili her türlü emri vermeye, emin, 
mültezim ve kadılar dahil bu işlerle uğraşan herkesi denetlemeye 
ve başarısız olanları görevden almaya yetkiliydi. Mültezimlerin veya 
başkalarının ödenmemiş vergi ya da gecikme borçlarını toplamak 
için özel bir örgüt kurulmuştur bu örgütün başbakikulu dene amiri 
vergisini vermeyenleri takip, gerekirse kendi sorumluluğu altında 
hapis ettirebiliyordu (İnalcık,2018:75).” Başbaki kulu en üst yetkili 
kamu görevlisi demektir, gelir idaresinde kalan tutarların tahsili 
ile sorumlu tutulmuştur. Buraya bağlı çalışan memurlar, hazineye 
borcu olup vermeyenleri, devlete ait parayı kendi hesabına geçirenleri 
inceleme ve denetleme yetkisine sahipti bu memurlar zaman zaman 
yoklama yapmak ve teftiş için taşraya gönderilirdi.  Osmanlıda mali 
idare defterdarlık adıyla kurulmuştur.Defterdarlık merkezi yönetimin 
gelir ve gider işlemlerini yönetmiştir. Baş defterdar devletin maliye 
vekilidir. Her eyalette merkeze ait gelirlerin toplanması hususunda 
bir mal defterdarı ve tımar işlerine bakan bir tımar defterdarı ve 
defter kethüdası vardır. 

Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Gözde DOĞAN

simgedergi@gmail.com

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde 
Vergilemenin Teorik Temellerine Dayanan Farklar 

Bilim Uzmanı
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Sosyal adalet. Toplumun bir üyesi olarak kabul edilen bireyleri ile 
toplum arasındaki sosyal ilişkilerin ortaklaşa İnin gerçekleştirilmesi 
amacıyla düzenlenmesine verilen addır. 

İnsanların bir arada yaşama gereksinimini hak taksiminin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Refah devleti veya sosyal devlet minimum 
düzey ötesinde vatandaşlarının Refahı için birincil

Sorumluluk kabul eden devlet kavramı olup devletin vatandaşlarının 
iktisadi ve sosyal esenliklerinin korunması ve teşvik edilmesinde ana 
r oynamasını önerir. 

Sosyal adalet ve fırsat ve kaynaklarının eşit dağıtımının olması 
eşitliğin ve adaletin olmadığı durumlarda ise bu eşitliğin sağlanması 
olarak tanımlanmaktadır adalet ve sosyal adalet kavramlarının 
tarihçesine baktığımız zaman antik yunan dönemine kadar meseleyi 
götürmemiz mümkündür. 

Platon’un devlet adlı eserinde başta sokrates olmak üzere 
oradakilerinin diyaloğlarında adalet hususu üzerinde epeyce 
tartıştıkları görülmektedir. Hocası Sokrates adaleti mutlu olmak 
isteyenin öylece ve de getireceği sonuçlardan ötürü sevmesi gereken 
iyi olarak tanımlar. 

Bununla birlikte İbni Rüşde göre adalet izah edilmesi gereken bir 
erdemdir. Ona göre adalet Erdem’i aynı zamanda devletin yönetimi 
ile ilgilidir. Devletin ayakta ve düzenin sağlanması buna bağlıdır. Bu 
ilkeye göre her bir fert sadece kendi doğasına uygun bir mesleği icra 
etmelidir. 

Sonuç olarak devleti idare edenler ile idare edilenlerin Bu 
sağlam inancı taşıması kanunların ve yasaların emrettiği her şeyi 
muhafaza etmesi gerekmektedir bu noktada adaletin kurumsal 
bir yarar olduğunu söylemek ve sonuçların yararlı olduğuşeklinde  
anlaşılmamalıdır. 

Dolayısıyla sosyal adalet her bir farklı nimet için farklı formlarla 
karşımıza çıkabilmektedir. Son olarak unutulmasın ki adalet mülkün 
temelidir prensibi ile hareket edilmelidir.

Hoşçakalınız.
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Sayim YAĞAN

simgedergi@gmail.com

SOSYAL ADALET!
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Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ’da ateşkesin 
gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi 
faaliyetlerine başladı.

Dağlık Karabağ’da Türk-Rus Ortak Gözlem 
Merkezi faaliyete başladı

Ağdam kentinin Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkezin 
açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre 
Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililer katıldı.

Azerbaycan ve Rusya milli marşları ile İstiklal Marşı’nın okunduğu törende konuşan Zakir Hasanov, 
merkezde görev yapacak Türk ve Rus askerlere başarılar diledi. Hasanov, merkezde Türk ve Rus askerler 
arasında dostluk ilişkilerinin oluşacağından emin olduğunu belirtti.

Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, bölgedeki barış ve istikrarın Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in çabaları ve kararlı iradeleri sayesinde sağlandığını kaydetti.

Karaosmanoğlu, ortak merkezin, ateşkesin kontrolünü gerçekleştirmek, ihlalleri kayda geçirmek, 
tarafların şikayet ve sorunlarını incelemek ve ihlalleri engellemeye yönelik tedbirler almak maksadıyla 
faaliyet yürüteceğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de ortak merkezin bölgede barış ve huzura hizmet 
edeceğini belirterek, görevli askerlere başarı dileklerinde bulundu.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020’de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün 
kurtarılması üzerine Ermenistan, 10 Kasım’da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve 
Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.
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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere 
serilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin 
devam ettiğini, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili 2 
şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste dün Rektörlük binası 
karşısına “Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması” içeren resim asıldığının tespit 
edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen 
aşağılamak’ fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D, S.N.B, H.K, R.Ö ve S.C.U isimli 
şüpheliler gözaltına alınmış, diğer (2) şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir.” denildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada, söz 
konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunduğu 
kaydedilen açıklamada, “Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; 
PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde 
kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla (R.Ö) adlı şahıs serbest bırakılmış, 
diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir.” bilgisi verildi.

Açıklamada, “İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu 
çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı.
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YILLAR MASUMDUR
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Orhan SELEN

Bir yanlış anlaşılma var.
Kendimizi biraz fazla abartıyoruz.
Yıllar bize gelmiyor, biz onların kapısından girip içinden geçiyoruz, süremiz bitince de diğer kapıdan çıkıp 
gidiyoruz.
Bir saçmalık daha var.
Yıl içinde meydan  gelen olumsuzluklardan yılı suçluyoruz.
Ben de aynı yanlışa düştüm.
2020’nin yaşadığım en kötü yıl olduğunu yazdım.
2020  ne yaptı ki insanlara?
İnsanlar tüm kötülüklerin kaynağıdır ama bunu bir şekilde başkalarının üzerine yıkmakta da ustadırlar. Akla 
gelmeyecek rezilliği yapar “ Şeytan’a” uydum”, der.
 Araçla 140 kilometre hızla dönemece girer ve uçar, “kader böyleymiş” der.
Yaşamın gerektirdiği hiçbir şeyi yapmaz.
Örneğin hiç çalışmadan sınava girer ve çuvallar, “Tanrı’nın takdiri böyleymiş” der.
Hayat insanın yüküdür ve oldukça ağırdır. Bu yükün altına girmekten kaçınan at sineği gibi yaşar ve ölür.
2020’de yaşanalar birer rastlantı değil ki.
Kendimizi evrende yalnız ve tek sanıyoruz.
Nerede kaldı Tanrı inancı? Nerede kaldı dinler?
Kutsal kitaplarda çok kez vurgulanan yardımlaşma, dayanışma, paylaşma  uygulanıyor mu?
Dilenciliğin en çok olduğu yerler neden  Müslümanların yoğun olduğu ülkeler?
Somali halkı açlıktan ölürken  neden balık yemeyi denemiyor?
Balık yemek günahtır gibi bir aptallığın kuyruğuna takılana insan denir mi?
Konuyu biraz daha küreselleştireyim.
Dünyada her gün ortalama 22 bin kişi açlıktan ölüyor
10 bin kişi de doktorsuzluk ve ilaçsızlıktan.
Hiç açlıktan öldünüz mü diye sormayacağım ama “hiç açlıktan ölen birini gördünüz mü?”
İnsanlar açlıktan ölürken tıka basa zıkkımlananlar bu ölenleri düşünüyor mu?
Corona insanlığa bir uyarıdır.
Ancak bu uyarı iyi  algılanmadı.
Bu salgın hemen kazanç kapısı yapıldı.
Corona’dan daha büyük felaket getiren maskeler, ne içerdiği bilinmeyen aşılar birer kazanç aracı oldular.
Maskelerin insan bedeninde yarattığı olumsuzluklar tartışılmıyor.
Karbon Dioksit solumanın beyin kılcal damarlarında, damarlarda, kalpte, akciğerde ve kanda yarattığı 
olumsuzluklar konuşulmuyor.
Bir hastalıktan korunmaya çalışılırken yakın gelecekte oluşacak beş kalıcı ve ölümcül hastalık göz ardı 
ediliyor.
Corona 2020 yılında gelen çok ciddi bir uyarıdır.
Çin üretti, ABD üretti, başkası üretti gibi aptalca tartışmalar  bırakılıp “biz ne halt ettik de başımıza bunlar  
geldi” diye düşünerek bazı olumsuzlukları ortadan kaldırmak yerine, bu salgından nasıl kazanç sağlarız 
yolunu serçenler kendilerini gelecek daha büyük bir salgına hazırlamalıdır.
Evren sahipsiz değildir.
İnsan da sahipsiz değildir.
İnsanda akıl ve muhakeme gibi birbirini tamamlayan iki hazine vardır.
Beyin bedava verildi diye kullanılmazsa  Şeytan-kader-Tanrı üçgenine sıkışılır.
Birileri de çıkardıkları kitaplarda “şu duadan 28 bin 500 kere okursanız her istediğiniz olur gibi şirk kokulu 
zırvalarla insanları soyarlar.
2020 yılında kötü olaylar yaşandı. Bu olaylardan 2020 sorumlu değildir. Hatta masumdur.
2021 ise harika şeyler getirmeyecektir. Böyle bir misyonu da yoktur.
İnsanlar ektiklerini  biçecekler.
Bir öz deyiş vardır: Rüzgar eken fırtına biçer.
Biçim olarak insan olmak yetmez içerik olarak da insan olmak gerekir.
İşte o zaman gelecek  yıllarda güzellikler yaşarız.
Örneğin silah yerine ekmek yapılamaz mı?
Bir füzenin maliyeti bir milyon ikiyiz elli bin dolar.
Bir füzeye ödenecek para  ile 8 milyon 750 bin ekmek üretilir.
Öldürmek için harcanan para yaşatmak için harcanmaya başlandığında  insanlar da yıllar da mutlu olacaktır.
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SOKAK HAYVANLARININ KALPLERİ BİZİM 
AVUÇLARIMIZIN İÇİNDE ATIYOR
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Levent AYDIN

Sizlerden bir ricam olacak: Birkaç dakikalığına kendinizi sokakta yaşayan hayvanların yerine 
koyun.
Evet, bekliyorum..!
“Olmadı değil mi,
Çok zor değil mi onların yerinde olmak?”
Bizlerin birkaç dakikalığına dahi sokakta yaşamayı düşünmeye ve hayal etmemize 
tahammülümüz yok.
Hayaller hep güzel şeyler için kurulur benim bildiğim. Ben en yumuşatılmış haliyle zorluğuna 
katlanabilir bir çerçeveden bakmanızı istedim, lakin onlar hayata süslü bir çerçeveninin 
uzağından bakmıyorlar. Onlar bizzat o çerçevenin içinde yaşıyorlar. Bu arada onların içinde 
yaşadıkları çerçeve süslü bir çerçevenin içi değil. Nasıl mı? Kırık dökük, yağmurdan, kirden, tozdan 
yıpranmış, kararmış eski bir çerçeveden ibaret. “O çerçevenin içinde açlık, susuzluk, korku, kar 
kıyamet ve vesaire, vesaireler var...”
Her gün sokakta ve tek başına yaşam mücadelesi veren bu canlılar, bizim gibi bir can 
taşımaktadırlar. Onlar da etten kemikten yaratılmış canlılar yine bizim gibi duyguları, hisleri var, 
“YANİ İNSAN GİBİ!” Onlarda acıkıyor, susuyorlar ve çok üşüyorlar. “Kimi insanlar onlara sokakta 
kartondan küçük bir ev yapıyor, kimi insanlar da (!) onların küçük evlerini başlarına yıkıyorlar. 
İçinde bir yudum suyu olan kaplarına tekme atılıyor. Şansları varsa şayet, iyi bir insana denk 
geldiyseler bir ölçek mamaları oluyor. Sizi görünce açgözlü bizler gibi direk yemeğe (mamaya) 
saldırmıyorlar, önce sevgi göstergesi şirinlik yapıp mutluğun işareti olan kuyruğunu sallıyor 
veyahutta yemek verdiğiniz kedi ise mırmır mırıldanıp size sürtünüyor. Kime ne zararları var, kime 
ne kötülük edebilirler sevilesi patileriyle sorarım ey insan sana; kime!?
Kimi zaman lokanta önünde görürüm bir kediyi veya köpeği saatlerce lokantanın önünde bekler 
durur bir lokma ekmek için. Lokantacının zerre vicdanı varsa belki çöpe atacağı ekmek kırıntılarını 
verir, aksini düşünürsem hani insanım ya o yüzden aklıma geleni söyleyim: Ağız dolusu küfürle bir 
tekme atar saatlerce  yemek kokularının dayanılmaz etkisine kapılan karnı açlıktan guruldayan, 
gözlerinin feri gitmiş sokakta yaşam savaşı veren, yaşamak için direnen kedi, köpek artık 
hangisiyse o tekmeyi ve küfürü yer ve kuyruğunu düşürüp korkuyla oradan uzaklaşır gider.  Yine 
insanım ya düşünüyorum: “Belki kendi açlığını unutmuş bir lokma ekmeğe muhtaçlığının sebebi 
yavruları ise, diye.”
“Yaşamak her canlının en tabi hakkıdır.” İNSAN! Sokak hayvanlarının kalpleri bizim avuçlarımızın 
için atıyor, sıksan savunmasın kalbi durur, okşasan yaşar... Hayatları ne kadar uzun ki, ne kadar 
uzun olabilir ki!? Bırak yaşasın. Sevmiyorsan da zarar verme...
İnce bir ip üzerinde yürüyorlar; tıpkı bir cambaz gibi..! Onların dilinden anlayan bir tek ben miyim 
diye düşünüyorum çoğu zaman: Hayır..! Benim gibi vicdan mekanizması farklı çalışan birçok 
arkadaşım, (Birkaç insan) var. Öyle vicdan ki bizdeki önce onları düşünüyorsun, önce onların 
karnını doyuruyorsun sonra kendininkini. İnsan: Çalıyor, dileniyor ve yine de karnını doyurabiliyor, 
oysaki  onlar çalamıyorlar, istememiyorlar. Dilleri var konuşamıyorlar insan gibi, senin gibi 
konuşamıyorlar. Ben hastayım, acıktım diyemiyorlar; işte tam da bu durumda ben ve benim 
gibi insanlar onların imdadına yetişiyor; bir anlamda sesleri, gözleri oluyoruz. Peki sen neden 
onlar için bir hiçsin? Neden bakarken görmüyorsun, duymuyorsun sessiz çığlıklarını? İNSAN! 
neden insan olmuyorsun sorarım sana? Bir ben mi görüyorum onları ya da iki elin parmaklarını 
geçmeyen benim gibi bakarken gören birkaç kişi?  Ya olmasaydık biz? “İNSAN! Onların kısacık 
hayatlarını uzatmak senin elinde ve yine onların kalbi senin avuçlarının içinde atıyor.”
Uzaktan seyretme artık lütfen..! “Gör onları, duy...” “Lütfen bir kez empati yap”
“ÇÜNKÜ SEN İNSANSIN.”
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, Vuhan’da 
saha incelemelerin ikinci gününde Kovid-19 
hastalarının tedavi edildiği Wuhan Jinyintan 
Hastanesini ziyaret etti.

Cenevre merkezli DSÖ’nün Twitter hesabından 
yapılan açıklamada, heyetin virüsün kökenini 
anlamak için yapacağı araştırmalarda bilimsel tüm 
hipotezlerin masaya yatırılacağı vurgulandı.

Heyet, virüse yakalanan ilk Kovid-19 hastalarıyla 
da görüşmeyi planlıyor.

“Anlatılanlar, yoğun bakım doktorlarımızdan 
duyduklarımızla benzer”
DSÖ ekibinden Hollandalı Virolog Marion 
Koopmans, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, 
Vuhan’da görülen ilk vakaların tedavi 
edildiği hastaneye ziyarette bulunduklarını 
belirterek, “Burada anlatılanlar yoğun bakım 
doktorlarımızdan duyduklarımızla benzer.” 
ifadesini kullandı.

Ekibin bir diğer üyesi ABD EcoHealth Alliance 
Grubun’dan Zoolog Peter Daszak da kritik 
dönemde virüsle mücadele eden sağlık 
görevlileriyle doğrudan konuşmanın önemli bir 
fırsat olduğuna işaret etti.       

DSÖ uzmanları, ilerleyen günlerde ilk vakaların 
ortaya çıktığı Huanan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı ile 
Kovid-19 salgını öncesinde koronavirüsler üzerine 
çalışmaların yapıldığı Vuhan Viroloji Enstitüsünde 
incelemeler yapmayı planlıyor.

Heyet, 14 Ocak’ta gelmişti
ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, 
Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam’dan uzman ve 
araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak’ta özel 
uçakla kente gelmişti.

Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya 
alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi 
toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Kovid-19’un kökenlerini araştıran DSÖ ekibi, 
Vuhan’daki saha çalışmalarını sürdürüyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere, salgının çıktığı 
Çin’in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi ikinci hastane ziyaretini 
gerçekleştirdi.
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Batman’da yaşayan 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, 
yakalandığı hapşırma nöbetinden Ankara Şehir 
Hastanesinde yapılan tedaviyle kurtuldu.

Sağlık Mahallesi’nde yaşayan Çaprak’ın 7 Ocak’ta 
yakalandığı hapşırık nöbetinden kurtulmak 
amacıyla Batman’da başvurduğu hastanede 
yapılan tetkiklerden netice alınamayınca baba 
Mehmet Çaprak Sağlık Bakanlığına müracaat etti.

Bakanlığın yönlendirmesiyle Ankara Şehir 
Hastanesine sevk edilen Çaprak’ın buradaki 
tedavisinin ardından hapşırıkları kesildi.

“Bu hastalığın hiç geçmeyeceği düşünceleri hep 
aklımdan geçiyordu. Ama Allah’a şükür şu an 
sağlığıma kavuştum, iyim”
Yağmur Çaprak yaptığı açıklamada, sürekli 
hapşırması nedeniyle yeme ve içmeden kesildiğini 
anlattı.

Kabus dolu günlerin ardından Ankara Şehir 
Hastanesinde tedavi edildiğini belirten Çaprak, 
“Çok şükür sağlığıma kavuştum. Emeği geçen 
tüm doktorlara teşekkür ederim. Bu hastalığın 
hiç geçmeyeceği düşünceleri hep aklımdan 
geçiyordu. Ama Allah’a şükür şu an sağlığıma 
kavuştum, iyim.” ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Çaprak da kızına Ankara Şehir 
Hastanesinde tetkik yapıldığını aktararak, 
“Tetkiklerde herhangi bir netice alamamıştık. 
Daha sonra kızımı narkozla uyuttular. Uyandıktan 
sonra kızımın hapşırığının kesildiğini gördük. 
Araştırmalar hala devam ediyor. Çok şükür kızım 
sağlığına kavuştu. Kızım sürekli hapşırıyordu. Çok 
zor günler geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.” diye konuştu.

Arap NATO’sunun kurulmasının önündeki engeller

Hapşırma nöbeti geçiren Yağmur Çaprak 
Ankara’da sağlığına kavuştu

15 yaşındaki Yağmur Çaprak, yakalandığı hapşırma nöbetinden Ankara Şehir 
Hastanesinde yapılan tedaviyle kurtuldu. Çaprak, “Çok şükür sağlığıma kavuştum. 
Emeği geçen tüm doktorlara teşekkür ederim.” dedi.
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Sosyal Medya ve Geleneksel Medya 
Teknoloji ile yaşamımızda büyük bir yer edinen sosyal medya, diğer 
geleneksel medyaların yerini çoktan almaya başladı. Sosyal medya, 
geleneksel medya platformlarıyla kıyaslandığında sahip olduğu avantajlar 
sebebiyle diğer platformlardan daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. 
Bu nedenle firmalar tarafından tercih edilen sosyal medya çok fazla 
kullanılmakta ve her geçen yıl sosyal medyaya ayrılan bütçe daha da 
artış göstermektedir. Günümüz de birçok marka sosyal ağları aktif olarak 
kullanıyor, sosyal ağlar sayesinde hedef kitleye ve potansiyel müşterilere 
doğrudan iletişim kurabiliyor. Sağladığı avantajlar; Reklam hedeflemesi 
nettir. 

Sosyal medyada artık sadece kimlik bilgilerimizi değil bununla birlikte 
hobilerimizi sevdiğimiz müzikleri ve hatta konumumuzu bile paylaşır hale 
geldik. Bu da reklam vermek isteyen markalar için hedefleme yapmayı 
bir o kadar kolay hale dönüştürmüştür. Bir şirketin hedef kitlesinde 18-
25 yaş grubu, bekar, erkek, üniversite mezunu, pop müziğe ilgi duyan 
kişiler olduğunu varsayarsak bu hedeflemelerin tamamını Facebook 
reklam hedeflemeleriyle yaparak direkt bu kişilere ulaşılabilir. Geleneksel 
medyanın aksine sadece bu hedeflemedeki kişilere ulaşıldığı için bu 
hem maliyet hem zaman tasarrufu demektir fakat geleneksel medyada 
reklam veren bir şirket hedefleme olarak en fazla TV kanalı, reklam saati, 
TV programı hedeflemesini reyting sonuçları ışığında yapabilir. Ayırdığınız 
reklam bütçesi ile doğru hedef kitlesine ulaşabilmek. 

Sosyal medyada maliyet geleneksel medyaya göre daha düşüktür. Bu 
da aslında çok daha küçük bütçelerle reklam vermek istediğiniz doğru 
kişilere reklamlarınızı göstermeye imkan sağlıyor. Sosyal medyada sık sık 
duyduğumuz cümle; “Eğer sosyal medya olmasaydı, şuan bir çaycı veya 
manav olurdum.”. Şöyle ki sosyal medya da herhangi bir eğitim gerekliliği 
bulunmamaktadır. Sosyal medyada yayın yapmak isteyen herkes yer 
alabilir. Anında güncellenebilmesi de diğer bir avantajıdır. Geleneksel 
medyada bir haber oluşturulduktan sonra değiştirilemez ancak ertesi gün 
düzeltmesi yayınlanabilir. 

Fakat durum sosyal medyada böyle değildir. Anında değiştirmenize 
düzenlemenize imkan tanır. Sosyal medya hızla gelişimini sürdürmektedir 
ve kendine yeni özellikler katarak çok hızlı yayılmaktadır. Facebook, 
Twitter, Google Plus, Youtube, Pinterest, Instagram gibi platformlar 
aracılığıyla insanlar, dünya çapında iletişim ve etkileşim halindedir.  Sosyal 
medya, kullanıcılarına herhangi bir sınırlama koymadığı herkesin söz 
hakkı olduğu bir platform olduğundan doğru kullanıldığında güçlü ve 
etkili bir konuma sahiptir.

ESRA KARABULUTİç
im
izd

en

Yazar
simgedergi@gmail.com

Esra
KARABULUT
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HUN TÜRKLERİNDEKİ YENİ YIL DUASI
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Zafer ALTINKESER
Yazar

simgedergi@gmail.com

Arapların puta taptıkları 
dönemden 800 sene önce, bir ve 
tek olan Tanrı’ya inanan Türk Hun 
Hükümdarları şu duayı okurlardı:

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

“Ulu Tanrı!
Her şeyi yaratan Tanrı!
Yenilmez, yıkılmaz, ölmez, bitmez, 
yitmez, yok olmaz Tanrı!
Suyu donduran, buzu eriten, buzdan 
su yürüten, sudan ırmak coşturan, 
ırmaktan göl dolduran, gölde balık 
gezdiren Tanrı!

Kuru derelere pınar koşturan, ota 
ağaca can yürüten, ottan ağaçtan 
çiçek çıkartan, çiçeklerden oğul 
veren, arıya bal yaptıran Tanrı!

Günümüzü aydınlatan, gecemizi 
yıldızlarla süsleyen Tanrı!
Bize yeni bir yıl veren Tanrı!
Bu yıl bize bol ver, bolluk ver!
Otumuz otlağımız bol ver!
Kulunlarımız kuzularımız bol ver!
Yapağımız yünümüz, yağımız 
sütümüz, peynirimiz, kımızımız bol 
ver!

Yağmurumuz suyumuz bol ver!
Avlağımız avımız bol ver!
Urısı, kızı oğulumuz bol ver!

Anamızı balamızı, oğulumuzu 
kızımızı, gencimizi yaşlımızı, bu Kara 
Yer üzerinde hepimizi kara çorlardan 
sakla, isizlikten bizi esirge Yüce Tanrı!
Yayımız yaman, okumuz şaşmaz, 
kılıcımız keskin kıl!
Yağının başını munsuz, bileklerimizi 
güçsüz, yüreklerimizi umutsuz 
koma!
Bahar geçsin yaz gelsin, yaz geçip 
güz gelsin, güz buduna yeğni gelsin!
Kuzumuz, kulunumuz, oğulumuz 
çok olsun!

TÜRK çoğalsın Acun üze bey olsun!
Aç, çıplak kalmasın, acun düzen 
dirlik bulsun!

Yer ve gök ülüşü için, atalarımız tini 
için sunduğumuz iduklarımızı una!
Yüce Tanrı!

TÜRK Budun ilsiz kılma, TÜRK 
Budun başsız kılma, TÜRK Budun 
töresiz kılma, Hun Budun yüzün yere 
vurma, TÜRK Budun tutsak kılma, 
hatun olacak kızlarımızı kun, bey 
olacak oğullarımızı kul kılma!
TÜRK budunu koru!”...

KAĞAN NEDİR   :   Kağan veya 
Kaan, Moğol ve Türk devletlerinde 
hükümdarlar tarafından kullanılan 
unvanlardan birisi ve göreceli olarak 
en eskilerindendir. 

HUNLAR             :   Hunlar veya 
Hun Türkleri, Kavimler Göçü ile 
Roma İmparatorluğu’nu istila 
etmesiyle bilinen göçebe kavimler 
topluluğuna verilen ortak addır. 
Hunlar; Ogurlar, Tunguzlar, Moğollar 
ve İranlı Kavimlerle birlikte Türk 
boylarından toplulukları da içeren 
birçok Asyatik etnik gruptan 
meydana gelmiştir.

HUN TÜRKLERİNİN DİNİ 
İNANÇLARI   :  Hun Türklerinin inanç 
sisteminin esasını Tek Tanrı (ya da 
Gök Tanrı) inancı oluştururdu. Eski 
çağlarda başka hiçbir kavim ile 
iştiraki olmayan bu inanç sisteminde 
Tengri (Tanrı) en yüksek varlık olarak 
itikadın merkezinde yer almıştı.

Kaynak :  Ronald Cohn Jesse Russell, 
Tengriism, bookwika, VSD (1 Jan. 
2012)
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Osmanlı’nın salgın hastalıklara karşı izlediği aşı 
politikası tarihi kayıtlarda yer aldı

Osmanlı döneminde salgın hastalıklara karşı aşıların, “kademeli” ve “ücretsiz” yapılması şeklindeki 
uygulamalar ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında izlenen aşılama politikası 
arasında önemli benzerlikler dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca muhafaza edilen tarihi belgeler, salgınla mücadele ve 
hayat kurtaran aşılarla ilgili çalışmalara ışık tutuyor.

Belgelerde yer alan bilgilere göre, bugün olduğu gibi Osmanlı döneminde de birçok salgın hastalıkla 
karşı karşıya kalındı ve o dönemde de salgın hastalıklarla mücadele ve aşı uygulamaları hayata geçirildi.

Buna göre, Osmanlı döneminde artan salgın hastalıklarla mücadele için aşı çalışmaları ve 
uygulamalarının üzerinde önemle duruluyordu. Bu kapsamda yabancı ülkelerdeki aşı çalışmaları takip 
edilerek, bu çalışmalar için telkıhhaneler (aşı evleri) ve bakteriyolojihaneler kuruldu.

Ayrıca herhangi bir vilayet, kaza ve yerleşim yerinde salgın hastalık ortaya çıkması durumunda, buralara 
ihtiyaç duyulan doktor, sağlık personeli, malzeme ve aşı acilen gönderilerek, aşı uygulamalarının yaygın 
şekilde tatbiki için nizamnameler çıkarılıp, burada yer alan hükümlerin uygulamasının da takibi yapıldı.

İlk aşı çalışmaları ise çiçek hastalığıyla mücadele kapsamında ortaya çıktı. Hastalığın önlenmesine 
yönelik 1885’te Aşı Nizamnamesi yayımlandı. Bu nizamname 1894 ve 1915 yıllarında yapılan ilavelerle 
genişletildi. Nizamnameyle, hususi ve umumi okullardaki hastalık belirtisi bulunmayan kız-erkek 
bütün öğrencilerin çiçek aşışı yaptırması zorunlu tutuldu. Bu kapsamda okulların hangisine olursa 
olsun girmek isteyen çocukların, aşılı olması ve yaptırdığı aşının da tutmuş olduğuna dair belgesinin 
(Şehadetname) bulunması şart koşuldu.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca muhafaza edilen belgeler, Osmanlı 
döneminde salgın hastalıklara karşı aşılama süreci ve Kovid-19’la mücadele 
kapsamında yapılan aşı çalışmaları arasındaki önemli benzerlikleri ortaya çıkardı.
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Bu belgelerin Daire-i Tıbbıye-i Mülkiye tarafından düzenlendiği aktarılan nizamnamede, şu hükümlere 
yer verildi:

“Aşı sadece hükümet tarafından görevlendirilmiş aşıcılar veya idare-i tıbbıye tarafından onaylanmış tabip, 
cerrah ve icazetnameli aşıcılar tarafından yapılabilir. Aşıyı yapan yetkili, aşı yapılan çocuk ismi yazılarak 
yukarıda bahsedilen aşı belgesini mühür veya imza altına alır. Belgesi olmayan çocuklara kayıt yapan okul 
idarecileri hakkında ceza kanununa göre işlem yapılır.”

Devlet memurlarına aşı şartı
Nizamnamede ayrıca, “Devlet memuriyetine ilk defa başlayacak bütün devlet memurları da aşı olmak 
zorundadır. Yeni doğan çocuklara altı ay içinde aşı yapılması mecburidir. Aşı işlemi her beş yılda bir tekrar 
edilecektir.” denilerek çiçek hastalığıyla mücadele kapsamında devlet organlarında alınan önlemlere yer 
verildi.

Aşıların, Kovid-19 aşısında olduğu gibi Osmanlı döneminde de ücretsiz yapıldığı bilgisi ise “Aşılar 
Mekteb-i Tıbbıye içindeki muayenehanede ve İstanbul’da nöbet yerlerinde bulunan tabib, cerrah ve 
aşıcılar tarafından, diğer vilayetlerde ise görevlendirilmiş aşıcılar tarafından ve ücretsiz yapılır.” ifadeleriyle 
nizamnamede yer aldı.

Ayrıca, 1915 nizamnamesi ile 19 yaşının sonuna kadar bütün şahısların en az üç defa aşılanması 
zorunluluğu getirildi.

Nizamnamede, “Bütün ahaliyi ücretsiz olarak aşılamak amacıyla şehir ve kasabalarda belediyeler 
tarafından aşılama merkezleri kurulacak, ayrıca belirli zamanlarda bunlara ilaveten gerektiği zamanlarda 
köylere mahalli hükümet tarafından aşı memurları gönderilecektir. Bu nizamnameler uygulama 
safhasında da titizlikle takip edilmiş ve aksaklık çıkan yönleri tadil edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Kuduz aşısı geliştirme çalışmaları
Öte yandan arşiv kayıtlarında, Pasteur’ün kuduz aşısına yönelik çalışmalarını sürdürebilmek adına 
dönemin devlet başkanlarına maddi katkı için gönderdiği yazıya ilişkin, Paris’te açılan cemiyete Zoeros 
Paşa ile 10 bin frank yardım gönderilmesi ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından Pasteur’e Mecidi Nişanı 
verilmesine ilişkin belgeler de bulunuyor.

Pastör’ün bulduğu kuduz aşısını öğrenmek için Paris’e giden Seririyat Muallimi Mirliva Zoeros Paşa ile 
beraberindeki (Kaymakam Doktor Hüseyin Remzi ve Hüsnü Bey) arkadaşlarının tecrübelerinden herkesin 
istifade etmesi amacıyla Mekteb-i Tıbbıye’nin uygun bir yerinde, içinde gazhane ve çeşmesi bulunan bir 
laboratuvar inşa edilmesi de yine Osmanlı’daki aşı geliştirme çalışmalarına verilen önemi ortaya koyuyor.

Tarihi belgelerde ayrıca Alman Doktor Koch’un verem hastalığını tedavi etmek üzere bulduğu ilacın, 
Dersaadet’te inşa edilen hastanede incelendikten sonra kullanımına izin verileceği, bu nedenle 
öncesinde hiçbir yerde kullanılmaması gerektiğine ilişkin bilgiler bulunuyor.

Hayvanlara yönelik aşı çalışmaları da yapıldı
Belgelerde, salgın hastalıkların sadece insanlarda değil hayvanlarda da etkili olması nedeniyle hayvanlara 
yönelik aşı uygulamalarının da yaygın olarak kullanıldığı bilgisine yer verildi.
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İnsanoğlunun fıtratına en uygun olan ve onunla aynîleşen din, kolaylık dini olan 
İslâm’dır…
İslâm’ın hayat ilkelerini hiç zorlanmadan, imkânlar ve şartlar dâhilinde yaşamaya 
gayret eden mümin Müslümanlar, Allah’ın hükümleri, tabi olma konu sunda herhangi 
bir engele takılmadan emre âmâda olurlar…
“Ey iman edenler, Allah’a gerçekten inanmış iseniz, bu imanınızı ispat etmeniz 
gerekir…
 İman etmek, ispatsız ve delilsiz sadece laf ile ol madığı bir gerçektir…
 İman, amel ile ispatlanmalıdır…
İmana aykırı olan bütün düşünce, anlayış, hâl ve hareketlerin terkiyle beraber, imanın 
gereği olan salih amelin ortaya konulması, imanın varlığına delil teşkil eder…
 Her ne kadar amel, imandan bir cüz değilse de, hiç salih amel işlemeden imanın 
varlığı anlaşılmaz!.. Bir kişinin iman sahibi olduğu, imanın gereği olan amelleri 
işlemesiyle anlaşılıp kabul görür!..
Biliyoruz, yeryüzünde kötülük hiçbir zaman eksik olmamıştır.
Aynı şekilde bütün çeşitleriyle ahlaksızlık da bütün toplumlarda az çok bulunmuştur.
Fakat ahlaksızlığın, fuhşiyatın Allah ile savaşma boyutlarına her zaman ulaşmadığını 
söyleyelim.
Nedense insanımız Lût  Aleyhisselam’ın kavminin sadece erkek-erkekle ilişkisini 
görüyor fakat Allah ile savaşma boyutlarına ulaştığına fazla dikkat etmiyor.
Uzatmayalım, eğer böyle iğrenç sapkınlıklar bir memlekette aynı zamanda gücü, 
iktidarı ele geçirmişse, devletleşmişse…
Bu sapkınlıklara karşı olanlar azınlıkta kalmış, sesleri çıkmıyor, güçleri yetmiyorsa, 
ellerinden bir şey gelmiyorsa iyi bilelim ki orada Allah (cc) doğrudan devreye girer, 
savaşın tarafı olur.
Şimdi Lût Aleyhisselam’ın hayatını dönüp bir de bu gözle okuyalım.
“Kavminin cevabı ise; Çıkarın bunları memleketinizden, zira bunlar temizlik iddiasında 
olan kimseler…” demek olmuştu.
Özellikle bu sapkın kavmin sahip oldukları güç ve kuvvete bir bakalım;
“Ey Lût, eğer bu şekilde uyarılardan vaz geçmezsen kesinlikle seni sürüp çıkarırız!”
“Seni, başkalarına karışma diye uyarmadık mı?”
Sapkınların gücüyle birlikte Lût Aleyhisselam’ın zayıf kalışını itiraf edişini de 
unutmayalım;
“Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe 
daayanabilseydim.”
İşte bu noktada Allah Teala doğrudan devreye giriyor ve bildiğiniz gibi o toplum helâk 
oluyor.
İyi dikkat ederseniz bugün birçok Batı ülkesi aynı merhaleye ulaşmış durumda.
Bir toplumda sapkınların bulunması başka, güç sahibi, söz sahibi olması, kendilerinin 
haricindekiler üzerinde yaptırım gücünün olması başka şeydir.
Hatta bu azgınlıkların sapkınları sadece sözde değil, artık o ülkenin kanunları da 
onlardan yanadır.
Başta Müslümanlar olmak üzere kendileri gibi düşünmeyen, kendilerini uyaran 
herkes cezalandırılmaktadır.
Lût Aleyhisselam’a yapılan sürüp çıkarma tehdidi bugün batıdaki birçok ülkede 
geçerlidir, hele bir de bu uyarıcılar dışarıdan gelmişlerse.
Düşünebiliyor musunuz? Batı ülkelerinde bir imam veya sıradan bir Müslüman hiç 
kimseye söz konusu bu iğrençliklerin kötü bir şey olduğunu söyleyemeyecek, erkek-
erkeğe, kadın-kadına veya akla ziyan diğer bütün rezaletlerin kötü bir şey olduğunu 
söyleyemeyecekler, kanun ve devlet onlardan yana.
İşte o andan itibaren Allah ile savaşları başlamıştır.
Ve Allah ile savaşanlar asla iflah olmayacaklaradır, bu böyle biline!İç

im
izd

en

Hasan ALPARSLAN
simgedergi@gmail.com

ALLAH İLE SAVAŞANLAR ASLA İFLAH OLMAZLAR!
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İBADET DİLİ ARAPÇA OLMALI MI?
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Mevlananın ölüm yıldönümü nedeniyle, 
17 Aralık 2020 günü  İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının düzenlemiş 
olduğu Şeb-i Arus töreninde Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin Türkçe okunması üzerine 
kıyametler koptu . Fikri olan ya da olmayan 
bazı kişiler,  bu tartışmanın içinde yer aldı 
ve bu tartışma ortamında bulunan kişilere,  
“ Sizce ibadet dili Türkçe’mi olmalıdır? 
İmamoğlu’nun Kuran’ı Türkçe okutulmasını 
onaylıyor musunuz? Cenabı Allah  Kuran’ı  
diğer dillerde değil Arapça indirdi? Bu bile 
ibadet dilinin Arapça olması için yeterli değil 
mi?” gibi sorular yönelterek,  yüce kuran’ın 
içeriğinin ve  ne anlattığından ziyade 
ibadet dilinin Arapça olması gerektiğini  
savunmaya geçtiler.  

 

Kendileri gibi düşünmeyenleri de, 
neredeyse din düşmanı  veya Kuran’a 
hakaret ediliyormuş gibi imalarla suçlayıcı 
tavırlar sergileyerek ibadetin arapça 
yapılmasının gerektiğini bazıları sanki din 
alimleri imiş gibi dile getirdiklerini gördük...

Bırakın insanlar inandığı ve anladığı 
şekilde ibadetini yapsın. Her milletin 
dili kendisine göre kutsaldır. Arapça 
ibadet yapmak isteyen arapça ibadetini 
yapabildiğine göre, Türkçe yapmak 
isteyende Türkçe yapabilmelidir. Bugün 
İmamoğlu’nun Kuran’ı Kerimi Türkçe 
okuttuğu tartışmasını gündeme taşıyanlar, 
seçim meydanlarında diğer dillerde Kuran’ı 
Kerim bastırdığını söyleyen siyasetçilere 
o zaman neden suskun kalmışlardır? 
Aslında o zamanda şimdi de tartışılacak 
bir konu değildir. Herkes istediği şekilde 
ibadetini yapabilmeli, bildiği dilde de 
Kuran’ı Kerimi okuyabilmelidir. İbadet Allah 
ile kul arasındadır. Hangi dilden ziyade 
bir insanın yüreğindeki imanın samimi 
olup olmamasıdır.. Allah’a kulluk edilir. 
İnsana kulluk edilmez. Allah’ın emirlerini 
harfiyen yerine getirmektir. Adaletli, vicdanlı 
olmaktır. Hak yememektir. Lokmasını 
muhtaç olanla paylaşmak gibi islam dininin 
müslümanlara yüklediği birçok sorumluluk 
vardır.  

Din ve vicdan hürriyetleri uluslararası 
hukukla güvence altına alınmış olsa da, 
başka ülkelerde yaşayan insanlar kendi 
inandıkları inançlarıyla ilgili ibadet sorunu 
yaşadıklarına zaman zaman şahit olunuyor. 
Uygur Türkleri kendi özyurtlartında, 
Çin zulmü karşısında özlerinden, dini 
inançlarından koparmaya çalışıyorlar. 
Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa Camiine 
müslümanların ibadet yapmasını 
engelleyen İsrail askerlerinin zulümleri 
bitmiyor.

Bütün bunlar göz önüne alındığında, bir 
insanın ibadetini rahat yapabilmesi için, 
önce vatanının olması gerekir. Vatanın 
yoksa, müsaade edildiği kadar inancını 
yaşarsın. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinde ezanlar okunuyorsa, bu millet 
bu ülkenin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e borçludur...Arapçayı kutsal dil gibi 
gösterme çabasında olanlar, islamiyetin 
anlaşılmasına zarar verirler. İnsanlar 
anladıkları dilde Kuran’ı Kerimi okumuş 
olsalardı, islamın güzelliklerini çevrelerinde 
bulunanlara anlata anlata islamiyetin daha 
çok kesimlere ulaşmasına, yayılmasına  katkı 
sağlarlardı... Bugün de dünyanın dörtte biri 
değil, dörtte üçü müslüman olurdu...Arapça 
bir dildir ve ibadet dili diye gündeme 
taşınarak, kutsalmış gibi gösterilmeye 
çalışılması doğru değildir. Herkesin dili 
kendisine kutsaldır ve istediği dilde ibadet 
yapmasını eleştirmek kimsenin haddi 
değildir. Yüce Allah Kuran’ı Kerimi okunsun 
ve emirlerim uygulansın diye indirmiştir. 
İbadet dili hakkında bir dili kutsallaştırmaya 
çalışarak açıklama yapanlar Allah’tan daha 
iyi mi biliyorlar? Bu tür tartışmaları ortaya 
atanların iyi niyetli oldukları söylenemez.

Çünkü, insanlar dinini doğru öğrenirse, 
din adamı görünümüne bürünmüş din 
istismarcıları, insanları “Cennet gidecek 
erkeklere bakire huriler sunulacak” gibi dini 
cinselliğe bağlamaya çalışan palavlarıyla 
kandırmayacaklarını ve onlara kimsenin 
itibar edemeyeceğini dolayısıylada uşaklı 
ettiği emperyalist devletlerin karanlık 
emellerine fayda sağlayamadıkları içinde 
lüks yaşamlarının son bulacağından 
korkuyor olabilirler.... 

E. Emniyet Müdürü



44 OCAK  2021 - YENİ SAYI: 30

YAŞAM

Sahiplenerek sağlığına kavuşturduğu ‘Pamuk’ Sahiplenerek sağlığına kavuşturduğu ‘Pamuk’ 
isimli eşek İnci hemşirenin ‘arkadaşı’ olduisimli eşek İnci hemşirenin ‘arkadaşı’ oldu
Aydın’da, 22 yaşındaki hemşire İnci Özbaş, işinden kalan zamanının büyük 
bölümünü “Pamuk” ismini verdiği eşekle geçiriyor, hayvanın bakımlarıyla 
yakından ilgileniyor.

Aydın’da yürüme güçlüğü çeken bitkin 
durumundaki eşeği sahiplenen hemşire İnci 
Özbaş, işinden kalan zamanının büyük bölümünü 
sağlığına kavuşturduğu hayvanla geçiriyor.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve 
Araştırma Hastanesinde hemşire olarak çalışan 22 
yaşındaki İnci Özbaş, Hayvan Hakları Federasyonu 
(HAYTAP) Aydın Temsilcisi Şenay Tekinbaş’ın yaralı 
eşeğe ilişkin sosyal medya paylaşımı üzerine 
harekete geçti.

Tekinbaş ile iletişim kuran Özbaş, yürüme 
güçlüğü çeken bitkin durumundaki eşeği 
sahiplendikten sonra babasının yardımıyla 
Dalama Mahallesi’ndeki evlerine getirdi.

Evde çok sayıda kedi de besleyen Özbaş, 
bakımıyla yakından ilgilendiği hayvana “Pamuk” 
adını verdi. Genç hemşirenin yakından ilgilendiği 
hayvan, yaklaşık 1 ay gibi sürede ayağa kalktı.

İş dışındaki vakitlerini “en yakın dostum” diye 

nitelendirdiği eşeğine ayıran Özbaş, hayvanın 
tüm bakımlarıyla da ilgileniyor.

Evin bahçesinde kendisi için yaptırılan 
kulübede kalan ve zaman zaman kedilerle iç 
içe olan hayvanın, o anları ise renkli görüntüler 
oluşturuyor.

Genç hemşire, havanın güzel olduğu vakitlerde 
ise Pamuk ile yürüyüşe çıkıyor.

Özbaş yaptığı açıklamada, hayvanları çok 
sevdiğini, onlara yardım ettiğinde mutlu 
olduğunu söyledi.

Küçüklüğünden beri eşek sahiplenmek istediğini 
aktaran Özbaş, “Çocukken izlediğim bir çizgi 
filmde yavru bir eşek annesini kaybediyordu. 
O eşeğe bir kuş eşlik ediyordu. Onlar 
arkadaşlıklarını sürdürüyordu. Kuş sonra uçmaya 
başlıyordu. Bundan dolayı eşeği çok seviyordum.” 
dedi.
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‘Torunlarım geldiği zaman camdan ‘Torunlarım geldiği zaman camdan 
görüşüyordum’görüşüyordum’
İki kez yeni tip koronavirüsü yenen 71 yaşındaki Kayseri Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, hasta olduğu dönemde 
yaşadıklarını anlattı.

Övüç daha önce stres nedeniyle beyin kanaması 
geçirdiğini ve 11 gün yoğun bakımda kaldığını 
söyledi.

“Herkes öldü diye beklerken sağ çıktığını” dile 
getiren Övüç, şöyle konuştu:

“Yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz varmış. 
Allah’a şükürler olsun ki tekrar ayağımızın üzerine 
dikildik. Esnafımıza hizmet etmeye başladık. Bu 
süreçte periyodik kontrol ve tedavi için gittiğim 
hastanede Kovid-19’a yakalandığımı öğrendim.”

Övüç, doktorların yaptığı tetkikler sonucu 
daha önce de bu hastalığa yakalandığının ve 
haberi olmadan atlattığının ortaya çıktığını dile 
getirerek, “İkinci kez yakalandığım dönemde sık 
öksürük vardı. Hacılar ilçesinde bulunan müstakil 
evimde 14 gün karantinaya aldılar. Evden dışarı 
çıkmadım. Elimden geldiği kadar bu hastalığı 
başkasına bulaştırmamaya çalıştım.” diye konuştu.

Sokağa atılan maskeleri toplamış
Virüse nasıl yakalanmış olabileceğini çok 
düşündüğünü kaydeden Övüç, “Yolumun 
üstünde sokağa atılmış çok maske vardı. Ben de 
bunları ipinden topladım ve çöpe attım. Ardından 
Kovid oldum. Bu nedenle hastalığa yakalandığımı 
sanıyorum. Başka hiç kimse ile temas etmedim. 
Kovid’li biriyle temasta bulunmadım.” diye 
konuştu.

Övüç, eşiyle birlikte yaşadığını belirterek, “Kovid 
olduğum dönemlerde torunlarım geldiği zaman 
camdan görüşüyordum. Tek başıma bir odada 
yaşamak zorunda kaldım. Çok şükür atlattım.” 
dedi.

Virüsü ailesinden kimseye bulaştırmadığı için 
mutlu olduğunu ve zor günleri geride bıraktığını 
vurgulayan Övüç, maske, mesafe ve temizliğin 
önemine dikkati çekti.
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MASUM DEĞİLİZ…
Burası dünya,
Ne çok kıymet verdik.
Oysa bir tarla idi;
Ekip, biçip gidecektik.
Bu tarlada kısa bir süre kalan şair Cahit Zarifoğlu’nun kaleminden dökülen 
satırlar.
47 yıllık ömrünün 20 yılı çocukluk, ergenlik ve gençliğe ilk adım olarak 
düşünüldüğünde; geriye kalan 27 yıl… Kısacık bir ömür… Ama hayatı, teşbihli bir 
dörtlükle tanımlayabilecek bilgelik.
Aklı ve kalbi hakikati görmüş,
Geçici dünya hayatını terazide ölçmüş,
Yani işin sırrını çözmüş.
Hepimizin malumu… Toprağa ektiğimiz tohum neyse; onu biçeriz. Isırgan 
tohumu ektiğimiz topraktan, gül fidesi beklemek tabiatın ilkeleri ile uyuşmaz.
Denklem bu kadar basitken,
İnsanoğlu aklını mı kaybetti?
Yoksa…
İlahi Nizama karşı, derebeyliğini mi ilan etti?
Tarlaya ektiği her tohumdan, gül bitecek mi zannetti?
Ahhh…!!! Ah…!!!
İçinde bir nefs var ki; işte onu Rab edindi.
Şeytanın hilelerine de kurban gitti.
Tarlaya savaş tohumları ekti,
Açlığı ve sefaleti biçti.
Para kazanmak, servetine servet katmak için, hırsını ekti,
Dünya kaynaklarının, adaletsiz paylaşımını biçti,
Ve ne çok insanın günahına girdi.
Doğaya saygısını kaybetti, elinden gelen zararı ekti,
Sel felaketleri, heyelanlar, tsunamiler karşısında çare arar duruma geldi.
Yani bindiği dalı kesti.
Kin, nifak, nefret tohumları ekti,
Susmuş dilleri, sağır kulakları ve hissetmeyen kalpleri biçti.

Ahlak yasalarını nefsine kurban etti,
Aile yapısının altı üstüne geldi.
Teknolojinin sürüklediği her yere girdi,
Makineleşti, insanlığını yitirdi.
Maalesef ki; tarlaya ektiği her tohumu, kendi iradesi ile seçti.

Kendimizi bir şey zannettik.
Yaradanın emanet verdiği bu hayata, ihanet ettik.
Oysa; hakikatin gücü karşısında bir hiçtik.
Şimdi memnun olmadığımız bu hayatı ve olanı biteni,
Anladık ki; biz istedik, biz seçtik.

Böyle yazıp, çizip, ahkam kestiğime bakmayın.
Hiçbirimiz gökten zembille inmedik.
İçimden bir nakaratı sessizce tekrar ediyorum.
Eller günahkar, diller günahkar,
Bir çağ yangını bu bütün,
Dünya günahkar.
Masum değiliz hiçbirimiz.

Yazar
Insta: lila_rengi_yazilar
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DOĞANIN GÜCÜ 
Sevgili simge dergisi okuyucuları aranıza katılalı artık sizlerden biri 
olarak hem duygu düşüncelerimi hemde ülkemizin içinde bulunduğu 
gerçekliği sizlere eğmeden bükmeden çıplak bir gözle anlatmağa 
çalıştım sütçü lisan olurdadır bu bilinizki istiyerek yapılan bir görüş  ve 
düşünce bana ait olmadığını peşinen söylemek isterim geçen ayki 
yazımda doğanın kendisine yapılan katliamları bir gün gelir hesabını 
sorar demiştim nitekim ülkemizin bir deprem kuşağında olduğunu ve 
depremin bir doğal doğa hareketleri olduğunu ve dünyanın bit çok 
bölgesinde yaşandığını izah etmeğe çalışmıştım ve donunda doğaya 
yapılan yanlış yapılankamanın ve düzensiz yapılaşmanın hesabını gün 
gelir doğa sorar nitekim İzmir depremi yakın zamanımızda bizlere gerçek 
yapılan doğa katliamının sorulduğu önemli bir göstergesi olmuştur ve 
deprem insanları ve canlıları öldürmez düzensiz özensiz imarsız ruhsatsız 
depreme dayanıklı yapılar yapamazsak bu 2 önemli sorunla bizleri karşı 
karşıya getirir deprem yönetmenliğine uygun olmayan yapılır deprem 
anında çöker ve binlerce vatandaşımızı  
1-Aç ve açık bırakır.  
2-Yapılan ölçümlerde depremin  ne kadar şiddetli olduğunu Istanbul 
deprem araştırma merkezinin bilgilendirme  çağrılarının tümtoplumun 
önemli birimlerine duyurulmasının sağlanması önlemleri toplumun 
can ve mal kaybını asgari düzeyde zarar göreceği bilgisinin verilmesiyle 
sağlanacağı bunları örnekleriyle İzmir depreminde ülke olarak yaşadık 
demem o ki doğa kendisine yapılan doğru ve yanlış tüm hareketlere aynı 
şekilde cevap verecektir.  
Gelelim dünyanın en büyük vebası olan covit 19aşısına değerli okurlarım 
aşı vücudumuzun bağışık sistemini güçlendirdiği ve vücudumuzun 
tanımadığı bir virüse karşı savunma sisteminin güçlü kılınmasını ve bu 
tür bulaşı riskinin ortadan kaldırılması çalışma sistemleridir ülkemizin 
aşı laboratuvarı olan hıfsızsıhs Refik saydam  aşı merkezimiz Türkiye’nin 
önemli aşı ihtiyacını karşıladığı gibi dünyanın bir çok ülkesine aşı ihracat  
yapıldı şimdi bu k labratuarımız ne yazık ki kapalı. 
Aşı konusunda dünya ile mukayese edeceksek öncelikle ülke 
gerçeklerimi çok iyi irdeleyip  sonuçlarını toplumla paylaşmalıyız  şu ana 
kadar ülkemize gelen aşı miktarı gün itibarıyla 9 milyon aşı buda demek 
oluyorlar 2 doz halinde vurulacağı için ancak   3.500 000 bin üç milyon 
beşyüzbin kişinin aşılanması anlamına gelir  
Aşı geldikten sonra toplumun bölge bölge adil olarak dağıtılıp aşılanması 
son derece yararlı olacaktır toplumumuzun belli bir kesimi aşı karşıtı 
olarak yetiştirilip sahaya sürüleceği bir gerçek fakat sağlık bakanlığının 
açıkladığı aşı miktarı aralık ocak  şubat sonuna kadar 50 000 000 
Elli milyon aşı gelecekti maalesef buda hükümet hanesine koca  bir  
başarısızlık öyküsü olarak yazıldı bizim ülke olarak en az 140 000 000 
milyon doz açıya ihtiyacımız varbunuda beceremedik tabiri caizse sınıfta 
kaldık.İç

im
izd

en

simgedergi@gmail.com

Zafer ÇAKMAK
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‘Ölüm etrafınızda kol geziyor diye 
düşünüyorsunuz’
Yakalandığı koronavirüsü hastane ve evde gördüğü tedavinin ardından 
yenerek görevinin başına dönen Doç. Dr. Gökhan İlhan, hastalığın ciddiye 
alınmasını gerektiğini belirterek, “Ölüm etrafınızda kol geziyor diye 
düşünüyorsunuz.”dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı 
Doç. Dr. Gökhan İlhan, halsizlik, öksürük, yüksek 
ateş, eklem ağırları şikayetiyle Kovid-19 testi 
yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan İlhan’ın tedavisi 
3 haftalık hastane sürecinin ardından evde devam 
etti.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve 
görevinin başına dönen İlhan, vatandaşları 
tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

İlhan, AA muhabirine, hastalığa yakalananların 
çektiği sıkıntılara yakından şahit olduğu zorlu 
süreci, kendisinin de yaşadığını söyledi.

Doktor da olsa testin pozitif çıkmasının binlerce 
kişinin ölümüne yol açan bir hastalığa karşı 
kendisini de tedirgin ettiğini belirten İlhan, 
tedavisini hastanede sürdürmeye karar verdiğini 
dile getirdi.

İlhan, test sonucunun ardından ilk 4-5 günü 

rahat geçirdiğini, hastalığı hafif semptomlarla 
atlatacağını düşündüğünü kaydederek, şöyle 
konuştu:

“Ancak ilerleyen günlerde çok zor günler geçirdim. 
Ateşim çok yükseldi. Her gün ‘Acaba sabah olacak 
mı?’ diye düşünüyordum. Tedavilere rağmen 
ateşim 40 dereceye kadar yükseldi. Ertesi gün 
akciğer tutulumunun olduğu belirlendi, ek 
tedaviler başladı. Çok ciddi nefes darlığım olmaya 
başladı. İnsanın normal nefes alıp vermesinin bu 
kadar değerli olduğunu ilk defa o gün anladım. 
Doktor arkadaşlarım yoğun bakımda yatak 
ayrıldığını söyleyince endişeye kapıldım. Aileme, 
eşime ve çocuklarıma bunu söyleyemedim. 
Yürütülen uzun süreli tedaviyle şikayetlerim 
azalmaya başladı “

Hastanede yatarken henüz bir yaşına girecek 
oğlunun doğum gününü evde yanında 
kutlayamadığına anlatan İlhan, o gün en büyük 
çaresizliklerden birini yaşadığını ifade etti.
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Genç milli yüzücüler, olimpiyat hayaliyle kulaç 
atıyor
Mersinli genç yüzücüler Melikşah Düğen, Atakan Malgil ve Mustafa Kaan 
Serdar, Türkiye’deki başarılarını olimpiyatlara taşımak istiyorlar.

Genç yaşlarına rağmen kırdıkları rekorlarla 
dikkati çeken milli yüzücüler Melikşah Düğen, 
Atakan Malgil ve Mustafa Kaan Serdar, 2024 ve 
2028’de yapılması planlanan olimpiyat oyunlarına 
katılabilmek için omuz omuza çalışıyor.

TED Mersin Koleji Spor Kulübü sporcularından 18 
yaşındaki Melikşah Düğen, henüz 5 yaşındayken 
babasının yönlendirmesiyle başladığı yüzme 
sporunda kısa sürede adını duyurmayı başardı.

Fas’ta 2018 yılında düzenlenen Dünya Okul 
Sporları Olimpiyatı’nda 100 metre sırtüstü 
yarışmasında 0.59.03’lük derecesiyle dünya 
3’üncüsü olan Melikşah, İstanbul’da 2019’da 
düzenlenen 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışı’nda da birinci olarak dikkatleri çekti.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonalarında 3 
kez milli formayı temsil eden Melikşah Düğen, 
kariyerine 14 Türkiye rekoru sığdırdı.

Genç sporcu olimpiyat barajını geçmeye çok 
yaklaştığını belirterek, “Geçen sezon 200 metre 
sırtüstü yarışlarındaki 2.01.98’lik derecemle 
olimpiyat B barajına yaklaştım, 95 salisem kaldı. Bu 
yılki hedefim daha hızlı yüzüp, olimpiyat B barajını 

geçip oyunlara adım adım ilerlemek. Şu an her şey 
çok güzel gidiyor.” dedi.

Türkiye’nin yüzme sporunda son dönemlerde 
yakaladığı başarıların kendisini daha çok teşvik 
ettiğini vurgulayan Melikşah, “Her sporcunun 
olduğu gibi benim de olimpiyatlarda yarışmak 
çocukluktan beri hayalim. Türk sporcuların son 
dönemdeki başarıları beni bu konuda motive 
ediyor. Bugüne kadar çeşitli branşlarda kırdığım 
14 Türkiye rekoru var. Bu yıl da yeni rekorlar için 
elimden geleni yapacağım.” diye konuştu.

Takım arkadaşı 15 yaşındaki Atakan Malgil de 
çocuk yaşlarda başladığı yüzme sporunda başarı 
merdivenlerini hızla tırmandı.

Mersin’de 2018 yılında düzenlenen Performans 
Yüzme Müsabakaları’nda yarışan milli sporcu, 400 
metre karışık yarışında 4.42.47’lik derecesiyle 13 
ve 14 yaş Türkiye rekorlarını kırdı.

Dünyanın önde gelen yüzme haber sitelerinden 
“SwimSwam” tarafından, 13 yaşta performansı 
dünyanın en hızlı derecesi olarak kayıtlara 
geçirilen Atakan Malgil, Amerikalı ünlü yüzücü 
Michael Phelps’in gençliğiyle kıyaslandı.



50 OCAK  2021 - YENİ SAYI: 30

SPOR

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fatih Karagümrük karşısındaki mücadelesiyle 
Süper Lig’de en çok forma giyen 2. futbolcu oldu.

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fatih Karagümrük 
karşısında Süper Lig kariyerindeki 500. maçına 
çıkarak Süper Lig tarihinin en çok forma giyen 2. 
oyuncusu oldu.

Süper Lig’de 17 sezon forma giyen ve çıktığı 
500 maçta 163 kez gol sevinci yaşayan 37 
yaşındaki Yeni Malatyaspor’un deneyimli forveti, 
kariyerinde önemli başarılara imza atıyor.

Umut Bulut, Fatih Karagümrük karşısında Süper 
Lig kariyerindeki 500. maçına çıkarak, Oğuz 
Çetin’in (503 maç) ardından Süper Lig tarihinde 
en çok forma giyen 2. futbolcu oldu.

Lig kariyerinde 100 gol barajını geçen futbolcular 
arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 
sezonunda giren Umut, Yeni Malatyaspor’da da 
gollerine devam ediyor.

Tecrübeli futbolcu, geride kalan 21 haftada Süper 
Lig kariyerinde 163. gole ulaştı.

“100’ler Kulübü”nün aktif futbolcusu olan Umut, 
MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes 

Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formasıyla 
lig kariyerinde en çok forma giyen oyuncu 
listesinde ilk basamağa doğru ilerliyor.

Yeni Malatyaspor’da 7 kez fileleri havalandırdı
2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni 
Malatyaspor’a transfer olan Umut Bulut, sarı-
siyahlı formayla Süper Lig’de 5, Ziraat Türkiye 
Kupası müsabakasında ise 2 gol kaydetti.

Bu sezon ilk golünü deplasmanda Fenerbahçe’ye 
atan Umut, son olarak ise ligin 19. haftasında 
Çaykur Rizespor filelerini havalandırdı.

Umut Bulut, Ziraat Türkiye Kupası maçında ise 
Galatasaray’a karşı gol kaydetti.

Yeni Malatyaspor Kulübü de tecrübeli futbolcuyu 
kutladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından 
yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Umut Bulut, 
Fatih Karagümrük maçıyla Süper Lig kariyerinin 
500. maçına çıktı. Umut Bulut’u tebrik ediyoruz.” 
ifadeleri kullanıldı.

Türk futbolunun emektar forveti Umut Bulut, 
500. maçına çıktı



51OCAK 2021 - YENİ SAYI: 30

SPOR

KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?

İç
im
izd

en

Yazar
simgedergi@gmail.com

Murat ALTUN

Dünya futbolunda bir zamanlar adını çokça andıran bir oyuncu idi Mesut Özil. 
Çok değil, bundan bir buçuk yıl önceye kadar gözdeydi fakat sonrasında siyasi 
durumlar yüzünden futboldan çok uzaklaştı. Siyaset günümüz futbolunun en 
büyük düşmanıdır. Bir futbolcu siyasete yaklaştığı zaman, dünyanın en yetenekli 
oyuncusu bile olsa, kaosa sürükler onu.

Kulübü Arsenal’de kadro dışı bırakıldı ve Almanya milli takımından uzaklaştırıldı. 
En büyük sebebi, Doğu Türkistan paylaşımları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile bir araya gelmesi olarak yorumlandı. Sırf bu durumlar yüzünden 
yapılan mobinge, ‘bizi seçmemesine rağmen’ şiddetle karşı çıkmıştık. Ne 
Almanya’da ne de İngiltere’de yüzüne bakılmadı. Ülkemize geleceğini pek 
tahmin etmiyordum. Buraya kadar her şey normal...

Aslında Mesut Özil kampanyası, Acun Ilıcalı’nın TV ekranlarında yaptığı bağış 
kampanyası esnasında başladı. Belli ki kafasında bir plan oturtmuştu. Devre arası 
transfer döneminde Ali Koç’a sorduklarında; ‘’bizim için bir rüya’’ cevabı vermişti. 
Ardından ne hikmetse, Cumhurbaşkanı, sponsorlar yardımı ile birlikte Mesut 
Özil’in yolu düştü Fenerbahçe’ye. Asıl yaygara böyle başladı...

Hazreti Özil ülkeye girişte, siyasiler, devlete bağlı kurumlar ve medya mensupları 
öyle bir karşılama yaptı ki kendi milliyetçiliğimizden şüphe ettik! Milli kahraman 
olarak karşılanan kişi; zamanında Merkel’e ‘’Türk pasaportu benim için kâğıt 
üzerinde’’ diyerek elini sıkmış, Alman olduğunu açık açık ifade etmiş biri. Fatih 
Terim Mesut’u, futbolunun en olgun zamanlarında milli takıma davet edince, 
babasından zehir zemberek bir mektup alarak ‘’oğlumu rahat bırakın’’ cevabı 
almıştır! Buraya gelince, paralı kalemler Fatih Terim onu almadı diye yalan dolan 
haber girdiler! Söz uçar yazı kalır. Amacın ne olduğunu amatörce belli ettiler 
aslında.

Arsenal’de 18 milyon POUND yıllık ücret kazanan oyuncu, Fenerbahçe’ye 
geliyor ve bulunduğumuz sezon için para kazanmayacak açıklaması yapılıyor(!) 
Önündeki üç yıl için de toplam 9 milyon EURO kazanacağı açıklanıyor üzerine. 
Sonradan anlaşıldı açığın nasıl kapanacağı! Tam 10 milyon EURO karşılığında, 
belgeseli çekilecekmiş Acun Bey tarafından. Michael Jordan bile 4 milyon 
Euro’ya çekti belgeselini... Nasıl olsa denetim yok! Düzeltelim, işlerine gelmeyeni 
görmezden gelme var! Güya çocukluğundan beri Fenerbahçeliymiş... Arşivlerden 
bir tane daha tokat gibi kanıt çıktı. Açık şekilde; ‘’Türkiye’de tuttuğum bir 
takım yok’’ diyor mikrofona. Aynısı Emre Belözoğlu! Güya o da Fenerbahçeli, 
Galatasaray şapkası ile Kanal24 ekranlarında; ‘’benim için dünyanın en büyük 
takımı Galatasaray’dır’’ diyor. Şimdi hangi yüzle bize hikâye uyduruyorsunuz?

Kısacası, siz ancak kendinizi kandırırsınız! İnsanlar bunaldı yaratılan bomboş 
gündemden. Kızılay’ın bir futbolcu için hoş geldin mesajı yayınladığını gördünüz 
mü daha önce? Futbolumuzu aldılar çamura batırdılar! Bu düzende de maalesef 
keyfini dolu dolu yaşamayacağız...
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Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki eserler ‘cerrah’ 
hassasiyetiyle temizlenerek geleceğe aktarılıyor
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi’nde yer alan 
birbirinden eşsiz mozaikler, uzman ekip tarafından adeta “cerrah” hassasiyetiyle 
temizlenerek geleceğe aktarılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne sahip Zeugma Mozaik Müzesi’nde bulunan dünyaca 
ünlü mozaikler, Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarları ekiplerince korunuyor.

Başta “Çingene Kızı” mozaiği olmak üzere “Mars heykeli”, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri 
kenarındaki villalarda kurtarma kazıları sırasında çıkarılan eşsiz mozaiklerin konusunda uzman 8 kişilik 
ekip tarafından korunarak gelecek kuşaklara ulaşması sağlanıyor.

Gaziantep Müzeler Müdürü Özgür Çomak, müzedeki eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması için periyodik 
aralıklarla kontroller yapıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının konusunda uzman restoratörlerinin uygun tekniklerle esere hiçbir şekilde 
zarar vermeden, eserin dokusu bozulmadan teknik çalışma yaptığını ifade eden Çomak, “Küçük ince 
konservasyon ve temizlik çalışmaları yapıyoruz ki eserlerimiz gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde 
zarar görmeden ulaşsın. Bugün nasıl görebiliyorsak 100 yıl sonra da aynı şekilde görmeyi ümit etmek için 
bu tarz teknik çalışmalar yapıyoruz.” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Gaziantep Restorasyon 
Konservasyon Bölge Laboratuvarları Müdür Vekili Ayşe Ebru Çorbacı da birbirinden değerli mozaiklerin 
gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

Mozaiklerin periyodik olarak kontrol edildiğini belirten Çorbacı, “Sergilenen eserler, ortama göre bir 
miktar tozlanma ya da kirlenmeyle karşılaşabiliyor. Bu yüzden restoratör arkadaşlarımız yılda en az 3 kez 
periyodik kontrollerle bu eserlerin temizliklerini, konservasyon işlemlerini gerçekleştiriyorlar.” dedi.
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Türk düşünce tarihinin önemli isimlerinden: 
İsmail Fenni Ertuğrul
Türkiye’de ilk felsefe sözlüğü “Lügatçe-i Felsefe”nin yazarı İsmail Fenni Ertuğrul, 96 
yıllık yaşamında birçok akademik ve çeviri kitabın yanı sıra 200 civarında beste, saz 
semaisi ve peşreve imza attı.

Türk mutasavvıf, mütefekkir, felsefeci, yazar, çevirmen, musikişinas ve bestekar İsmail Fenni Ertuğrul’un 
vefatının üzerinden 75 yıl geçti.

Ertuğrul, Tırnova mahalli idare meclisi azası Mahmud Bey’in oğlu olarak, Bulgaristan Tırnova’da 1855’de 
dünyaya geldi. İlk öğrenimine Hacı Ahmet Amiş Efendi’nin nezaretindeki sübyan mektebinde başlayan 
Ertuğrul, medrese eğitiminin yanı sıra tahsiline Tırnova Rüşdiyesi’nde devam etti. Sanatçı, rüşdiyeden 
mezun olduktan sonra da Arapça, Farsça ve İslami ilim dersleri almayı sürdürdü.

Ertuğrul, henüz 15 yaşındayken yazısı güzel olması dolayısıyla Tırnova sancağı muhasebe kalemine 
memur oldu. Görevi sırasında muhasebeyi öğrenen Ertuğrul, Dede Efendi’nin talebelerinden 
Meytabzade’nin öğrencisi olan Cudi Efendi’den de musiki dersleri aldı.

Osmanlı-Rus savaşı sebebiyle, Balkanlardaki istilalardan dolayı 20 yaşında İstanbul’a giden İsmail Fenni 
Ertuğrul, burada birçok memuriyet görevinde bulundu. Daha sonra Ertuğrul, Fransızca resmi yazışmaları 
yürütecek memurları yetiştirmek üzere devlet tarafından kurulan “Dil Mektebi”nden 1886’da mezun oldu.

Ertuğrul, Dil Mektebi sonrası 4 yıl da İngilizce dersleri alarak, 1899’da Divan-ı Muhasebat üyesi oldu. 
Ardından da Mabeyn-i Hümayun bütçesini hazırlayan komisyona alındı.

Devlet hizmetinde titiz, dürüst ve çalışkan biri olarak tanınan Ertuğrul, başarılı çalışmalarından dolayı 
korgenerale mukabil sivil rütbe payesi, dördüncü dereceden mecidi ve üçüncü dereceden Osmanlı nişanı 
gibi ödüllere değer görüldü.



54 OCAK  2021 - YENİ SAYI: 30

İÇİMİZDEN

Ahirette İflas Edenler!
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Herşey ne için yaratıldı ise, onunla meşgul olur. Ne çiçek açmam der, ne güneş 
doğmam der. Insan da yaratılış gayesine uygun yaşamak zorundadır. Derdimiz 
Allah’ın rızası olmalı. Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur. Ahiretimiz için 
kaygılanmalıyız. Ölmeden önce ölmek, gerçek dirilişe hazır olmak gerekir. Ahirette 
iflas etmemek için daha dünyada iken hayat muhassebemizi yapmak lazım gelir. 
Peygamber efendimiz buyurmuştur ki; Bir kul Allah’ın huzuruna getirilir. Günah ve 
sevabı tartılır. Bakılır ki adamın sevabı dağlar kadar çok, günahı azıcık. Adam sevinir 
“Kurtuldum” der. O sırada denir ki; “Bu kulda hakkı olan varsa gelip alsın”
Gıybetini yaptığı, haksızlık ettiği, borç alıp geri vermediği, zulüm ettiği, kalp kırdığı 
velhasıl hakkı geçen kim varsa hakkı nisbetinde sevaplarını almaya başlarlar. O 
dağlar kadar olan sevabı erimeye başlar. Gittikçe azalır ve nihayetinde sevapları biter. 
Biter ama alacaklıları bitmez. Bu defa alacaklılar günahlarından bir kısmını adama 
bırakır giderler. Adam bir bakar ki, kendisinde dağ kadar günah birikmiş. Sevapları 
ise hiç kalmamış. Işte bu adam ahirette iflas eden kişidir. 

Allah en adil olandır. Terazi hassastır. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz bilmez 
miyiz?.. 

Şimdi bir düşünelim, hangi sevaplı işlerimize güveniyoruz? Ahirette eriyip gidecek 
kadar kul hakkına girdik mi? Bize ne kadarı kalacak ya da hiç kalacak mı? Kul hakkına 
özen gösteriyor muyuz? Sevaplarımızı o sevmediğimiz için çekiştirdiğimiz insanlarla 
bölüşmek ister miyiz?

Dünyada tövbe etme, helalleşme şansımız var. Ya ahirette? Artık geri dönüş yok, telafi 
etme imkanı yok, af dileme yok. Tüm şansımızı dünyada tükettik, kaybettik. Dünya, 
ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek, ahirette biçeceğimiz odur. 
Okuduğumuz Kuran-ı Kerimler, tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar, verdiğimiz 
sadakalar ahirette bizi bekleyecek. Hiç biri kaybolmaz. Haksızlık yaptığın diyecek ki 
“Ver o tuttuğun orucu”, iftira attığın diyecek ki “Ver o kıldığın namazı”, parasını ya da 
emeğini çaldığın diyecek ki “Ver o Haccı”. Çaren yok vereceksin. 

Peygamber Efendimiz ömrünün son günlerinden birinde müminleri camiye 
toplayarak şöyle hitap eder: “Ey mü’minler!.. Ben sizin Peygamberinizim. Sizlere 
ömür boyunca öğütler verdim, hidayet ve kurtuluş yolunu anlatmaya çalıştım. Tabii 
ki bunu güç ve kuvvetine sınır olmayan Allah’ın izni ve yardımıyla yaptım. Sizleri bir 
kardeş gibi şefkat kanatlarımın altına alarak korudum. Bir baba gibi de size karşı 
merhametli davrandım. Sizinle keder ve gaye birliği ettim.

Şimdi size soruyorum. Bende hakkı hukuku olan var mı? Olan hemen gelsin ve Allah 
hakkı için, Kıyamet günü hesaplaşmasından önce hakkını alsın.”

Sahabilerden hiç kimse gidip de, “Ey Allah’ın Rasulü!.. Benim sende hakkım var” 
demedi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) aynı soruyu ikinci ve üçüncü defa tekrarlayınca 
Ukkaşe adlı sahabi ayağa kalkarak huzuruna vardı ve “Ey Allah’ın elçisi anam-babam 
sana feda olsun! Eğer defalarca Allah (c.c.) adını kullanmasaydınız huzurunuza gelip 
de hakkımı aramaya kalkışmayacaktım.” der ve şöyle devam eder:
“Ey Allah’ın elçisi! Bir gün sizinle birlikte savaşıyordum. Nasılsa develerimiz yan 
yana geldiler. Devemden inerek özür dilemek üzere size yaklaşmıştım ki, birden 
kamçınızın sırtımda şakladığını duydum. Ey Allah’ın Rasulü! Bunu kasten mi yaptınız 
yoksa devenize ....

Devamı simgedergi.com.tr’de...
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Necdet
BAYRAKTAROĞLU

Örf ve adetleler yazılı olmayan yerleşik kurallardır. Bir toplulukta benimsenmiş ortak 
alışkanlık ve usullerin tamamına örf ve adetler denir. Toplum ve insan davranışlarının 
bir kısmı, dini davranışların yanında örf ve adetlere de dayalıdır. Bu nedenle örf 
ve adetler din ile doğrudan birbiri ile ilgilidir. Türk örf ve adetleri İslam’ ters ve 
aykırı düşmeyip, çok yakın uyumluluk vardır. Türklerin İslam’ı kabul etmelerinden 
sonra, bazı örf ve adetler dinin etkisi ile de oluşmuştur. Ama bunun yanında İslam 
öncesinden gelen ve dine ters düşmeyen bir çok Türk örf ve adetleri, Orta Asya’da 
günümüze kadar uygulamaları görülmektedir. Hz. Peygamberimiz bu konuda: 
“Müslümanları güzel gördüğü her şey, Allah katında güzel” demiştir. İşte Türk-İslam 
kültüründen oluşmuş bu örf ve adetlerimizi korumalıyız, yaşatmalıyız ve bu hususta 
devlet ve millet olarak elimizden gelen her türlü katkı ve yardımı yapmalıyız. Bu bizim 
en büyük yardımseverlik görevimizdir.

 Kültür, her millete kendi özelliğini veren, ona milli damgasını vuran maddi 
ve manevi değerlerin adıdır. Türk-İslam kültürü içinde yer alan örf ve adetler, Türk 
Milletinin en büyük zenginliğidir. Bu kültür ile Türkler, yüzyıllardır hakim olduğu 
coğrafyalarda farklı dil, din, ırklara mensup çeşitli toplumlar arasında sağlam bir 
ahenk ve düzen tesis etmiştir. 

 İslam öncesi hayatlarında Türklerin örf ve adetleri, yardımlaşma ve 
dayanışmaya dayalı halde idi. Türk tarihinin ilk devirleri daha çok Orta Asya 
bozkırlarında geçmiştir. Yaşadıkları coğrafyanın imkanları, onların hayat tarzları, 
düşünceleri, örf ve adetleri kendi öz kültürlerini oluşturmuştur. Toylar aracılığıyla 
yardımlaşma ve dayanışma, fakir ağırlama, konuk ağırlama, doğumlarda ve 
düğünlerde, yaslarda, askerlikte yardımlaşma ve dayanışma, tehlikelere karşı 
birleşme, barış zamanında uyum içinde yaşama şeklinde görülüyordu. Türk insanı zor 
coğrafya şartlarında yardımlaşma ve dayanışmayı örf ve adetler aracılığıyla yapmakta 
idi. Bu asil karakter, Türk Milletinin tarihi kaderinde her daim etkili olmuş, örf ve 
adetler şeklinde hayatında yerini almıştır.

 Anavatan Orta Asya’dan göç edip, Anadolu topraklarına adım attıklarından 
itibaren Türkler, bu toprakları yurt edinmeye başlamışlar, örf ve adetlerin de 
beraberinde getirmişlerdir. İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra, kaç kıtada 
hakimiyetini sürdürürken örf ve adetlerini de götürmüşler, Türk-İslam kültürünün 
yaşadığı her yerde bu örf ve adetleri miras olarak bırakmışlardır. 

 Örf  tarih öncesinde, insanların tutum ve davranışlarında tekrar edile edile 
benimsenen ve yerleşen, kuşaktan kuşağa geçen yaşantı halindeki uygulamalardır. 
Toplum hayatını tanzim eder ve düzene sokar. Bu değerler toplumsal yapının 
durumuna göre bir hukuk sistemi olarak uygulanmış, yasa maddelerine de gerekçe 
olmuştur. İnsanla insan arasında, insanla aile arsında, insanla akraba ve komşu 
arasında, insanla halk ve devlet arasındaki ilişkileri, davranışları belirleyen ve 
düzenleyen bir kurallar haline gelmiştir. Bu nedenle bazı kesimlerde ve toplumlarda 
örfe karşı çıkma, sanki yasaya karşı çıkmış gibi sayılır.

 Adetler de, örfler gibi sosyal hayattaki ilişkiyi düzenlemekte ve 
yaşatmaktadır. Toplum hayatının düzenli, huzurlu ve güvenli gitmesinde etkili 
olmaktadır. Örnek olarak verirsek, kız isteme, nişanlılık ve evlenme usulleri, 
karşılama ve uğurlama, yemek ve sofra düzenleri, cinsler ve yaş gurupları arasındaki 
ilişkiler, selamlaşma ve hatır sormadaki...

Devamı simgedergi.com.tr’de...



56 OCAK  2021 - YENİ SAYI: 30

       DÜNYA

Bangladeş, Arakanlı Müslümanların 4. grubunu 
Bhasan Char Adası’na gönderdi
Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen 1778 kişiden oluşan Arakanlı 
Müslümanların 4. grubunu Bhasan Char Adası’na gönderdi. Ada’ya gelen Arakanlı 
Müslüman Mohammed Nuruddi, buraya kendi isteğiyle gönüllü olarak geldiğini söyledi.

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen 1778 kişiden oluşan Arakanlı Müslümanların 
(Rohingya) 4’üncü grubunu Bhasan Char Adası’na gönderdi.

Bangladeşli yetkililer, 1778 Arakanlı Müslümanın Cox’s Bazar kentindeki kamplardan getirildikten sonra 
Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char Adası’na gönderildiğini açıkladı.

Bhasan Char’a getirilen 4’üncü gruptaki Arakanlı Müslümanlardan Aman Ullah, Ada’ya daha önce 
getirilen akrabaları ve diğer Rohingyaların buradan memnun olduklarını belirtti.

Ullah, “Biz de onlar buradan memnun olduğu için geldik.” dedi.

Ada’ya gelen bir başka Arakanlı Müslüman Mohammed Nuruddi, buraya kendi isteğiyle gönüllü olarak 
geldiğini söyledi.

Bangladeş, Arakanlı Müslümanların ilk grubunu 4 Aralık 2020, 2’inci grubunu 29 Aralık 2020, 3’üncü 
grubunu 29 Ocak’ta Ada’ya göndermişti.

Müslümanların Bhasan Char’a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı
Ana karanın 34 kilometre uzaklığında bulunan ve 20 yıl önce gün yüzüne çıkana kadar keşfedilmeyen 
Ada’nın 100 bin kişiyi barındırma kapasitesi var.

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox’s Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char’a taşınmaya 
başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı.
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Ürdün Kralı II. Abdullah: Filistin meselesinde 
adil çözüm olmadan bölgede istikrar ve barış 
sağlanamaz
Ürdün Kralı II. Abdullah,”Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümü gerçekleşmeden 
bölgede ve dünyada güvenlik, istikrar ve barış sağlanamaz.” dedi.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Filistin meselesinde adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması gerektiğini, aksi 
halde bölgede güvenlik, istikrar ve barıştan söz edilemeyeceğini belirtti.

Kral Abdullah, Ürdün resmi ajansı Petra’ya verdiği mülakatta, Filistin-İsrail anlaşmazlığını sona 
erdirmenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini söyledi.

Ürdün Kralı, Filistin halkının yanında olduklarını ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız 
Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak tüm çabaları desteklediklerini vurguladı.

“Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümü gerçekleşmeden bölgede ve dünyada güvenlik, istikrar 
ve barış sağlanamaz.” diyen Abdullah, söz konusu çözümün kardeş Filistin halkının tüm meşru haklarını 
yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Filistin davası, Ürdün için merkezi bir meseledir”

Ülkesinin Filistin meselesi konusundaki tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Abdullah, “Filistin 
davası, Ürdün için merkezi bir meseledir.” ifadesini kullandı.

Kral Abdullah, Ürdün’ün Kudüs’teki Müslüman ve Hristiyan vakıf malları üzerindeki himayesini 
sürdüreceğini, Kudüs’teki kutsal yerlerin yanı sıra Arap, İslami ve Hristiyan kimliklerini korumak adına 
her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.
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Enerjide lityum devrimi ve Türkiye’nin 
potansiyeli
Geleceğin petrolü veya beyaz altını olarak bilinen lityumun önemi gelişen teknolojilerle 
birlikte artmaya devam ediyor.

Geleceğin petrolü veya beyaz altını olarak bilinen lityumun önemi gelişen teknolojilerle birlikte artmaya 
devam ediyor. Özellikle son dönemde elektrikli otomobil ve otonom robotlara olan ilginin artması, bu 
makinelerin ihtiyaç duyduğu enerjinin depolama birimlerinin temel maddesi olarak lityumu ön plana 
çıkarıyor.

Türkiye bor cevherini lityuma dönüştüren Eti Maden, Lityum Karbonat Üretim Tesisini 2020 yılının Aralık 
ayının sonunda açtı. Yüzde yüz yerli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetinin sonucu olarak inşa 
edilen, rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretmesi planlanan pilot tesis, 
ilk etapta yıllık 10 tonluk üretim yapacak. Tam kapasiteyle devreye girdiği durumda tesisin, yıllık 600 
tonluk bir üretim gerçekleştirerek Türkiye’nin lityum ihtiyacının yarısını karşılaması bekleniyor. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu yöntemle lityum üretiminin dünyada bir ilk olduğu ve sadece Eti Maden 
tarafından uygulandığını belirtiyor. 2020 yılı Ağustos ayında ise ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak 
olan, Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaat sözleşmesi Kayseri’de imzalanmış ve gerekli 
hazırlıkların başladığı duyurulmuştu.

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’de bor yatakları Balıkesir Bigadiç, Kütahya 
Emet ve Eskişehir Kırka’da bulunuyor ve bunlar belli oranlarda lityum içeriyor. Fakat geleneksel üretim 
metodu ekonomik olmadığı için, bugüne kadar bor atıklarındaki lityum değerlendirilmemişti. Eti 
Maden’de üç yıldır devam eden Ar-Ge faaliyetleri sonucunda, rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan 
sıvı atıklardan lityum üretilmesine başlanacak. Bu yöntemle, atıklardaki bor ve lityumu ayrıştırılarak 
lityum karbonat ve satılabilir bor ürünleri üretilecek.



59OCAK 2021 - YENİ SAYI: 30

ANALİZ

Eti Maden son yıllarda bor ürünlerinden temizlik malzemesi üreterek temizlik ürünleri piyasasında 
önemli bir yer edindi. Eti Maden Lityum Tesisi tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 20 milyon dolara 
denk gelen lityum ithalatının önüne geçilmiş olacak. Türkiye 2002 yılında 730 bin ton olan bor ürünleri 
kurulu kapasitesini 2020 yılında 2 milyon 753 bin tona yükseltti.

Türkiye’de lityum üretilmesi elektrikli araçlar, elektrikli portatif aletler, küçük ev aletleri, tablet ve 
telefonlar başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında atılım yapılması için bir başlangıç 
olabilir.

Bir yandan elektrikli araçların yaygınlaşmasının, diğer yandan küresel ısınma nedeniyle devreye 
girmesi gereken çevreci politikaların ve karbondioksit salınımının azaltılmasını öngören sınırlamaların, 
Türkiye’de ve dünyada, depolanabilir ve daha çevre dostu bir enerji kaynağı olan lityuma olan talebi 
artırması bekleniyor. Türkiye hâlihazırda lityum ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşılıyor ve 
Eskişehir’de açılan tesislerin tam kapasite devreye girmesi Türkiye’nin lityum ihtiyacının yarısının yerli 
üretimle karşılanması anlamına gelecek.

Geri dönüşüm odaklı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hayata geçirilen lityum üretim tesislerinde 
mevcut atıklardan lityum üretilmesi planlandığı için, yeni atık depolama alanına duyulan ihtiyaç 
azalacak ve atık depolama maliyetinden yılda 1 milyon 300 bin dolarlık bir tasarruf sağlanacak. Ayrıca 
bu yöntemle yıllık 440 bin metreküp sıvı atığın işlenerek yüzde 90 oranında geri kazanılması planlanıyor. 
Atıklardan temiz su elde edilmesi de bu yatırımın diğer bir faydası olacak.

Bor atıklarından lityum üretilmesinin Türkiye’ye pek çok avantaj sağlaması bekleniyor. Yeni bir istihdam 
alanı açılması, ülke içinde üretilen ve lityum kullanan cihazların yerlilik oranının artması, lityum ithalat 
masrafının düşmesi, geleceğin en değerli madeninin üretim teknolojisinin yakalanmış olması ve bu 
durumun inovasyon konusunda Türkiye’nin önünü açarak uluslararası rekabetçilikte elini güçlendirecek 
olması, lityum üretiminin ilk etapta sayılabilecek faydaları arasında.

Ayrıca Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’de üretilecek elektrikli otomobillerin yerli 
pillerle çalışacak olması, Türkiye’nin elektrikli otomobiline ciddi bir fiyat avantajı da kazandıracak.

AB’de lityum konusundaki gelişmeler

2017 yılında hazırlanan Avrupa Birliği (AB) kritik hammadde listesinde, pil üretiminde kullanılan kobalt, 
doğal grafit ve silikon yer alırken 2020 yılı Eylül ayında güncellenen listeye lityum da girdi. AB için 
lityumun yakın gelecekte kilit bir rol oynayacağı ve bu nedenle sıfır emisyonlu hareketlilik için lityum 
arzının garanti altına alınması hakkında yazılan raporlar ve yapılan uyarıların bu güncellemede etkisi 
olduğu düşünülüyor. “Sıfır emisyonlu hareketlilik” kişilerin sıfır veya mümkün olan en az karbon salınımı 
ile hareket halinde olması şeklinde açıklanıyor. Bu bağlamda, yakın mesafelere yürüyerek veya bisikletle 
gidilmesi, araç kullanılacaksa da karbon salınımı olmayan elektrikli araçların tercih edilmesi gerekiyor.

2050 yılına kadar net sera gazı emisyonu olmayan, iktisadi büyümeyi kaynak kullanımından bağımsız 
olarak başarmayı hedefleyen, insan sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi, doğayı önemsemeyi 
ve kimseyi geride bırakmamayı planlayan “Yeşil Mutabakat” (The Green Deal) vizyonu ile birlikte 
değerlendirdiğimizde, AB’de lityum konusunda atılan adımların yeşil mutabakatın bir aşaması 
olduğunu ve yeşil mutabakat ile birbirini tamamladığını görürüz. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der 
Leyen’e göre Yeşil Mutabakat sadece hayat ve çevre kalitesini artırmakla kalmayacak, işletmeleri de daha 
yenilikçi yapacak.
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Prof. Dr. Nisbet yaptığı açıklamada, hastalıklarla mücadele ve tedaviyi destekleyici alternatif ürünler geliştirmek 
amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kişisel koruyucu önlemlerin başında gelen maskeye talebin 
arttığını ancak hangi tür maskelerin virüslere karşı daha koruyucu olduğunun da gündeme geldiğine işaret eden 
Nisbet, piyasada kullanılanların çoğunun virüslere karşı koruyuculuğu bulunmayan, havada asılı partiküllere karşı 
koruyuculuk sağlayan ve genelde işçi güvenliği amacıyla kullanılan toz maskeleri olduğunu anlattı.

Fakülte olarak hem viral risklere karşı korumayı sağlayacak hem de günlük hayatta kullanımı konforlu bir yüz 
maskesi geliştirmek istediklerini dile getiren Nisbet, birçok alanda insan sağlığına faydası bulunan propolisten 
(arıların, bitkilerin tomurcuk ve gövdelerinden topladığı reçinemsi maddeleri işlemesiyle ürettikleri bir ürün) 
tamamen doğal ve sağlıklı tıbbi maske geliştirdiklerini söyledi.

OMÜ Veteriner Fakültesi laboratuvarında yaklaşık 6 ay sürdürülen çalışma sonucunda propolisi kumaş haline 
getirdiklerini belirten Nisbet, “Propolisi işleyerek üç katmanlı maske yaptık. Propolisten yaptığımız maskenin 
filtreleme özelliği var. Maskenin pestisit ve ağır metal açısından analizleri yapıldı, sağlık açısından da faydalı bir 
ürün. Propolis ekstraksiyonunu başka bitkinin ekstrasiyonu ile kombine ederek geliştirdik. Maskenin seri üretimi 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Tıbbi veya cerrahi maskelerin hava yolu ile hastalık bulaşma riskini düşürmek, hava kirliliği nedeniyle oluşan toz 
partiküllerini solumaktan korunmak için sıklıkla kullanıldığına dikkati çeken Nisbet, şöyle devam etti: “Özellikle 
Kovid-19 sürecinde kullanılması önerilen maskelerin seçimi büyük önem taşımaktadır. Medikal maskeler, bakteri 
filtrasyon etkinliğine ve koruma seviyelerine göre ‘tip I’ ve ‘tip II’ olarak iki ana grupta toplanmakta. Tip I tıbbi yüz 
maskeleri, özellikle epidemik veya pandemik durumlarda toplumda enfeksiyonların yayılma riskini azaltmak için 
hastalar için kullanılır. Tip II maskeler ise esas olarak ameliyathane veya benzer gereksinimleri olan diğer tıbbi 
ortamlarda sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır ancak her maske uygun değildir”.

Propolisten koruyuculuk düzeyi yüksek cerrahi 
maske geliştirildi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Nisbet, 
propoliste, yüksek düzeyde filtre sağlayan antibakteriyel ve antiviral özelliğe sahip 
cerrahi maske geliştirdiklerini belirtti.
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İTÜ’nün 16 yılda tasarladığı 6 küp uydu 
yörüngede yerini aldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uzay Sistemleri Tasarım 
ve Test Laboratuvarı (USTTL) Sorumlusu Prof. Dr. 
Alim Rüstem Aslan yaptığı açıklamada, küp uyduların 
yaklaşık 20 yıl önce uzay mühendisliği öğrencilerine 
eğitim yaptırmak için hayata geçirildiğini söyledi.

Öğrencilerin uyduların planlanmasından 
fırlatılmasına kadar bütün aşamalarında yer aldığını, 
2009’da Türkiye’nin ilk küp uydusunun tasarımını 
tamamladıklarını belirten Aslan, “Tasarladığımız 
‘İTÜpSAT1’ isimli küp uydu, 23 Eylül 2009’da uzaya 
gönderildi. İlk sinyallerini İTÜ’de kurulan ‘İTÜ-USTTL’ 
yer istasyonu ve Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan 
Algılama Merkezi’ne gönderdi.” diye konuştu.

Prof. Dr. Aslan, İTÜpSAT1’ın 11 yılı aşkın süredir sinyal 
göndermeye devam ettiğini, tasarlanan ilk uydunun 
tüm testlerinin İTÜ laboratuvarlarında yapıldığını ifade 
ederek, şöyle devam etti:

“Uzaya gönderilen ilk küp uydunun ardından, yeni küp 
uydu tasarımlarına devam ettik. İTÜ olarak 16 yılda 
tasarladığımız 6 küp uydunun yörüngeye yerleşmesini 
sağladık ve üniversite olarak bu alanda büyük bir insan 
kaynağını yetiştirme başarısı gösterdik. Yakın zamanda 
ise ASELSAN ve İTÜ iş birliğiyle geliştirilen 3U küp 
uydu ASELSAT uzaya gönderildi. Bu uydu, SpaceX’in 
roketiyle görev yapacağı yörüngesine başarıyla 

yerleştirildi. Tek bir fırlatmada aynı anda 143 uydunun 
yörüngeye bırakılmasıyla bu alanda yeni bir dünya 
rekoru kırılmış da oldu. İTÜ olarak böyle bir projenin 
parçası olmaktan kıvanç duyduk. Geliştirdiğimiz 6 
küp uyduyu da yerli ve milli imkanlarla tasarladık. Küp 
uydunun nasıl görüneceğinden uçuşuna kadar her 
şeyi proje ortaklarımız ile birlikte gerçekleştirdik.”

Prof. Dr. Aslan, yedinci küp uyduyu Birleşik Arap 
Emirlikleri’ndeki Sharjah Üniversitesi için “SharjahSat-1” 
adıyla geliştirdiklerini, proje kapsamında üniversitenin 
küp uydu grubuna, uydu tasarımı, testleri, 
haberleşmesi ve yer istasyonları başlıklarında eğitimler 
verildiğini bildirdi.

Uydu geliştirme çalışmalarının karşılıklı yapıldığını, 
testlerin ise İTÜ’de gerçekleştirileceğini belirten Aslan, 
küp uyduların kısa sürelerde ve uygun maliyetle 
tasarlanarak üretilebildiğini kaydetti.

Aslan, Birleşik Arap Emirlikleri için tasarladıkları küp 
uydunun 3U boyutunda ve kullanım alanlarının geniş 
olduğunu dile getirerek, “Uygun maliyetleri nedeniyle 
küp uydular çok sayıda geliştirilip yörüngeye takımlar 
halinde yerleştirilebildiğinden, çok daha sık veri 
topluyor. Böylece yörüngede zamansal çözünürlüğü 
de küp uydu sayesinde artıyorsunuz.” şeklinde 
konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinin 2005’ten bu 
yana geliştirdiği 6 küp uydu yörüngedeki yerini aldı.
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TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin bilim insanlarının çalışmaları sayesinde 
gelecek hedeflerine daha da yaklaştığını vurgulayarak, 
ödül alanları tebrik etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
olağanüstü bir dönemden geçildiğine işaret eden 
Şeker, dünyanın büyük ekonomilerinin dahi salgının 
ekonomik, ticari, psikolojik ve sosyolojik olumsuz 
etkilerini yönetmekte zorlandığını söyledi.

Şeker, geçmiş dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen 
sağlık yatırımlarının, kapsayıcı sosyal güvenlik 
sisteminin ne kadar gerekli olduğunun görüldüğünü 
vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Devlet güvencesiyle alınan tedbirlerle toplumumuzun 
tüm katmanlarının bu süreci, diğer ülkelere göre daha 
az hissederek atlatması için gayret edildiğini görmek 
bizleri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 
bilimin ve bilim insanlarımızın yol göstericiliği, sağlık 
çalışanlarımızın özverili gayretleri sayesinde bu zorlu 
süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı 
umuyoruz.”

Salgının gölgesinde acil çözüm bekleyen sorunlar 

olduğunu belirten Şeker, küresel ısınma, çevre kirliliği, 
açlık sorunu, yerlerinden edilmiş mülteciler, ülkeler ve 
toplumlar arası ekonomik mücadeleler ve çarpıklıklar, 
internetin birey, aile, toplum ve devlet üzerindeki yıkıcı 
ve yıpratıcı etkileri gibi krizlerle mücadele edildiğini 
anlattı.

Şeker, Türkiye’yi temsilen katıldıkları G-20 Zirvesi alt 
oluşumlarından biri olan Bilim-20’de, bu sorunları 
ve çözüm yollarını gelişmiş ülkelerin akademileriyle 
gündemde tutmaya çalıştıklarını aktararak, bu 
problemlere en duyarlı dünya liderlerinden birisi 
olması ve bilim insanlarına verdiği destekler dolayısıyla 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini 
iletti.

Bilimin ülkeler arası hesaplaşmaların ve acımasız 
rekabetin bir aracı olarak kullanıldığına dikkati çeken 
Şeker, “Ülkemizin son dönemde uygulamaya çalıştığı 
milli ve yerli üretim kapasitemizi artırma çabaları, 
stratejik alanlara yapılan özel teşvikler gelecek 
nesillerimizin bağımsızlığı için önemli yatırımlardır. 
TÜBA olarak bizler insanlığın huzur ve refahını 
yükseltecek, ülkemizin uluslararası alanda rekabet 
gücünü artıracak, daha sağlıklı ve güvenli bir toplum 
için, ulusal bağımsızlığımıza bilimsel çalışmalar ile katkı 
sunmaya gayret ediyoruz.” diye konuştu.

TÜBA ile TÜBİTAK Bilim Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 
törenle sahiplerine verildi.
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