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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

“DOĞRU DUVAR YIKILIRSA, 
BÜTÜN BİNA YIKILIR”

Kim bir işe girecek olsa ilk aklına gelen “dayı” bulup 
rüşvet verme peşine düşmektedir.  Dayısı olan, rüşvet 
verebilen, kayıranı bulunan gireceği işin ehli olmasa 
da işe alınır durumdadır. Dayısı var rüşvet verebildiyse 
görev sahibi, makam sahibi ediliyor. Başarı göstermese 
bile başarı göstermiş gibi kabul ediliyor. Rüşvet ver-
miştir, dayı bulmuştur. Kısaca  “Dayısı var ya.”

Ya dayısı olamayanlar?

Dayısı olmayan, kayıranı bulunmayan %100 başarı 
gösterse, haklı da olsa işe alınmaz, hakkı savunulmaz. 
Gider gelir havasını alır. En ucuz şey hava atmaktır. 
Dayısı yok haklıdır, hakkı yenilmiştir. Yensin... Çare-
sizdir. Olsun... Kimin umurunda. Önce dayısı olanın işi 
görülmelidir. Dayısı olanlar bekletilmez, bekletilemez. 
Bekletilsin de göreyim. Bekleten görür. Ya dayısı olma-
yanlar. İşlerini halletmek bir an önce göreve başlamak 
ister. İster ama başlatan kim? Dayısı olamadığı için 
aylar, yıllar beklemeli kimin umurunda? Beklesin 
kardeşim, beklesin bekleye dursun. Beyler niye bekles-
in?  Suç mu işledi?  Dayısı yok efendim. Adam işin ehli 
ama olsun dayı bulsaydı ya.

Dayı ve rüşvet büyük bir felaket olarak, karşımıza çık-
makta, haklıyı haksız, haksızı haklı göstermektedir. 
Düşünün bir kere, para karşılığı haksızı haklı, suçluyu 
suçsuz çıkaran kişileri, mutlaka rüşvet almış, dayılık 
yapmıştır. Para ile yalancı şahitlik yapanlar, para ile 
birisinin malını birine verenleri daha nicelerini saymak 
mümkün.

Parası olmayan, rüşvet veremeyen işe girmek için aylar, 
yıllar bekler. Sonunda sabrı taşar işe girmek için dayı 
arayıp rüşvet vermenin yollarını aramaya başlar. Rüşvet 
vermeyip doğru olmaya çalışan,  dayı aramayan kim-
seler için toplum nazarında damga hazırdır “Keriz”... 
Asıl keriz kendileri ama bilmezler. Açıkgöz olduklarını 
sanırlar.  Ah avanaklar...

“Doğru duvar yıkılırsa, bütün bina yıkılır”  sözü unutul-
mamalıdır. 

Yeryüzünde yaşayıp da sonra helak 
olmuş milletlerin batış sebeplerinde 
rüşvet ve dayının rol oynadığını açıkça 
görmek mümkündür. Rüşvetin ekono-
mik ve sosyal yaşantıda açtığı yaralar 
hala kanamaktadır.

Rüşvet ve dayı denen hastalık 
halindeki bu olay ekonomileri çökertti. 
Bu da yetmezmiş gibi manevi hayatı 
allak, bullak ederek ahlakı zayıflattı. 
“Toplum sana uymuyorsa, sen toplu-
ma uy” demek adet haline gelmiş du-
rumda. “Bana dokunmayan yılan bin 
yıl yaşasın” deniyor. O bin yıl yaşasın 
denen yılan yaşadı, büyüdü, gelişti, 
şimdi bizleri de sokmaya başladı. 

Dayı ve rüşvet, geçmiş milletler-
in hayatında büyük rol oynamıştır. 
Rüşvet neden, nasıl alınıp verilmekte-
dir? Dayı neden aranır, ne iş görürler? 
Rüşvet ve dayı kelimeleri birbirini 
tamamlar. 
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Ayasofya-i Kebir Camii’ni 3,5 milyonun üzerinde
kişi ziyaret etti

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Muştuer, Ayasofya-i Kebir Camisi’nin 
yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ve şim-

diye kadar 3,5 milyondan fazla insanın camiyi ziyaret ettiğini söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Ferruh Muştuer, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kap-
samında yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii’nde imam olarak bir yılı aşkın bir süredir 
görev yaptığını söyledi.

Ayasofya Camii’nde görev yaptığı için büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren 
Muştuer, “Ayasofya-i Kebir Camii’nde imam olduğum için kendimi şanslı görüyorum. Rab-
bimize şükrediyoruz. Cenab-ı Hak bize nasip eyledi. Büyüklerimiz de bizi uygun gördüler. O 
günden bugüne büyük bir zevk ve heyecan içerisinde vazifelerimizi yapmaya çalışıyoruz.” diye 
konuştu.

Muştuer, Camiler ve Din Görevlileri Haftasının her yıl bir temayla kutlandığını anlatarak, “Bu 
senenin teması ‘vefa’ olarak belirlendi. Biz toplumun her zaman yanında olan kesimiz. Onların 
dini konularda bilgilenmelerini sağlıyor, güzel günlerinde yanlarındayız. Milletimizin bize olan 
teveccühünün sürmesini hatta daha fazla çoğalarak büyümesini arzu ediyoruz.” ifadelerini kul-
landı.

Ayasofya-i Kebir Camii’ne yapılan ziyaretler hakkında da bilgi veren Muştuer, şöyle de-
vam etti: “Ayasofya-i Kebir Camii yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşlarımızın 
yoğun ilgisi var ve bu zamana kadar 3,5 milyondan fazla insan camiyi ziyaret etti. Özel-
likle cuma, cumartesi, pazar günleri bu ziyaretçi sayısı 30 binleri geçiyor. Cami açıldığı 
andaki atmosfer ne ise bu durum katlanarak ve çoğalarak bugün de devam ediyor. Cam-
iye ilgi hiç eksilmedi, hiç azalmadı. Dünyanın her yerinden ilgi var. Ayasofya-i Kebir 
Camii sembol bir mabet, sembol bir eser. Her gün 2, 3 insanın Müslüman olduğuna 
rehberlik, şahitlik yapıyoruz. Kanada’dan gelen bir insan gözünü Ayasofya’ya dikmiş, 
İslamiyet’i araştırmış, özümsemiş ve ‘İslamiyet’e Ayasofya’da girmek istiyorum’ diyor. 
Avrupa’dan ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelenler resmi nikahtan sonra dini nikahl-
arını özellikle Ayasofya’da kıymak istiyorlar.”
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Türkiye’de telefon numarası taşıma sayısı
157 milyonu geçti

Türkiye’de cep telefonu operatörleri arasında bugüne kadar 155 milyon 127 bin 476 numara 
taşınırken, sabit telefonlarda bu sayı 2 milyon 300 bin 277 olarak kayıtlara geçti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede 84,6 milyon mobil telefon 
abonesi bulunuyor.

Numara taşıma işlemi sayısı ekim ayı itibarıyla 157 milyon 427 bin 753’e ulaşırken bunun 155 milyon 127 bin 
476’sı cep telefonu, 2 milyon 300 bin 277’si sabit telefon numaralarından oluştu.

Dönemler itibarıyla bakıldığında, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde mobil numara taşıma sayısı bir önceki
3 aylık döneme göre yüzde 20,9 azaldı.

Mobil numara taşıma hizmetiyle bu yılın ikinci çeyreğinde, TT Mobil yaklaşık 36 bin abone kazanırken
Vodafone yaklaşık 30 bin, Turkcell ise yaklaşık 6 bin abone kaybetti.

Türkiye’de 10 Eylül 2009’da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilme uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. 
Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 2 milyon 300 bin 277 numaranın taşınma işlemi kayıtlara geçti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Türk Telekomünikasyon AŞ net olarak 16 bin 40 abone kaybederken İstanbul
BT Telekom İletişim Hizmetleri 4 bin 812 abone kazandı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, üzüm hasadı etkinliğinde 
hemşehrileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, memleketi Bayındırhüyük köyüne gelişinde, köy kadınları, pişirdikleri 
gözleme ve yöresel yemeklerden ikram etti. Fuat Oktay, kadınlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Daha sonra üzüm bağına geçen Oktay, köy muhtarı ile üzüm topladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, pekmez 
kazanının başına geçerek, bir süre kaynayan pekmezi karıştırdı ve pekmezin tadına baktı.

Oktay, topladığı üzümlerden programını takip eden basın mensuplarına da ikram etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, memleketi Çekerek’te 
üzüm hasadına katıldı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtları anlamında dünyanın en 
kaliteli tesislerine sahip olduklarını söyledi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda basın toplantısı 
düzenleyen Bakan Kasapoğlu, bu tesisin de Türkiye’nin 81 il, 258 ilçesinde olduğu gibi spor alanından çalışma 
alanına, kütüphanesinden lüks restoranına, modern odalarına kadar dört dörtlük dizayn edilmiş mekanlardan 
biri olduğunu söyledi.

Bakanlık yurtlarının, bu milletin evlatlarına yuva olan, aile şefkatini, sıcaklığını, güvenliğini hissettirme ideali-
yle yapıldığını aktaran Kasapoğlu, “Emektar personelimize, bu yurtlarda emek var, gayret var, alın teri var, tüm 
çalışma arkadaşlarımıza, kalorifercisinden temizlik, güvenlik, yemekhane görevlilerine, yurt yönetim memuruna, 
müdürüne kadar herkese, şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Pandemi süreci sonrası da tüm il ve ilçelerdeki yurtlarda bu vatanın evlatlarını aile sıcaklığıyla karşılamaya hazır 
olduklarını dile getiren Kasapoğlu, “Dünyanın en kapsamlı, kapasitesi en yüksek yurtlarına sahibiz. Türkiye 
Cumhuriyeti olarak, adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız. Bunu 
göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Temizlik, konfor, çalışma imkanları, güvenlik, bakımından her alanda yüksek 
standartlara sahibiz.” diye konuştu.

Dünyada eğitim hizmetini ihracat kalemi olarak sunan ülkelere bakıldığında, bu hizmetin Türkiye’deki yurtlardaki 
standart, seviye ya da kapasitede hiçbir şekilde olmadığının görüldüğünü dile getiren Kasapoğlu, “Alt yapımımız 
ve bu çerçevede ortaya çıkan hizmet Türkiye için bir iftihar tablosudur.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu: Dünyanın en kapsamlı, kapasitesi en 
yüksek yurtlarına sahibiz!
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“Bakanlık ve hükümet olarak el ele vermiş şekilde çalışıyoruz”

Standart ve kapasiteyi her gün daha yukarı taşımanın gayreti içinde olduklarını belirten Kasapoğlu, “Bu gurur 
tablosu, son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vizyonuyla, güçlü liderliğiyle, birebir takibiyle ortaya çıktı. 
Bakanlık ve hükümet olarak el ele vermiş şekilde çalışıyoruz. Bu hizmeti, altyapıyı, çalışmayı ve güzel tabloyu 
kimsenin istismarına ve karalamasına müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Bu kapasite, hiz-
met ve yurtlarımızdan 720 bin öğrenci faydalanıyor. Özellikle de son 19 yılda, 2002-2021 yılları arasında 190’dan 
768’e yükselen yurt sayısı ve 182 binden 720 bine yükselen bir kapasite var. Her geçen gün artıyor ve artmaya da 
devam edecek. Her iki perspektiften bakıldığında 4 misline yakın bir artış gerçekleşmiş oluyor.” şeklinde konuştu.

“Gözümüzün ışığı gençlerimiz; kapasite, standart, konfor açısından her şeyin en iyisine layık.” diyen Kasapoğlu, 
şöyle devam etti:

“Eskiyen, modernize edilmesi, deprem vesaire gibi nedenlerle acilen yenilenmesi gereken yurtları tekrar yapıyoruz. 
Ülkemizin her köşesinde, Edirne’den, Kars’a, Iğdır’dan Tekirdağ’a kadar bu standartlarda yurtlarımız var. Biz hiçbir 
özveriden kaçınmadan, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı tabloyu daha yukarılara taşıyacağız. 
Yeni yatırım programlarımız, hizmete alacağımız yurtlar var. Ankara’daki eski yurtları yeniledik. İki hafta sonra, 
güzel bir törenle hizmete alacağız. Salgın sürecine rağmen 216 bin 452 yeni kapasite oluşturduk. Yeni yurtlar için 
çalışmalarımız, var. Durmayacağız, duraksamayacağız ve bu çıtayı gençlerimiz için her daim yükseltmeye devam 
edeceğiz. Son 4 yıla baktığımızda, 2017-2018 döneminde başvuru yapan öğrencilerimizin yüzde 90’ı, 2018-2019’da 
yüzde 89’u, 2019-2020’de yüzde 88’i yurtlara yerleşirken, 2020-2021’de ise salgın nedeniyle öğrenci almadık. 2021-
2020’de yeni bir süreç başladı. O süreç geçen hafta tamamlandı ve akabinde yerleştirmelerimiz başladı.”

“Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık”

Bakan Kasapoğlu, verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanların, konuyu bildiği halde kötü niyetle istismar 
edenlerin olduğunu söylerken, “Belli bir amaçla, kötü algıyla milletimizi kandırmaya çalışanlar çok iyi bilsinler ki 
her bir öğrencimiz, her bir gencimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olmasının bilinciyle, devletimizin, 
hükümetimizin güvencesi altındadır.” ifadelerini kullandı.
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“Bu yıl da yerleştirmelere hızlı bir şekilde geçeceğiz.” 
diyen Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yurtlara her öğrenci başvuruyor. Başvuranların bir 
kısmı hak kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. Yine 
kaydını yaptırdığı halde vazgeçip başka imkanlara gid-
en, bir ay sonra arkadaşıyla buluşup başka bir alternatif 
ortaya koyanlar oluyor. 11 milyonluk bir kitleden bah-
sediyoruz. Genç, dinamik bir kitle. O yüzden gençler-
in bu alandaki tercihlerini il il, ilçe ilçe an be an takip 
ediyoruz. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu 
hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek 
yerleştirmelerimiz olacak. İnanıyoruz ki geçmiş yıl-
lardaki kapasiteyi yeniden yakalayacağız. Sadece barın-
ma değil, her gencimizin kahvaltısı ve bir öğün yemeği 
de dahil olmak üzere her ay beslenme yardımımızı 570 
liraya çıkardık. Açık büfe yemeklerimizle, modern im-
kanlarla standartları her geçen gün arttıracağız.”

Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurt konusunu istismar 
eden bir anlayışla hareket ettiğini kaydederek, “Yıllardır 
en güzel şekilde yönetilmesine rağmen, maalesef bu 
konuyu istismar eden muhalefet anlayışı, kendilerinin 
gerçek yüzünü ortaya koyması açısından bir kara tabloyu 
sergilemektedir. Yalana, abartıya, iftiraya, çarpıtmaya 

her zamanki gibi yine bu konuda da başvurmaktadır-
lar. Kısa süre önce yaşadığımız yangın ve seldeki an-
layışları, o süreçte ortaya koydukları iftira, karalama 
kampanyaları, ülkemizi düşürmeye çalıştıkları acziyet 
tabloları, yine bu süreçte de muhalefet tarafından or-
taya konulmaktadır. Biz inanıyoruz ki bu iftiralar ve 
yalanlarda boğulacaklardır. Mavi vatanı inkar eden 
anlayışla, PKK’ya iltisaklı partilerle yaptıkları iş bir-
likleriyle, gençlerimizin geleceğini garanti altına alma 
noktasında açıkçası acziyetlerini görüyoruz. Gençler-
imiz bizim gözbebeğimiz. Onların bu çabaları en güzel 
şekilde gördüklerine, bu güzel tabloyu en güçlü şekilde 
hissettiklerine inanıyoruz. İşte bunun ispatı, yurtlarda-
ki anketlerde yüzde 98-99’larda çıkan memnuniyet an-
layışıdır. Türkiye’nin her yerinde gençlerimizle birlikte 
oluyor, oturuyor dertleşiyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Bir yurdun atık su sorununu dahi çözmekten acizler”
Bakan Kasapoğlu, bütçe görüşmeleri ve diğer ortamlar-
da muhalefet temsilcilerine yurtların güzelliğinden, im-
kanlarından, konforundan bahsettiğini, onları yurtlara 
davet ettiğini ama maalesef gelip görmeye dahi cesaret 
edemediklerini dile getirdi.
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Muhalefetin eleştirilerinde samimi olmadığını ak-
taran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Kılıçdaroğlu, 8 milyon öğrenci üzerinden yapmış 
olduğu algı çalışmasında, ‘Biz bunu bir yılda halleder-
iz.’ diyor. Bahsettim; illerde, ilçelerde, yurtlar yapıyoruz, 
yatırımlar yapıyoruz. Muhalefet partisinin yönettiği 
bir büyükşehir belediyesinin, yapmış olduğumuz 4 bin 
kapasiteli yurdun foseptiğini, atık suyunu dahi 2 yıldır 
bağlayamadığını özellikle ifade etmek isterim. Bırakın 
yurt yapmayı, bırakın kapasite artırmayı, bırakın bu 
standartları aziz gençlerimize sunmayı, onlar açıkçası 
bir yurdun su sistemini, atık su sorununu dahi çöz-
mekten acizler. Biz o yüzden onlara diyoruz ki; gölge 
etmeyin, gençlerimizin, milletimizin, değerli ailelerin 
umutlarını, ümitlerini karartmayın. Sizden başka bir 
şey istemiyoruz.”

“Yurtların sayısını artırmak için kiralamalar yaptık. 
‘Nasıl kiralama yaparsınız’ dediler. Yeni yurtlar yaptık. 
Bu yurtların yerleriyle, mekanlarıyla ilgili spekülasyon 
yaptılar.” açıklamasında bulunan Kasapoğlu, “Her alan-
da karşı oldukları gibi, bu alanda da yine karşı duruş, 
yine kör muhalefet anlayışını ortaya koydular. Biz on-
ların marifetiyle bazı basın organlarında da pompala-
nan bu negatif algı çalışmasının neye hizmet ettiğini 
çok iyi biliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmaz

arkadaşlar.” diyen Bakan Kasapoğlu, “Bunu görüyoruz. 
Milletimiz bu algı çalışmalarına, bu iftira kampany-
alarına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
hiçbir şekilde prim vermeyecektir. Siyasetin karanlık 
yüzünü ortaya koyanlara gereken dersi en güzel şekilde, 
en demokratik şekilde bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da vermeye devam edeceklerdir.” şeklinde 
görüş belirtti.

Kasapoğlu, burslarda gelinen noktaya işaret ederek, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“45 liradan 650 liraya getirdiğimiz burs rakamları, 
450 binlerden 1,5 milyon kişiye verdiğimiz kredi ve 
burs sayısı var. Bunların hiçbiri lafla olmuyor. Bunlar 
özverinin, çalışmanın, hizmet anlayışının, eser siya-
setinin örneği. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
liderliğinde bu çabayı daha yukarılara taşımak en 
büyük amacımız. Gençlerle aramıza girmek istey-
enlere, gençleri istismar ederek onların umutlarını çal-
mak isteyenlere, bu samimimi gayretleri sabote etmek 
isteyenlere inat, iyilikle, güzellikle inşa etmeye devam 
edeceğiz. Üretmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin, 
milletimizin zihnini bulandırmak isteyenlere, hadiseyi 
karmaşık hale getirmek isteyenlere inat, biz kolay-
laştıracağız, üreteceğiz. Bu ülkede dikili ağacı olmayan, 
taş üstüne taş koymamış insanlara inat, bir sonraki 
günümüzü daha bereketli, daha verimli kılmaya, mille-
timiz, insanlık için üretmeye devam edeceğiz.”
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede kimsenin
kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en yaygın ve etkin sosyal destek politikalarını hayata 
geçirmek suretiyle hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet 
Şehri Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada, geçmişi 126 yılı bulan güzide kurumun çocuklar ve yaşlılar baş-
ta olmak üzere, kimsesizlerin kimsesi olması için Sultan Abdülhamid-i Sani’nin bizzat kendisi tarafından ku-
rulduğunu söyledi.

Bu kurumun bir özelliğinin de din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden herkesi kucaklaması, herkese aynı hizmeti 
vermesi olduğunu dile getiren Erdoğan, yönetimi, çalışanları ve gönüllüleriyle bu büyük ailenin günümüzde de 
“Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Erdoğan, bugün açılışını yapmak üzere bir araya geldikleri yurt ve kültürel tesisleriyle Darülaceze’nin hizmet 
yelpazesini daha da genişlettiğini belirterek, “Yurt binamız 901 öğrenci kapasitesiyle eğitim-öğretim hayatının 
önemli ihtiyaçlarından olan barınma sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır. İstanbul’daki 56 üniversitemizin 
tamamının öğrencilerine hitap eden yurt binasının altındaki ticari alan, hem bölgenin ihtiyacını karşılayacak hem 
de Darülaceze’ye gelir temin edecektir.” diye konuştu.

“Kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk”

Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanlığından Başbakanlığa, oradan Cumhurbaşkanlığına kadar sorumluluk üs-
tlendiği her yerde “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Türkiye’nin en yaygın ve etkin sosyal destek politikalarını hayata geçirmek suretiyle hiç kimsenin kendisini sa-
hipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduklarını vurgulayan Erdoğan, “Sayın Başkan’ın özellikle yatağa bağımlı olan 
vatandaşlarımızla ilgili ifade ettiği o tespit, sıradan tespitler değil. Yani günde 3 kez bir yatağa bağımlı olan burada-
ki emanete bakacaksın, onunla ilgileneceksin, onu bir kenara bırakmayacaksın.
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Ecdat böyle bir ecdat. Şimdi bizler de bu ecdadın varisleri olarak bu emanetlerimize sahip çıkıyorsak, onlara 
gereken her türlü bakımı yapıyorsak, ben cumhurbaşkanı olarak elhamdülillah derim.” diye konuştu.

“Bizim yurtlarımız ortada ve bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada”

Erdoğan, milletin her kriz ve kaos döneminin ardından demokratik ve ekonomik geri kalmışlığı kader haline get-
irmeye çalışanlara karşı istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Hükümete gelişlerinin de işte böyle bir iradenin tezahürü olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasına şöyle de-
vam etti:

“Hamdolsun, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tesis ettiğimiz istikrar ve güven iklimi sayesinde, ülkemiz 
Cumhuriyet tarihinin tamamında gerçekleşen katbekat fazlasıyla eser ve hizmete bu dönemde kavuştu. Sosyal 
destek politikalarımız ve uygulamalarımız da bu başarının önemli bir parçasıdır. Elbette dünya değiştikçe, ülkem-
iz geliştikçe bilhassa gençlerimizin beklentileri ve ihtiyaçları farklılaştıkça biz de kendimizi buna göre güncelli-
yoruz. Dünkü Türkiye’nin ihtiyacı kimseyi aç ve açıkta bırakmamaktı. Bugünkü Türkiye’nin ihtiyacı herkese arzu 
ettiği standartta hayatını sürdürebileceği imkanları sağlamaktır. Artık sadece başımızı sokacak bir çatıya sahip 
olmanın değil, mimarisiyle, inşaat kalitesiyle, eşyasıyla, çevre düzeniyle güzel bir evde yaşamanın peşindeyiz.”

Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı çok çirkin bir kampanya sürdürüldüğüne de değinen Erdoğan, 
“Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, 
neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız ve bunu görmeden maalesef yalan yanlış, 
hiç ilgisi, alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak ‘Türkiye’de şu anda yurt yokmuş’ diye bu tür 
böyle yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz. Hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada ve 
bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızda 2, bilemedin 3 kişilik kapasite ile biz öğrencilerimizi 
ağırlıyoruz.” diye konuştu.
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DOĞAL FELAKETLERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
İçinde yaşadığımız coğrafyada Ağustos 
ayı içinde son yılların en büyük doğa fela-
ketlerini yaşadık. Önce Doğu Karadeniz 
İllerinde sel felaketi, arkasında Akdeniz 
Bölgesinin neredeyse tamamında vukubu-
lan tarihin en büyük orman yangınları ile 
hemen akabinde Orta Karadeniz İllerinde 
yaşanılan sel ve taşkın felaketleri, can ve 
mal kayıplarının yanında gelecek nesill-
erden ödünç aldığımız ekosistemde yine 
artık telafisi neredeyse imkansız tahribat-
lara yol açtı. Orman yangınlarıyla ciğerler-
imiz yanarken sel, taşkın ve heyelanlar ile 
çok sayıda insanımız hayatını kaybederken, 
oturulan evler başta olmak üzere özellikle 
dere yataklarına kurulmuş şehir ve kasa-
balarımız büyük oranda yokoldu. Şüphesiz 
Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri ile 
devletimiz doğa felaketlerinin yol açtığı 
tahribatları süratle giderebilmek için tüm 
imkanlarını seferber edecek, yaraları sa-
racaktır. Yine tarihten gelen yardımlaşma 
duyguları içinde insanlarımız felaketler-
in önlenmesinde gösterdikleri insan üstü 
çabayı yaraların sarılmasında da göstere-
cekler, içinde yaşadığımız ekosistemi daha 
yaşanabilir kılabilmek için devletimizin 
öncülüğündeki seferberliğe topyekün işti-
rak edeceklerdir.

Ülkemizde günümüzde yaşadığımız baş-
ta sel, taşkın ve heyelanlar ile orman 
yangınları olmak üzere doğal felaketler ilk 
değildir. Bu derece yıkım ve felaketlere yol 
açmasa da geçen yıllarda da benzer acılar 
yaşanmış, aşırı yağışların neden olduğu 
sel, taşkın ve heyelanlar hemem hemen 
aynı yerleşim birimlerinde hayatı felç et-
mişti. Gerçekte benzer felaketler yine hiç 
şüpheniz olmasın önümüzdeki dönem-
de de yaşanacaktır. Şimdi bize düşen, 
yaşadığımız bu felaketlerin arkasından 
soğukkanlılıkla ve gerçekçi olarak bu fela-
ketlerin nedenleri üzerinde düşünmek, bir 
daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri 
ciddi bir şekilde ortaya koyarak, kararlıkla 
uygulamaya geçmektir. Aksi takdirde ata-
larımızın mirası olarak devraldığımız bu 

coğrafyayı ne  yazıktır ki, gelecek kuşak-
lara sorunlar yumağı içinde, doğanın 
dengesini bozmuş, ekosisteminde telafisi 
imkansız tahribatlarla devretmek duru-
munda olacağız.

Esasen, son yaşadığımız sel, taşkın, heyelan 
ve orman yangınları gibi doğal felaketler, 
ana nedenin ne yazıktır ki insanoğlu olar-
ak bizim yanlış eylem ve uygulamalarımız 
olduğunu göstermiştir. İçinde yaşanılan 
doğal çevreyi tam anlamıyla hükmetm-
eye çalışan, doğayı  hoyratça kendi kısa 
dönemli amaç ve tutkuları için tahrip eden 
insanoğlu ekosistemde yüzyıllardır var 
olan dengenin bozulmasına yol açmıştır. 
Günümüzde sık sık kamuoyu gündemine 
getirilen iklim değişikliği de bunun so-
nucudur. Ancak son sel, taşkın ve heyelan-
lar bize iklim değişikliği önemli olmakla 
beraber, afetlerin oluşumunun öncelikli 
nedeninin, bölgede taşkın temelli olma-
yan son derece düzensiz bir yapılaşma old-
uğunu göstermiştir. Gerçekte afetin can 
ve mal kayıplarına yol açtığı şehir ve ka-
sabalarda Belediye meclislerince usulüne 
uygun olarak onanlaymış imar planları 
mevcut olabilir, konutlar da yürürlükteki 
mevzuata uygun olarak yapılmış olabil-
ir. Başlangıçta imara aykırı, kaçak yapılar 
olsa bile bilahare imar hukukunda yapılan 
düzenlemeler ile sisteme uygun konut-
lar olabilir. Konutların projelerini mesl-
ek odalarına kayıtlı mühendisler çizmiş, 
bugün yerle bir olmuş binaların inşaatları 
yapım sırasında yürürlükteki mevzuatın 
öngördüğü denetimlere tabi tutulmuş ola-
bilir. Yeni afet ve salgınlardan en az zararla 
kurtulabilmek bakımından sorumluluğu 
hep kendi dışımızdakilere yüklemeden 
nerede hata yapılıyor? Sorusunun cevabını 
samimi bir şekilde araştırmalıyız. Bu arada 
hemen son yılların en şiddetli...

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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BÜYÜK YOLCULUK
Bugün miladi takvime göre  09 Ağustos 
2021…
Hicri takvime göre ise 01 Muharrem 1443
Yani Yeni bir yılın ilk günü…
1399 senen beri  büyük  bir sevinç ve mut-
lulukla karşıladığımız  hicri yeni yılımız 
kutlu olsun!…
Hicri yeni yılın başladığı gün çok önemli 
tarihi bir olay gerçekleşti.
Büyük yolculuk!…
Bunu bilmeden hicri yeni yıl anlaşılamaz.
Deve sırtında, yakıcı güneşte ve  gözleri 
dönmüş düşman takibinde yapılan 450 
km.lik büyük ve tarihi yolculuk 1399 sene 
önce  bugün gerçekleşti.
Risalet güneşinin doğuşuyla, putların terk 
edildiği ve yavaş yavaş tarihe karıştığını 
gören kafirler; putçuluğu ortadan kaldır-
mak  isteyen Müslümanlara karşı mü-
cadele bayrağını açmışlardı.
İslamiyet’ in büyük bir hızla yayıldığını, 
insanların akın akın putçuluğu terk ederek 
Müslüman olduklarını gören kafirler, 
yıldırımla vurulmuşa dönmüş, inananlara 
zulüm ve işkence etmeye başlamışlardı.
Gün geçtikçe kafirlerin, Müslümanlara in-
ançlarından dolayı yapmakta oldukları zu-
lüm ve işkenceler artık çekilemez bir hale 
geliyordu.
İslamiyet, kabileler arasında bir çığ gibi 
yayılıyor, müslümanlar her geçen gün ku-
vvet kazanıyordu.
Bu arada Medine’ de henüz putperest olan 
Evs ve Hazreç kabileleri arasında çok şid-
detli bir savaş başlamış, her iki taraf da 
büyük zayiatlar vermişlerdi. Tarihte buna 
“Buas” savaşı adı verilir.
İki kabile de bu savaşta oldukça yorgun 
düşmüşlerdi. Bütün halk tamamen bir bu-
nalım içinde olup hiç kimse akıbetinden 
emin değildi.
Sefalet, yoksulluk, perişanlık had safhaya 
ulaşmıştı.
Fakirler, zayıflar ezilmekte ve inim inim 
inlemekteydi.
Bu hallere ve bu savaşa son verecek, 
aralarındaki düşmanlığı giderecek, dost 
ve kardeşçe yaşamalarını temin edecek, 

kendilerini tüm bunalımlardan kurtaracak 
bir kurtarıcı arıyorlardı.
Hac mevsiminde, Hazrec kabilesinden bir 
grup Medine’ den Mekke’ ye gelmiş, insan-
ları tevhit inancına, İslam’ a, Kur’an’a davet 
eden son peygamber Hz. Muhammed 
Mustafa(S.A.S)’ yı Medinelilere tanıt-
mışlardı.
Ertesi yıl yine hac mevsiminde Evs ve Haz-
rec kabilelerinden Mekke’ye gelenler oldu.
Aralarında önce Müslüman olanlardan beş 
kişininde bulunduğu 12 kişi, Mekke ke-
narında Akabe denilen yerde gecenin geç 
bir vaktinde Peygamber(S.A.S) efendimi-
zle gizlice görüşmüş ve biat etmişlerdi.
Biatta hazır bulunanlardan ve Medineli ilk 
Müslüman Ubade. B. Samit(r.a.) diyor ki:
“Ben ilk Akabe biatında bulunan kimsey-
im, biz 12 kişi idik. Rasulullah’ a(Mekke 
fethinde yapıldığı veçhile) biat ettik. Ra-
sulullah, etrafında ashab-ı kiram’ dan bir 
grup bulunduğu halde bize hitaben:
• Allah’ a hiçbir şey eş ve ortak tut-
mamak, hırsızlık etmemek, zina yap-
mamak, çocuklarınızı öldürmemek, hiç 
kimseye iftirada bulunmamak, yalan 
söylememek, hiçbir hayırlı işte muhalefet 
etmemek üzere bana biat ediniz. Sizden, 
verdiği sözünde duranın ecir ve mükaf-
atını Allah üzerine almış ve onlara cennet 
hazırlamıştır.” buyurdu. Bizde söz verdik, 
and içtik ve biat ettik.(Muhammed ve İs-
lamiyet, M.Asım KÖKSAL)
Biat hususunda Yüce Rabbimiz Kur’an-ı 
Kerim’ de mealen:
  “(Habibim) muhakkak sana biat edenler, 
ancak Allah’ a biat etmiş olurlar.(Her ne 
kadar senin elin olanların elleri üzerinde 
ise) Allah’ ın eli onların elleri üzerindedir. 
Şu halde kim,(bu ahdi) bozarsa kendi aley-
hine bozmuş olur. Kim de Allah’ a verdiği 
ahde vefa ederse O(Allah)’ da ona büyük 
bir mükafat verecektir.”(Fetih Suresi, 10) 
buyuruyor.

Prof Dr.

BAYRAM  ALTAN
Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 3. çeyrekte
yüzde 13,1 büyüdü

Türkiye otomobil ve 
hafif ticari araç toplam 
pazarı, Ocak-Eylül 
2021’de geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 13,1 büyüyerek 
558 bin 145 adet olar-
ak gerçekleşti.

Otomotiv Dis-
tribütörleri Derneği 
(ODD), ocak-eylül 
dönemi ve eylül ayına 
ilişkin Otomobil ve 
Hafif Ticari Araç 
Pazar Değerlendirme 
Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre, Türki-
ye otomobil ve hafif 
ticari araç toplam 
pazarı, bu yılın 
üçüncü çeyreğinde 
geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 13,1 
büyüyerek 558 bin 
145 adet seviyesinde 
kaydedildi.

Otomobil satışları 
ise 2021 Ocak-Eylül 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 11,9 ar-
tarak 43 bin 800 adet 
olurken, hafif ticari 
araç satışları da yüzde 
17,5 artışla 123 bin 
345 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın eylül ayında ise 2020 yılı eylül 
ayına kıyasla yüzde 36,9 gerileyerek 57 bin 141 oldu. 2021 yılı eylül ayında 
otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 
adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 küçülerek 13 bin 733 seviyesinde 
kaydedildi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre 
yüzde 8,3, otomobil pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,2 
ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre de yüzde 11,6 
azaldı.

Segment bazında satışlar
Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 
86’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 238 bin 644 adetle yüzde 54,9 pay alırken, B segmenti 
otomobillerin payı da 132 bin 517 adetle yüzde 30,5 oldu.

SUV otomobiller sedan otomobilleri yakın takipte
Bu dönemde, gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen 
gövde tipi yüzde 40,1’le yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,9 payla SUV ve yüzde 22,9 payla da hatchback 
otomobiller takip etti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 13,1 büyüyerek 558 bin 145 adet seviyesinde kaydedildi.

EKONOMİ
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Bursa’nın İznik ilçesindeki 2 bin yıllık antik Roma Tiyatrosu kazısında, Erken Osmanlı Dönemi’ne 
tarihlenen, fırın ateşhanesi, sır fırını, kuvars ezme taşlarıyla üretimin tüm aşamalarının ilk kez bir 

arada olduğu çini atölyesine ulaşıldı.

İznik’teki Roma Tiyatrosu’nda çini atölyesi bulundu

Roma Tiyatrosu arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları, yaklaşık 15 dönümlük alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının 
izniyle, İznik Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteği ve Dokuz Eylül Üniversi-
tesinin bilimsel danışmanlığında sürüyor.

Kazı Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, 
AA muhabirine, İznik’teki yapının, Roma döneminde düz bir alana inşa edilmiş ve tonozlarla yükseltilmiş ender tiya-
trolardan olduğunu söyledi.

Tiyatronun yaklaşık 10 bin kişilik ve 3 katlı olarak, 2. yüzyılda İmparator Trajan döneminde inşa edildiğini, çok gösteriş-
li bir tonozlu altyapısı bulunduğunu belirten Meriç, “Burada özellikle 2. ve 3. yüzyılda, gladyatör oyunları, dönemin 
ünlü oyunları oynanmış. Daha sonra tiyatro, özellikle Ekümenik Konsil’in toplandığı 325’ten sonra işlevini değiştirmiş 
ve daha çok dini amaçlarla kullanılmış. Tiyatrodaki orkestranın rigole duvarlarına Meryem, İsa freskleri yapılmış ve 
orkestraya giriş çıkışlar kapatılmış. O alan, tamamen dini kullanıma ayrılmış.” diye konuştu.

İznik’te eski dönemlerde birçok depremin meydana geldiğini, tiyatro yapısının da bundan etkilendiğini ak-
taran Meriç, şöyle devam etti:

“Bu dini kullanım akabinde, 5. yüzyılda büyük bir deprem geçiriliyor ve bu tarihten sonra tiyatro, daha çok 
İznik’in çöplerinin atıldığı bir alan olarak kullanılmaya başlıyor. Bu durum 200 yıl devam ediyor. Daha son-
ra 8. yüzyılda Arap akınları döneminde, tiyatrodaki bütün malzemeler, sur yapımında kullanılmak üzere 
taşınıyor. Tiyatro, bu tarihten sonra artık İznik’in savunması için kendini feda etmiş olarak görünüyor. 
Arap akınlarından sonraki dönemde, 12. ve 13. yüzyıllarda yine bir dini kullanım başlıyor. Tiyatronun 2. 
kaveasının (seyircilerin oturdukları basamaklı yer) üzerine bir kilise inşa ediliyor. Laskarisler döneminde, 
hemen tiyatronun güney batısına bir kilise yapısı daha inşa ediliyor. Bu alan, bu tarihten sonra daha çok kilise 
ve mezarlık olarak kullanılmaya başlıyor. Bu kullanım 14. yüzyıla kadar devam ediyor.”

KÜLTÜR - SANAT
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 93Harbi olarak bilinen (1877-1878) 
Osmanlı-Rus savaşında, Rus ordusu, 
Yeşilköy’e kadar gelmişti. Bunun sebebi,  
Plevne’de145 gün Rus ordusuna direnerek, 
dünyanın hayranlığını kazanan Gazi Os-
man Paşaya, Osmanlı Sarayındaki entrikal-
ar sebebiyle yardım gönderilememesidir. 
Bizzat Rus Çarının da geldiği 200 bin kişilik 
modern silahlarla donatılmış Rus ordusu, 
20 bin kişiyle Plevne kalesini savunan 
Gazi Osman Paşanın karşısında başarı 
gösterememişti. Nitekim cephanesi biten 
Gazi Osman Paşa, bir yarma hareketiyle 
kaleden çıkmış ve Ruslara esir düşmüştü. 
Plevne’nin düşmesi üzerine de Rus ordusu, 
Yeşilköy’e kadar gelmiş ve Ayastefanos an-
laşmasını Osmanlıya dikte ettirmişti. Bu 
anlaşmanın en önemli maddesi, bugün 27 
ilimizi kapsayan Doğu Anadoluyu da içine 
alan bir Ermeni Devletinin kurulmasıydı. 
Bu, Balkanlar’dan sonra Anadolu’nun da 
parçalanması demekti.

Osmanlı Devletinin dağılmasını erken bu-
lan ve en büyük payın Ruslara düşeceğini 
gören Batılılar, olaya müdahale ettiler. 
İngiltere; Fransa, Almanya ve İtalya’yı da 
yanına alarak, Ayastefanos anlaşmasını ka-
bul etmediğini ilan etmişti. Yeni bir savaşı 
göze alamayan Rusya, buna razı olmuş 
ve Berlin’de toplanacak bir kongrede yeni 
bir anlaşma yapılmasına karar verilmiştir. 
Rusların ve Batılıların Anlaşamaması so-
nucu, Anadolu topraklarını da içine alan 
bir Ermeni devleti suya düşmüş; Osmanlı 
devleti parçalanmaktan kurtulmuştur.

Bu kongreden önce Babıali,  Berlin kon-
gresinden önce ünlü Islâhat fermanını 
yayımlayarak, elini güçlendirmek is-
temiştir. Bu fermanın en önemli madde-
si, Müslim ve Gayr-i Müslim ayrımının 

kaldırılmasının kabulüdür. Bilindiği gibi 
Osmanlıda, Müslümanlar birinci sırada, 
Rumlar ikinci, Yahudiler üçüncü sırada 
yer alırdı ve hepsinin de mahalleleri ve 
kıyafetleri farklıydı. Özellikle Ermeniler, 
millet-i sâdıka olarak kabul edilirdi. 

Mimaride, musikide, resimde onların 
büyük katkısı vardı. Cevdet Paşanın 
Tezâkir’de anlattığına göre, fermanın bu 
eşitlik maddesine itiraz, Müslümanların 
yanı sıra Rumlardan gelmiştir ve şöyle 
demişlerdir: “Devlet bizi, Yahudilerle be-
raber etti. Biz İslâmın tefevvukuna razı 
idik.” Batılı tarihçilerin ifadesiyle Türklerle 
Ermeniler, etle tırnak gibiydiler. Nasıl oldu 
da arada bir düşmanlık belirdi? Islahat Fer-
manındaki eşitlik maddesine Rumlar karşı 
çıkarken Ermeniler niçin sessiz kalmıştır? 
Burada Rusların parmağı vardır, demek 
çok da yanlış olmaz. Ayantafanos/ Yeşilköy 
anlaşmasında, Doğu Anadoluyu Ermenil-
ere vermeyi vadeden Ruslar, etle tırnak ar-
asına ilk fitneyi sokmuşlardır. Birinci Dün-
ya savaşı sırasında Doğu Anadoluyu işgal 
eden Ruslar, bir kere daha Ermenileri tu-
zağa düşürmüşler ve buradaki Müslüman 
halkın Ermeniler tarafından katliamına 
göz yummuşlardır. 

Rusların çekilmesinden sonra bu kez 
Müslümanlar, intikâm hırsıyla Ermenil-
ere saldırmıştır. Ziya Gökalp’in ifadesiyle 
bir mukatele yani karşılıklı vuruşma ve 
öldürme başlamıştır. Bunun üzerine Talat 
Paşa hükümeti, Ermeniler için tehcir kara-
rı almış, onları daha emniyetli bölgelere 
göndererek,  bir bakıma katledilmekten 
kurtarmıştır. Kadın ve çocuklar tehcire 
tabi tutulmamış, dileyenler burada ...

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)

SOYKIRIM  DEDİKLERİ

Prof. Dr.
DURALİ YILMAZ

Yazar
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İNSAN ÇALIŞMANIN KARŞILIĞINI MUTLAKA GÖRÜR
Allah, insanın ruhuna bir vücut elbisesi gi-
ydirmiş ve hayat sermayesini bahşetmiştir. 
İnsan, bu yönü ile bakıldığında çok büyük 
nimetler içindedir. Bir taraftan kendis-
ine verilen vücut, günlük yirmi dört saat-
lik zaman sermayesi ve içinde kendisine 
uygun yeryüzü misafirhanesi. Havasıyla 
suyuyla, gecesiyle gündüzüyle, bitkisiyle 
hayvanıyla kendisine hazır edilmiş bir 
dünya. İnsanın bu kadar büyük nimetleri 
kendi güç ve kudretiyle elde edip, diğer 
mahluku kendisine hizmetçi yapması 
mümkün değildir. Mesela, güneşi bir sis-
tem dahilinde son derece dakik bir şekilde 
doğuran ve batıran, yer yüzünü baharla 
şenlendiren, gökyüzünü yıldızlarla dona-
tan insanın kendisi değildir. Zira insan, 
iktidarı kısa, gücü sınırlı ve fevkalade zayıf 
yaratılışlıdır. 

Gözle göremediği bir mikrobun karşısında 
aciz kalan insan, hayal ettiklerinin binde 
birine kavuşamamaktadır. Yani insan, hem 
aciz hem de fakirdir. Ancak Âlemlerin 
Rabbi’ne dayandığı ve tevekkül ettiği tak-
tirde, onun gücü birden bire artmaktadır. 
İnsan, kendisini imanla Allah’a bağladıktan 
sonra, her türlü işinde Allah’a dayanacak 
ve ona güvenecektir. Bu demek değildir ki, 
çalışmadan yatacak ve sonucun da olumlu 
olmasını bekleyecektir. Zaten, böylesi bir 
işin sonu hüsrandır.

İnsanın bir özelliği de, çalışmasının 
karşılığını alma isteğidir. İnsan emeğinin 
karşılığını görmedi mi daha çalışma iştahı 
ve arzusu kalmaz. Ancak, rahman ve ra-
him olan Allah, insanın hiçbir amelini 
boşa çıkartmaz. İyi veya kötü tüm ameller-
inin kaydını tutar ve karşılığını verir. Bir 
kısım amellerinin karşılığını bu dünyada 
peşin verir, ya da ebedi olan ahiret yur-
dunda verir. Her iki durumda da mümin 
kazançlıdır. Bir hadisi şeriflerinde Peyg-
amber Efendimiz şöyle buyurur:

“Müminin durumu hayret vericidir. Her 
hali kendisi için hayırlıdır. Müminden 

başkası için böyle bir şey yoktur. Sevindi-
rici bir durumda olduğu zaman, şükred-
er. Bu, onun için hayırlı olur. Sıkıntılı bir 
durumda olduğu zaman, sabreder. Bu da 
onun için hayırlı olur”

Görülmektedir ki, çalışan bir mümin her 
halukarda kazançlıdır. Zira çalışmasının 
sonucunu dünyada göremez ise, sabreder, 
sabır sevabı kazanır. Gösterdiği çaba net-
icesinde iyi bir kar elde eder ise, şükreder ve 
şükür sevabı kazanır. Yani her iki durumda 
da mümin, müslüman kazançlıdır. Kaldı 
ki, bir müslüman çalışırken sadece dünye-
vi bir kazanç peşinde de değildir. Onun 
en büyük hedefi kendi yaratıcısı, maliki, 
rızıklandırıcısı olan Allah’ın rızasını elde 
etmektir. Bu konuda Rabbimiz müminin 
vasfından bahisle şöyle buyuruyor:

“O, hiç kimseye, karşılık bekleyerek iyilik 
yapmaz. (Yaptığı iyiliği) ancak Yüce Rab-
binin rızasını istediği için (yapar).”(Duha, 
17-21)

Evet bir mümin için, Allah’ın kendisin-
den razı olmasından daha büyük bir şeref, 
daha büyük bir karşılık olabilir mi? Öyle 
ise, müslüman ister şahsı, ister ailesi, ister 
vatan ve milleti hatta İslam âlemi ve insan-
lık için çalışacak çabalayacak ve karşılığını 
başta Allah’tan isteyecek. Evet Allah bir 
kulundan razı olursa ve hikmeti de gerek-
tirirse bütün insanları da o kulundan razı 
edebilir. 

Yüce Rabbimiz, şüphesiz ki, adaletlidir ve 
kişinin hiçbir çalışmasını karşılıksız bırak-
maz. Konuyla ilgili bir âyette şöyle denil-
mektedir: 
“İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz 
onun çalışması ileride görülecektir. Sonra 
çalışmasının karşılığı kendisine tastamam 
verilecektir (Necm Suresi, 39-41).....

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)



SİMGE DERGİ 20

SAĞLIK

Çocukları Tütün Ürünlerinden Koruma
İnisiyatifi’nden elektronik sigara uyarısı

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, tütün endüstrisinin ele-
ktronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle gençlerde dünya genelinde yeni bir salgını tetiklediği ve “alternatif ” 
ve “yeni ürün” adı altında bunları yaygınlaştırarak tetiklemeye devam ettiği belirtildi.

Tütün endüstrisi tarafından kurulan ve finanse edilen Dumansız Dünya Vakfı’nın birkaç yıldır Türkiye’de farklı 
şekillerde fonlama ve etki ajanlığı çalışmaları yürüttüğü ifade edilen açıklamada, vakfın, halk sağlığı alanın-
da uzmanları çeşitli toplantı ve konferanslara davet etme, Türkiye’deki vakıfları fonlayarak bilimsel görünüm-
lü raporlar yazdırma ve tütün endüstrisinin elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini normalleştirme ça-
balarıyla öne çıktığı vurgulandı.

“Tütün endüstrisinin oyunlarını yakından izliyor ve hiçbir şekilde ülkemiz üzerinde bir manipülasyona izin ver-
meyeceğimizi beyan ediyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Adı geçen vakıf benzer denemelerini 2019 yılında da yapmaya çalışmış olup halk sağlığı uzmanlarının, sivil 
toplum kuruluşlarının ve kamunun girişimleri ile İstanbul’da yapılması planlanan etkinlikleri iptal edilmiştir. Son 
günlerde ilgili vakfın ülkemizde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) üzerinden yaptığı izle-
nen faaliyetler bu basın açıklamasının yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Dumansız Dünya Vakfı tarafından 
fonlanan yerel vakıflarca yayınlanan, bilimsellikten uzak ve manipülatif raporlar üzerinden uzmanların çevrim 
içi etkinliklere davet edildiğini gözlemliyor ve Dumansız Dünya Vakfı ile iş birliği yapan tüm dernek ve vakıfları 
bu iş birliğini sonlandırmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle konuyla ilgilenen tüm tarafların kapasitelerini bilimsel 
bilgiler ışığında artırabilmek adına kendilerine her türlü teknik desteği vereceğimizi beyan ediyoruz.”

Açıklamada, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri dahil olmak üzere tütün kullanımının herhangi bir 
türünün başta çocuklar ve gençler olmak üzere hiçbir insan için güvenli olmadığı aktarıldı.

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi, tütün endüstrisi ve Dumansız 
Dünya Vakfı’nın, Türkiye’nin elektronik sigara pazarına itilmesi ve milyonlarca gencin küçük 

yaşlarda nikotin bağımlısı olması için çalıştığını bildirdi.
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Kanserde Güncel Tedavilere Erişim ve Geliştirme Derneği (KANSERTED) Başkanı ve Kırıkkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, Türkiye’de meme kanseri hasta-

larının yaklaşık yüzde 10’unun ailesel kaynaklı olduğunu söyledi.

Meme kanseri hastalarının yüzde 10’u
genetik kaynaklı

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olduğuna dikkati çeken Coşkun, Türkiye’de her yıl 
yaklaşık 20 bin yeni vaka görüldüğünü aktardı.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastalığın teşhisi konusunda bazı sıkıntılar yaşandığı-
na değinen Coşkun, “Normalde bizim ilerlemiş, başka organlara yayılmış hastalık oranı yaklaşık yüzde 8 civarın-
dayken salgın döneminde maalesef teşhislerde gecikmeler oldu. İnsanlarımız hastaneye gitmekten, ‘Kovid-19 en-
feksiyonu kapar mıyım?’ diye korktu. Bu süreçte özellikle daha riskli kişilerde kontrolleri ve takipleri arttırmamız 
ve insanları bilinçlendirmemiz lazım. Teşhisimiz ne kadar erken evreye doğru kayarsa aldığımız neticeler o kadar 
iyi olmakta.” diye konuştu.

Coşkun, erkeklerde de meme kanserinin görüldüğünü ancak kadınlardan farklılıkları olduğunu söyledi.

Tüm meme kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 1 ila 2’sinin erkeklerde görüldüğünü anlatan Coşkun, “Erkeklerde 
biraz daha kondurulmadığı ve akla gelmediği için geç teşhisler olabilmekte ayrıca erkeklerde biraz daha agresif 
ve hızlı seyredebilmekte.” dedi.

Coşkun, Sağlık Bakanlığının yaptığı araştırmalara göre genetik yatkınlığın önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle 
devam etti: “Tüm meme kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 10’u ailesel meme kanseri. Bunların da yüzde 80’nin-
den BRCA dediğimiz genler sorumlu. Birinci derece akrabasında erken yaşta meme kanseri olanlar, ailesinde bir 
veya daha fazla meme kanseri olanlar, ailesinde iki taraflı meme kanseri olanların genetik testlerinin yapılması 
gerekiyor. Ülkemizde de genetik danışmanlık gelişti. Bu tür aile öyküsü olanların mutlaka analizlerinin yapılması 
gerekiyor. BRCA testleri pozitif olanlarda 70 yaşına kadar yaklaşık yüzde 70-80 meme, rahim, yumurtalık gibi 
kanserlerin gelişme riski var. Önceden saptanırsa ameliyatlarla, sıkı takiple ve birtakım ilaçlarla bunun önüne 
geçilebilir.”
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“Ateş” sözcüğü, Avesta’da; “ātar”, “ātarš” ve 
“ātarsh”; Pehlevi-ce’de; “ātūr, ātār, ātaxš, ātāsh”; 
yeni Farsça’da: “âzer/âder”, değişik bazı lehçel-
erde; “âdîş”, “âtîş” ve “teş” şekillerinde kul-
lanılır. Bu ke-limenin kökeni, Sanskritçe’de 
“alev” anlamını veren “Agni” adındaki ateş 
tanrısının nitelemesi “ādrī” sözcüğüdür. At-
eşin ortaya çıkarılma-sı insanoğlunun hayatın-
da en önemli buluşlardan biridir. Özellikle de 
soğuk iklimlerde ateşin önemi oldukça büyük-
tür. İki taşın ya da taş ile demirin birbirlerine 
şiddetle sürtünmelerinden ortaya çıktığına ve 
bu yüzden taşın ya da demirin içerisinde yer 
aldığına inanılan ateş, Zerdüşt inanışı gereği 
kutsanmaktadır. Özellikle Zerdüşt inanırı kız-
lar, ateşkedelerde hizmette bulunmayı ibadet 
sayarlar. 
Aydınlık ve ateş, Ahura Mazda’nın insanlar-
ca görülebilen somut sembollerinden sayılır. 
Avesta’da yerküreden sorumlu “Spendârmûz” 
adlı meleğin Ahura Mazda’nın kızı olarak ka-
bul edilmesi gibi, Âzer Îzed de, genellikle Ahu-
ra Mazda’nın oğlu diye bilinir. Buradaki Ahu-
ra Mazda ilgisi bu iki tanrının büyüklüklerini 
göstermektir. Âzer, Spend Minû tarafından ele 
geçirilmesi çok güç olan “Ferr”in elde edilmesi 
amacıyla Ehrimen ile mücadeleyle görevlendi-
rilen meleğin adıdır. 
Ahura Mazda, Zerdüşt ile konuşurken beş 
şeyi diğer bütün varlık-lardan daha güzel ve 
daha üstün yarattığını, bunlardan birisinin de 
ateş olduğunu söyler. Yine Mînû-yi Hired’te: 
bilge kişinin kime daha çok önem verilmesi 
gerektiği sorusuna verilen cevapta ateşten söz 
edilir. Bundehişn’de de: Allah’ın yarattığı yed-
inci şeyin ateş olduğu ve onun ışığını sonsuz 
aydınlık sahibi Ahura Mazda’dan aldığı ifade 
edi-lir. Şahnâme’de ateş tanrısal aydınlık olar-
ak nitelenir. 
Tanrısal bir aydınlıktır bu, 
Akıllıysan eğer tapılmalı buna.
Firdevsî 
Hintlilerin Rig Veda’larıyla, İranlıların Aves-
ta’larında dinsel önder-lere ait bir unvan 
olan “āthravan”, Pehlevice’de “Aturbān”, yeni 
Farsça’da “Âzerbân” olarak geçer. Âzerbân: 
“ateşi korumak için görev-lendirilen kişi” an-
lamındadır. Eski Roma’da “Vestalis” adı ver-
ilen; bil-gin, soylu bir aileden gelen iffetli bir 
kızın “Vesta” adlı tapınaklarda ateşi koruması 
ve sürekli yanmasını sağlaması için görev-
lendirilmesi gibi. 

Eski İran’da esas olarak ateşe üç anlam veriliyor 
veya bu yüklenen anlamlarda ateş kutsanıyor-
du. Ateşin başlangıcı olarak “ev ateşi” ya-ni 
“ocak ateşi” kabul ediliyordu. İkincisi, devamlı 
yanan ve kötülük-leri uzaklaştıran “kurbat at-
eşi” adındaki ateştir. Üçüncüsü ise halk toplu-
luklarınca meydanlarda yakılan ve etrafında 
eğlenilen ateş. Aynı zamanda ateş, suç ve günah 
işlemiş oldukları iddia edilen kişinin, ateşin 
içinden yürüyerek yanmadan geçmesi duru-
munda kendini temize çıkarması, günahını 
affettirmesi, suçsuz ve günahsız olduğu-nu is-
patlaması geleneği bakımından da önemlidir. 
Ateş, mecazî olarak: “hazmetme”, “iştah yetisi” 
anlamlarında kulla-nıldığı gibi “güneş, şimşek, 
kırmızı şarap, sevgilinin kırmızı dudağı, 
şeytan, şecaatli kişi ve aşık” anlamlarını da if-
ade ed er. 
Çeşitli dinlerde kutsallaştırılan, manevi tem-
izlenme veya ceza un-suru olarak kabul 
edilen, sembolik anlatımlar için kullanılan 
bir kav-ram olan, en eski dönemlerden beri 
dört temel öge olarak bilinen “su”, “rüzgar”, 
“toprak” ve “ateş” grubundan biri olan ateşin 
kayna-ğı hakkında pek çok “efsane/mitos” 
ortaya atılmıştır. Birbirinden ol-dukça farklı 
bu efsanelere göre ateş, kahraman bir kimse 
tarafından yeryüzüne getirilmiştir. Ateşi in-
sanlara veren tanrılardır. Yahut in-sanlar onu 
tanrılardan çalmışlardır. Ateş; tanrı, tanrıça 
yahut da tan-rının gücünün simgesidir. Bütün 
bu efsanelerde ortak nokta, ateşte insanüstü bir 
mahiyet ve özellik görül¬mesidir. Ateşin kıvıl-
cımı, közü, dumanı, rengi, yanarken çıkardığı 
ses, türlü efsanevî anlatımlara ne-den olmuş, 
bu nitelikleriyle ateş, falcılık ve büyücü¬lük 
için bir araç olarak da kullanılmıştır. 
Çok eski çağlardan beri dikkatleri çeken ateş, 
Brahmanizm ve Mazdeizm gibi Arya dinler-
inde, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi 
Samî dinlerinde, hatta putperest inancını esas 
alan Afrika dinlerinde de özgün önemiyle 
bilinir. Bütün yararlı nesneler ve varlıklar gibi 
ateş de, Mazdeist dünyada övülmüş, özellikle 
eski İranlılar ve Zer-düşt inanışı bağlıların-
ca son derece önemsenen, kutsanan ögeler 
ara-sında yer almıştır.

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)

İRAN KÜLTÜRÜNDE ATEŞ VE ÖNEMİ 

Prof. Dr.
NİMET YILDIRIM

Yazar
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EĞİTİM ve KALKINMA 
Kalkınma; ülkelerdeki milli gelir ve üretimin 
arttırılmasının yanında, sosyal, ekonomik, 
teknolojik ve kültürel yapının olumlu yönde 
değiştirilmesi, halkın değer yargılarının dünya 
standartlarında gelişmesi ve gerekli tüm yeni-
liklerin sağlanabilmesi olarak ifade edilebil-
ir. Milli gelir artışı ve diğer tüm değişimlerin 
sağlanabilmesi ise ancak eğitim yoluyla ya da 
eğitimli insanların çoğaltılabildiği toplumlar-
da başarılabilmektedir. 

Ülkelerin eğitim ve eğitim politikaları, ülke 
kalkınmasında ve ülkeler arası arenada rek-
abet edilebilirlik, büyüme, kalkınma ve şef-
faflık noktasında bilinenden daha fazla önem 
taşımaktadır. Ülkelerin refah düzeyi, kalkın-
ma sürecinin istikrarına ve eğitim şartları-
na bağlı olarak değişmektedir. Refah, eğitim 
ve kalkınma üçleminde pozitif bir ilişkinin 
varlığı bilinen bir gerçektir. İktisat biliminde, 
özellikle 1950 sonrası ön plana çıkan kalkınma 
iktisadının gelişim sürecinde, eğitim-kalkın-
ma ilişkisinin araştırılması anlamlı ve önemli 
konular arasına girmiştir. Son yıllarda eğitime 
yapılan harcamalar artık “yatırım harcaması” 
olarak değerlendirilmektedir. Bu anlamda, “en 
iyi yatırım insana yatırımdır” denilmektedir. 
Eğitim harcalamarı, ülke ekonomisine kat-
ma değer olarak dönmekte ve teknolojik iler-
leme sağlayarak refah düzeyinin yükselmesine 
önemli katkı sunmaktadır. 

Eğitimli birey daha çok kazanmasının yanın-
da üretim sürecine de daha fazla katkı yap-
maktadır. Bilgi birikimi, nitelikli iş gücü, 
deneyim realitesi ve üretim-emek ilişkileri 
ile kalkınmışlık olgusuna bakıldığında eğiti-
min dönüştürücü gücüne rastlanmaktadır. Bu 
çerçevede, bir çok iktisatçı, eğitimin, “üretim 
artırıcı” etkisinde hemfikirdir. Merkantilizm-
den Neoklasik düşünce akımına kadar olan 
bütün iktisadi ekollerde, eğitimin ekono-
mik kalkınma üzerinde etkisi araştırılmıştır. 
Yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunun, 
eğitimin kalkınmayı olumlu yönde etkilediği 
yönünde sonuçlar elde ettiği söylenebilir. 18. 
y.y.’ın önemli iktisatçılarından M. Postletwayt 
uluslarlarası planda yapmış olduğu araştırma-

larda, eğitimin iktisadi kalkınma için temel bir 
unsur olduğunu belirlemiştir. 
Günümüzde artık hiçbir iktisatçı eğitimin ik-
tisadi kalkınmadaki rolünü göz ardı etmeme-
ktedir.  Örneğin, Solow’a göre toplam üretimin 
%87,5’i, Denison’a göre milli gelirin %23’ü, 
ferdi gelirin ise %42’si eğitim yatırımlarından 
kaynaklanmaktadır ve hepsi eğitimin “üretim 
artırıcı etkisi”nde birleşmişlerdir (Savaş; 1986: 
258). Bu nedenle, eğitim sistemindeki doğru 
ve dengeli düzenlemeler Türkiye’deki mevcut 
bölgesel dengesizliklerin giderilmesine de 
yardımcı olacaktır denilebilir. Türkiye’de 
günümüz itibarıyla GSYH’dan eğitime ayrılan 
pay yaklaşık %5 civarındadır. Bu oran OECD 
ülkeleri içerisinde en az olandır.

Sonuç olarak bilinmesi gereken şudur; öğren-
menin üç temel unsuru bulunmaktadır. Bun-
lar; zeka, yetenek ve dürtüdür (motivasyon). 
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, toplumlar 
arasında zeka ve yetenek açısından anlamlı 
bir fark yoktur. Önemli farklılaşma dürtüler 
ile ilgilidir. Bu da eğitime ayrılan kaynak, uy-
gun eğitim modellerinin uygulanması, eğitime 
verilen önem ve eğitim teknolojilerine kadar 
bir bütün olarak “eğitim sosyal sermayesi” de-
nilebilecek hususların süreçte iyi işletilmesi ve 
buna bağlı olarak uygun sonuçlar alınmasını 
kapsamaktadır.

Türkiye için örnek çıkarmak ve eğim mode-
li önermek gerekirse; eğitimde öncü ülkeler 
olarak gösterilen Güney Kore ve Finlandi-
ya üzerine yapılan çalışmaların vurguladığı 
gibi öğretmenlerin toplumun en zeki ve ye-
tenekli kesiminden oluşmasını sağlayacak 
motivasyonların sağlanması gerekmektedir. 
Bunu sağlayabilmek için de öğretmenlerin 
ekonomik olarak güçlendirilmeleri gerekme-
ktedir. Bunların sonucunda da “okuyan-düşü-
nen-tartışan-üreten” insan yetiştiren bir 
eğitim modelinin uygulanması durumunda 
Türkiye’nin kalkınmasını tamamlayabileceği 
söylenebilir.

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Boğaziçi Üniversitesi’nde 3 bin 817 öğrenci kampüs 
yurtlarına yerleştirildi

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversiteye bu sene yeni kayıt yaptıran öğrenciler dahil ol-
mak üzere İstanbul dışından gelen veya İstanbul’un kampüslere uzak ilçelerinde yaşayıp yurda başvuruda bulunan 
öğrencilere yurt imkanı sağlandı.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında pandemi nedeniyle kapalı olan öğrenci yurtlarına ilk aşamada 2019 yılı ve önc-
esi girişli yurtta barınan öğrenciler yerleştirildi. İkinci aşamada daha önce öğrenci yurtlarında kalmamış 2020-21 
girişli öğrenciler yerleştirildi.

Buna göre İstanbul dışından ve İstanbul’un uzak ilçelerinden gelerek Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim görmeye 
hak kazanmış toplam 3 bin 817 öğrenci üniversitenin yurtlarında barınabilecek. İstanbul dışından gelen öğrenci 
sayısının geçen yıllara göre artış göstermesi nedeniyle yerleşimlerde üçüncü aşamayı bekleyen öğrencilerin de 
yerleşimiyle 2021 girişli 762 öğrenci kampüslerde konaklayabilecek.

2021-2022 Akademik Yılı’nda Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşip hazırlık okuyacak öğrenciler, Düzey Belirleme 
Sınavı (DBS) sonuçları dikkate alınarak kurlara göre sınıflandırıldı. Sınıflandırma sonucunda yüz yüze eğitim 
alacak P1 ve P2 kurunda olan ve yurt başvurusu yapmış İstanbul dışından veya uzak ilçelerinden gelen öğrencil-
erin tümü yurda kabul edildi.

Kilyos Kampüs’ünde bulunan YADYOK Hazırlık Okulu’nun sınıflarının pandemi şartlarında eğitim vermesinin 
sağlanması nedeniyle P3 ve P4 kurunda olan öğrenciler çevrimiçi eğitim alacak.

İstanbul’un yakın semtlerinde ikamet eden öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında misafir statüsünde barına-
bilecek. Bu kapsamda bulunan öğrencilerin de yurtlara yerleşimi için çalışmalar devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi 3 bin 817 öğrencinin kampüs yurtlarına yerleştirildiğini, yurtlarda
barınamayan öğrencilerinin olmadığını bildirdi.
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Kocaer Çelik Genel Müdürü Tolga Demirkıran, “Kocaer Çelik, sektöründe Türkiye’nin en büyük 
kapasitesine sahip şirketlerinden biri. Şirket, gerçekleştirdiği yatırımlarla hızlı bir şekilde büyüm-

eye ve gelişmeye devam ediyor” dedi.

Kocaer Çelik 100 milyon liralık galvaniz tesisi 
yatırımıyla büyümeye devam ediyor

Kocaer Çelik Genel 
Müdürü Tolga 
Demirkıran, Kocaer 
Çelik’in kendi sek-
töründe Türkiye’nin 
en büyük kapasites-
ine sahip şirketler-
inden biri olduğunu 
belirterek, şirke-
tin gerçekleştirdiği 
yatırımlarla hızlı bir 
şekilde büyümeye ve 
gelişmeye devam et-
tiğini söyledi.

Açıklama yapan 
Demirkıran, Kocaer 
Çelik’in İzmir, Aliağa 
bölgesinde üç fabri-
kasıyla faaliyetlerini 
sürdürdüğünü ve 
yılsonunda yaklaşık 
100 milyon liralık 
bir yatırımla yıllık 
100 bin ton üretim 
kapasitesine sahip 
galvaniz tesisini 
hayata geçirecekler-
ini ve 200’e yakın kişi 
ek istihdam yaratmış 
olacaklarını bildirdi.

Tolga Demirkıran, gerçekleştirdikleri satışlarının yüzde 85’inin ihracat olduğuna vurgu 
yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yurt dışında toplam 6 kıtada 140 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Neredeyse dünyada 
ürünlerimizin olmadığı bir ülke yok. Özellikle çeliğin olduğu her yerde varız. Ürünler-
imizin farklı sektörlerdeki kullanımıyla ve bu sektörlerdeki nihai kullanıcılara hitap etme 
kabiliyetimizle, teknolojik altyapımızla, insan kaynağımızın gücüyle pek çok sektörde 
varız. Enerji, yapı, konstrüksiyon, otomotiv, ulaşım, maden, tünel, makine imalat, gibi 
pek çok alandaki ihtiyaçları karşılayabilen bir şirket durumundayız.”

3 fabrikada farklı çeşitlilikte ürünler ürettiklerini belirten Demirkıran, “Sürekli yeni 
ürünler geliştiriyoruz ve fabrikalarımızda, 60 farklı kalitede 12 binin üzerinde çeşit 
ürün üretiyoruz. Bunun yanında Ar-Ge merkezimizin gücüyle teknolojik yatırımlar 
gerçekleştirirken, yeni ürün geliştirme çalışmaları, yeni süreç tasarımları gibi çalışmaları 
da yürütüyoruz.” bilgisini verdi.

Demirkıran, dünyadaki ham çelik üretiminde bakıldığında salgının etkilerine rağmen 
büyüme trendinin devam ettiğini kaydederek, “Kocaer Çelik olarak bu seneyi hedefler-
imize uygun bir şekilde tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl için ise deng-
eye oturmuş daha iyi bir yıl bekliyoruz.” ifadesini kullandı.



SİMGE DERGİ 26

SAĞLIK

Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların 
karantina süreleri kısaldı

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 temaslısı olup semptom 
göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve 
lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı.

Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi’nin “Temaslı 
Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyas-
yon” konulu bölümü güncellendi.

Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı 
kişilerin karantinası, “semptom göstermemeleri 
halinde” PCR testi yapılmaksızın 10’uncu günde son-
landırılabilecek.

Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğre-
tim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom 
gösterip göstermedikleri takip edilecek.

Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5’inci günde 
yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda 
sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebi-
lecek.

PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karan-
tinası 10’uncu günde sonlandırılacak.

Kovid-19 Rehberi’nde yapılan güncellemeye göre aşısız veya eksik aşılılardan “semptom göster-
meyen”lerin karantinası 10’uncu günde sonlandırılabilecek.
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İzmir’de 15 gün entübe edilen ABD’li Kovid-19 
hastası aşı yaptırmadığına pişman

İzmir’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ned-
eniyle 15’i entübe olmak üzere 22 gün yoğun bakım-
da kalan 50 yaşındaki ABD’li David Boteyo ile eşi, aşı 
yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

David ve Paglz Boteyo çifti, ABD’nin Miami kentinden 
2 ay önce İzmir’e tatile geldi. Bir süre sonra rahatsızla-
nan çift, Kovid-19 testleri pozitif çıkınca Sağlık Bilim-
leri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde tedavi altına alındı.

Paglz Boteyo (44), Kovid-19 servisinde bir hafta tedav-
inin ardından taburcu oldu, eşi ise sağlık durumu ağır-
laşınca yoğun bakım servisine kaldırıldı.

David Boteyo, 15’i entübe olmak üzere 22 gün yoğun 
bakımda tedavi gördü. Uygulanan solunum tedavilerin-
in ardından yeniden rahat nefes almaya başlayan hasta, 
testi de negatif çıkınca normal servise alındı.

“Aşı olmadığım için çok pişmanım”

David Boteyo, AA muhabirine, Kovid-19’un çok teh-
likeli bir hastalık olduğunu yaşayarak öğrendiğini söyl-
edi.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten 
Boteyo, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Yoğun bakım-
da doktorlar ve hemşireler benimle çok ilgilendi. Her 
şey çok mükemmeldi. Artık rahat bir şekilde nefes 
alıyorum. Çok mutluyum. Yoğun bakımda entübe old-
uğum için o günleri çok iyi hatırlamıyorum. Aşı ol-
madığım için çok pişmanım. Sürem dolunca hemen 
Kovid-19 aşımı olacağım.” diye konuştu.

Paglz Boteyo ise hastalığı eşine göre daha hafif geçird-
iğini, yoğun bakım servisinde eşini yeniden nefes alıp 
verirken gördüğü için mutlu olduğunu anlattı.

Aşı olmadığı için duyduğu pişmanlığı dile getiren 
Boteyo, “Aşımızı olsaydık yüzde yüz ikimiz de bura-
da olmazdık. Yaşadıklarımız kabus gibiydi. Ülkemize 
döndüğümüz zaman mutlaka ikimiz de aşı olacağız.” 
dedi.

David Boteyo, “Artık rahat bir şekilde nefes alıyorum. Çok mutluyum. Yoğun bakımda entübe 
olduğum için o günleri çok iyi hatırlamıyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Sürem dolun-

ca hemen Kovid-19 aşımı olacağım.” dedi.
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Kişiselleştirilmiş Tıp: Bu kavram, tıbbi tedavi 
yöntemlerinin bir hastanın genetik içeriğini 
veya ilaç metabolizmasını belirleyen gene-
tik farklılıklarını, değişik moleküler analizler 
yardımıyla bireysel hastaya göre uyarlanmış 
olmasını tanımlar. Peki, bu ne anlama gelmek-
tedir? Örneğin, askerler potansiyel güven-
lik açıkları veya olası hastalıkları açışından 
önceden taranabilir veya her bir bireye özel 
ilaç dozu ve kombinasyonu belirlenebilir, vs. 
Özetle, belli bir hastalığa sahip olan farklı bi-
reylerin her birisi için, kendine özel veya özgü 
bir tedavi yöntemi izlenebilir. Biyoteknolojik 
ürünler ve yaklaşımlar, kişiselleştirilmiş tıb-
bın yakın gelecekte geniş ölçekte uygulan-
masını mümkün kılabilecek bir potansiyele 
sahiptir.

Mikrobiyom Manipülasyonu: Bir mikrobi-
yom, bağırsak, cilt yüzeyi, ağız, toprak veya 
su gibi belirli bir alanda yaşayan farklı mikro-
organizma gruplarının toplamıdır. Bağır-
saklarımızda yaşayan bakterilerin, fizyolo-
jimizin birçok yönünü doğrudan etkilediği 
bilinmektedir. Belli bakteri türlerini içeren 
probiyotikler, halihazırda sindirim ve gas-
tro-intestinal sorunları iyileştirmek için kul-
lanılmaktadır. Özel probiyotikler, genom 
mühendisliği, sentetik biyoloji veya diğer 
yaklaşımlar kullanılarak askerlerin midesinin 
mikrobiyomunun doğrudan veya dolaylı 
olarak manipüle edilmesi, gıda toleransının 
ve hastalığa karşı direncin artırılması üzer-
ine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, 
bir kişinin ruh halinin, metabolizmasının 
ve fiziksel performansının, bağırsağındaki 
mikrobiyom popülasyonu ile ilişkili olabi-
leceği ileri sürülmektedir. Örneğin, bağırsak 
mikrobiyomunun otizm gibi nörogelişimsel 
bozukluklarla bağlantısı olduğu gösterilmiştir. 
Dolayısı ile bir kişinin mikrobiyomunun ma-
nipülasyonunu ile performansını iyileştirmek, 
daha kısa sürede daha yoğun bir fiziksel eg-
zersizlere veya mental eğitimlere tabi tutmak 
mümkün olabilecektir. 

Biyo-imalat/Biyo-üretim: Biyolojik temel-
li moleküller veya malzemelerin yapımında 
kullanılabilecek maddeleri üretmek için bi-
yoteknolojik yaklaşımlar kullanılmaktadır. Şu 
anda, çabaların çoğu farmasötik üretime veya 
toplu kimyasal üretime odaklanmıştır. Ener-
jide (biyo-yakıtlar), ürün sentezinde (kimyas-

al öncüler) veya antibiyotikler için karmaşık 
biyokimyasalların üretiminde yararlı olan 
kimyasalların sentezinde yapay yollar oluştur-
mak için sentetik biyolojinin ve bakterilerin 
kullanıldığı yeni biyo-üretim yaklaşımları 
söz konusudur. Bakteriyel virüs proteinlerini 
kullanan yeni biyo-üretim yaklaşımları, kişil-
erin yükünü büyük ölçüde hafifletebilecek 
uyumlu, hafif piller sunmaya hazırlanıyor. 
Yara bantları veya benzeri platformlara ente-
gre edilmiş biyo-tahliller, terdeki farklı pro-
teinleri veya kimyasalları izlemek için zaten 
geliştirilmiştir. Gelecekte bu platformların 
uyarıcılar, ilaçlar veya diğer fonksiyonel mol-
eküller için yeni, isteğe bağlı çoklu dağıtım 
sistemleri ile sonuçlanması muhtemeldir. 
Geçici dövmelere veya yara bantlarına ente-
gre edilen isteğe bağlı biyo-üretim, kişilerin 
algılamasını, ilaç tedavisini ve kimliğini belir-
lemek için benzersiz imkanlar sağlayacaktır. 
Böylece biyo-sensör adapte edilmiş giysilere 
ve hatta nanogümüş mürekkep kullanılarak 
geçici dövmelere entegre edilebilirler.

Sentetik Biyoloji: Bu alan, canlı organizma-
lar veya doğada bulunmayan özelliklere sa-
hip cihazlar yapmaya odaklanan bir disiplin 
olup, biyoloji mühendisliği kullanılarak yeni 
teknolojilerin kontrollü tasarımında büyük 
umutlar vadetmektedir. Sentetik biyoloji 
yararlı uygulamalar için büyük bir potansiye-
le sahip olsa da sentetik organizmaların kaç-
ma ve çevreye potansiyel olarak zarar verme 
veya kötü niyetli birileri (örneğin teröristler) 
tarafından kasıtlı olarak zararlı organizma-
lar üretme riski de vardır. Bu organizmaları 
üretmek için gereken teknolojiler daha ucuz 
ve yaygın hale gelmeye devam ettikçe, bu 
risk daha da artacaktır. Çeşitli kurumlar ve 
şirketler, pratik sentetik biyoloji ürünlerinin 
geliştirilmesini teşvik etmektedir. Bu alanın 
önümüzdeki yıllarda farklı alanlarda kullanıl-
ması muhtemeldir. Biyo-yakıtları ve ilaçları 
sentezlemek için sentetik yollardan değişik 
organizmaların geliştirilmesine devam edi-
lecektir.

Yakın Gelecekte Biyoteknoloji Hayatımıza Nasıl Yön Verecek?

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Okinawa Coin, token olmasına rağmen ismini coin olarak belirtmiş, bunun sebebi ise OkinawaCoin’in ilerleyen 
dönemlerde kendi ağını kurmak istemesinden yatmaktadır. OkinawaCoin.org sitesinden ön satışlar yapan ekip, 
çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Okinawa token part 1 satışlarına büyük ilgi gösterilirken, fiyat ve değer 
olarak ise adet başına 0,000125 cent belirlenmiş.

Başlangıçta token kovalayanların radarına da giren okinawacoin, yatırımcıların ilk kez yeni çıkan tokenlerin 
başlangıç fiyatlarının ucuz olmasından dolayı bu tokenlerden satın alımlar gerçekleştiriyorlar. Başlangıç fiyatı 
düşük olan coinler alındığı zaman yüksek adetlerde alım yapıldığı için yatırımcılar bu taktiği gözde taktikleri 
olarak belirliyorlar.

Okinawa Coin sitesini incelediğimizde dünyanın ilk hayır kurumları tokeni olduğunu görüyoruz. Bu yardımlaş-
ma ağı olarak adlandırılmış. Yatırımcılar her transfer işleminde yüzde 1 oranında yardım sandığına bağışta bu-
lunuyorlar. Okinawa Coin, gelecek olan büyük yatırımlarla birlikte Afrika’da tarım şirketi kurmaya hazırlanıyor.

Afrika konusuna önem veren ekip, sahibi oldukları okinawa isimli kripto paraların zaten değerleneceğini ve 
yatırımcıların bundan kazanç sağlayacaklarının farkında oldukları için bu gelirlerin büyük bir kısmı ile Afrika’da 
aç ve susuz yaşayan insanlar için yatırım yapacaklarını belirtiyorlar.

Okinawa coin’in tüm sosyal medya hesapları ise okinawacoin ismiyle bulunuyor. Takipçi sayıları ile ilginin odağı 
haline gelmiş durumdalar. Geçen hafta düzenlenen Airdrop (Az miktarda verilen token hediyesi) yoğunluktan 
sistem çökmesi ile sonuçlandı. Twitter hesabından yapılan açıklamada 2 bin kişiye verilecek olan tokenler, 17 bin 
kişinin başvurması ve sitenin çökmesi ile yarıda kaldı. Önümüzde günlerde tekrar bir airdrop düzenleneceğini 
açıklayan okinawa ekibi, ilgiden gayet memnun görünüyor.

Okinawa Coin, ilk çıkan tokenlere göre daha sıcak ve daha azimli olduğu ortada... Ekip token satışlarını sınırlı 
sayıda ve belirli süre aralıklarında yapıyor. 2 sene içinde Binance’ye girmeyi hedefleyen ekibin ise bu konuda 
bir acelesi yok. Türkçe dil desteği dahil 5 farklı dilde hizmet veren Okinawa sitesi, Afrika ve yatırımcıları için 
çalışmalarına devam ediyor. Kim bilir belki de geleceğin en büyük coinlerinden biri olur.

Haftaya başka bir coinin tanıtım haberi ile karşınızda olacağız. Bu makalede yer alan yazılar yatırım tavsiyesi 
değildir. Haber olarak hazırlanmıştır.

OKINAWA COIN’IN GÖZÜ YÜKSEKLERDE !
Japonya’nın Okinawa Adası, jeton ve eski paralarıyla ünlüdür. Buna istinaden çıkarılan,

yeni coin OKINAWA piyasalarda sükse yapacak cinsten bir token olarak karşımıza çıkıyor.
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HUKUKUN İÇİNDEKİ AHLAK NASIL OLMALIDIR ?
Hukukun tam tanımı olmamakla birlikte var 
olan tanımlara ,itirazlarda güçlü değildir. 
Hukuka,kanun koyucu otoriteler tarafından 
saptanan kurallar bütünü denilebilir.Hukuk 
ile adalet birbirine çok karıştırılan iki ka-
vramdır ve aynı kavramlar değillerdir. Hukuk 
–ahlak ilişkisi çok tartışılmış,kimi hukuk 
sosyologları ,hukuk kurallarının içeriğinin 
,ahlaki niteliğinden bağımsız olarak,huku-
kun kendine özgü bir ahlakı olduğunu iddea 
etmişlerdir.Bir başka deyişle ;hukuk kuralları 
ahlak kurallarını içermeyebilir. Ancak hukuk 
kurallarını koyarken hukukun kendine ait 
kurallarını göz önüne alarak kurallar yaratılır-
sa kendi iç ahlakını taşıyacağına inanmak-
tadırlar.Asrın büyük hukukçularından olan L. 
Fuller alışılmışın dışında hukuk-ahlak ilişkis-
ini  8 ilkeyi göz önüne alarak kurmuştur. 

Bu ilkeleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Kurallar genel olmalıdır. Bir kişiyi 
,zümreyi ,sınıfı göz önüne alarak değil tüm 
toplumu ilgilendirmelidir. 

2. Kurallar yayımlanmış olmalıdır.
Yayımlanan kurallar topluma ulaştırılmalı ve 
toplumun bundan haberdar olması gerekmek-
tedir. 

3. Kanunlar geçmişe yürür OLMAMA-
LIDIR. Geçmişi dikkate alınarak çıkarılan 
kanunlar bir özel amaçla çıkarıldığı gibi,bir-
ilerini kayırmak veya yıkmak amacıyla da 
çıkarılmış olabilir. Kaldı ki geçmişteki ey-
lemler geçmişin kurallarına  göre değerlendi-
riliciğinden ,yeni kurallar geçmişe yürüme-
melidir. 

4. Kanunlar açık ve anlaşılır olmalıdır. 
Farklı anlamlara gelen sözcükler ve yoruma 
açık olabilecek kavramlar kullanılmamalıdır.

5. Kurallar çelişmemelidir.Yeni çıkan 
, eski veya çıkmakta olan kurallar çelişir ise 
yargı hüküm verirken büyük hatalara yol 
açabilir. 

6. Kurallar imkansızı istememelidir.Bu 
kural yazılı ve sözlü sözleşmelerde de geçer-
li olan vazgeçilmez bir kuraldır.  İmkansız 
istendiğinde kurallar adaletsiz olduğu gibi 
uygulaması da zorlaşacaktır.

7. Çıkarılan kanunlar zaman içerisinde 
tutarlı olmalıdır. Bir başka deyişle ; zaman 
şartlarıyla uyumlu olmalıdır. 
8. Kanun koyucuların ve yetkililerin ey-
lemi ,kurallar arasında uyumlu olmalıdır. Yani 
yetkililerinde bu kurallara uyması gerekmek-
tedir. 

   Fuller’e  göre yukarıdaki kurallar,göz önüne 
alınırsa ahlak, hukuk içine    yerleşmiş olur. 
Günümüzde en çok tartışılan ,ülkemizde olup 
olmadığı söylenen, toplumun önem verdiği en 
büyük kavram yani hukuk kuralları ne yazık 
ki yukarıdaki prensipler dahilinde çıkarıl-
mamaktadır.Hele 8. madde de belirtilen kural, 
koyucular tarafından uyulduğu söylenemez.
‘’ Adalet mülkün temelidir. ‘’ özdeyişi 
tartışılırsa ,adalet ortadan kalkarsa ,mülkün 
yani devletin temelide ortadan kalkmış olur. 
Hepimizin özlediği adalet ,ülkemize gelecekse 
bizden mücadele ister.
                                                 
                     
Yusuf Bayraktar
                                                          
Tıp Profesörü ; Hukukçu

Dr.
Yusuf  BAYRAKTAR

Tıp Profesörü,
Hukukçu



SİMGE DERGİ 31

BAKIŞ AÇISI

HİPERTANSİYON , SİNSİ DÜŞMAN 
Değerli Simge dergisi okuyucuları, bu ayki 
yazımda sizlerle hipertansiyon ile ilgili en çok 
merak ettiğiniz soruların cevaplarını paylaşmak 
istiyorum.  Tansiyon, vücudumuzda dolaşan 
kanın basıncıdır. Kalbimiz kasıldığı sırada 
ölçülen artan basınç büyük tansiyon olarak ad-
landırılırken , kalbimiz gevşediği sırada düşen 
basınca ise düşük tansiyon adını veriyoruz. Her 
insan için normal olarak kabul edilen kan basıncı 
120/80 mmHg değerinin altıdır. Büyük tansi-
yon değerinin 140 mmhg yada küçük tansiyon 
değerinin 90 mmHg ‘nın üzerinde olması du-
rumuna ise hipertansiyon adını veriyoruz. Yani 
büyük tansiyon değeriniz 120 iken küçük tansi-
yonunuzun 100 olması da hipertansiyon olarak 
adlandırılırken büyük tansiyon 150 iken küçük 
tansiyonun 70 olması da yine hipertansiyon an-
lamına gelir. 120/80 değeri ile 140/90 değerinin 
arasındaki değerler normalden yüksek olmakla 
beraber hipertansiyon olarak adlandırmıyoruz 
ancak bu grup insanlarında hipertansiyona eğili-
mi olduğunu söyleyebiliriz. Halk arasında bazen 
duyduğumuz “yaşının önüne 1 rakamını koy, o 
senin normal tansiyonundur , yani 60 yaşında 
isen 160 değeri normaldir” diye bir şey gerçekte 
doğru değildir.  Her yaş için 140/90 değerinin 
üzeri hipertansiyon olarak adlandırılır.  

    Tek bir ölçümde yüksek olması ile kimseye 
hipertansiyon tanısı koymuyoruz.  İnsan oğlu 
makine değildir. Kan basıncı gün içerisinde 
pek çok iniş ve çıkış gösterir.  Sabah yükselir, 
öğlen düşer, akşam tekrar yükselir, gece uykuda 
düşer.  Stres, efor harcamak, fazla tuzlu yiyecek 
ve içecek tüketmek tansiyon değerlerinde anlık 
yükselmeler yaparak yanlışlıkla hipertansiyon 
tanısı koydurabilir. Evde tamamen normal kan 
basıncı olan kişilerde hastane ortamında tan-
siyon değerlerinin aşırı yüksek ölçüldüğüne 
de şahit oluyoruz. Buna beyaz önlük tansiyonu 
diyoruz. Bu grup hastalara da düzenli tansiyon 
ilacı kullandırmıyoruz.  Kan basıncı ölçümü 
için hastanın en az 10 dakika dinlenmiş, sakin 
ve tok karna olması en doğru sonucu verecektir. 
Bu koşullar sağlandığında en az iki sefer büyük 
140 yada küçük 90 mmHg üzerinde değerler 
bulduğumuzda hipertansiyon tanısı konulabilir.  
Bazı durumlarda, hastanın beyaz önlük tansi-
yonundan şüphelenirsek yada sınırda değerler 
saptıyorsak o zaman tansiyon holteri adını ver-
diğimiz, 24 saat boyunca hastanın aralıklı olar-
ak kan basıncını ölçen bir cihazla hipertansiyon 
tanısını kesinleştirebiliyoruz. 

    Hipertansiyonu sinsi düşman olarak adlandır-
mamın bir sebebi var. Ülkemizde her 3 yetişkin-
den bir , yaklaşık 15 milyon insan hipertansiyon 
hastası ve bunların büyük çoğunluğu bu durum-
dan habersiz olarak yaşantısına devam ediyor. 
Damarlardaki bu yüksek kan basıncı başlıca 
kalp, beyin, böbrekler, ve gözler olmak üzere 
pek çok organımızda ağır tahribata yol açıyor. 
Beyin kanamasının temel sebebi, kalp krizinin 
en önemli sebeplerinden bir tanesi, aort anevriz-
ması ve diseksiyonu dediğimiz vücudumuzun en 
önemli damarı olan aort damarımızda genişleme 
ve sonucunda yırtılma ile gelişen ani ölümlerin 
de en önemli sebeplerinden bir tanesi yine hiper-
tansiyondur. 

    Hipertansiyon az sayıda hastada baş ağrısı, 
gözde kanama veya burun kanaması ile kend-
ini belli etse de çoğu hastada belirtisiz ve sinsi 
seyreder.  Hipertansiyonun klasik başlama yaşı 
30-55 yaşları olarak kabul edilir ancak son yıllar-
da giderek artan sayıda 20’li yaşlarında hipertan-
siyon tanısı alan hasta ile karşılaşmaya başladım. 
Bunun muhtemel sebebinin giderek artan obesite 
sıklığı ve aşırı tuz tüketimine yol açan fast food 
tüketim alışkanlığı olduğunu düşünüyorum.  

    En çok aldığım sorulardan bir tanesi de hiper-
tansiyonun neden kaynaklandığı üzerine.  Hi-
pertansiyon hastalarının %95 ‘i bizim esansiyel 
hipertansiyon olarak adlandırdığımız başka bir 
sebebe bağlı olmayan hipertansiyon. Genellikle 
birinci derece akrabalarında da hipertansiyon 
olduğunu gözlemliyoruz, bu nedenle genetik 
bir yatkınlık söz konusu. Bunun dışında sigara 
ve alkol tüketimi ile fazla tuz tüketimi de hiper-
tansiyonun oluşumunu kolaylaştıran etkenler ar-
asında sayılabilir. Hipertansiyon hastalarının %5 
kadarında ise özellikle böbrek hastalıkları olmak 
üzere bazı nadir hormon bozuklukları, uyku ap-
nesi ve bazı çok nadir kan basıncını yükselten 
tümörler gibi tedavi edilebilir etkenler tespit edi-
yoruz. Bu durumlarda bazen altta yatan etkenin 
tedavisi ile kan basıncının kalıcı olarak normale 
inmesi mümkün olabiliyor.  

    Tedavinin olmazsa olmazları var. Bunların en 
başında günlük tüketilen tuz miktarının kısıt-
lanması geliyor.  Ortalama bir Türk beslenme 
alışkanlığında günlük 18 gram tuz tüketiyoruz.  
Oysa ki günlük tüketmemiz gerekli olan tuz mik-
tarı 5 gram.  Tuz sadece tuzlukta ....

Devamı simgedergi.com’da...

Doç. Dr.
Ali Cevat TANALP

Yazar
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Körfezde belli dönemlerde gözlemlenen aşırı alg çoğalması, 
yeniden ortaya çıktı. Deniz marulu, Bostanlı Semti’nde 
kıyıya yakın noktalarda, tüm yüzeyi kapladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz marullarının to-
planması için çalışma başlattı.

Özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu 
bölgelerde deniz marulunun görülebildiğini aktaran Taşkın, şun-
ları söyledi:

“İnsana doğrudan bir zararı yok ama ekosisteme zararı var. Çünkü 
karasal ortamdan yoğun şekilde besleyici element girdiği için bu 
fırsatçı tür, hızlıca artış gösteriyor. Artış gösterdiğinde halı gibi 
yüzeyi kaplıyor. Işığın suya girmesini engelliyor. Bu durum, diğer 
hassas türlerin gelişmesini engelleyebilir. Işığın girmesini engelle-
diği için dip tabakada fotosentezin azalmasını ve bununla birlikte 
oksijenin azalmasına neden olabilir. Öldükleri zaman da ortamda 
istenmeyen bir kokuya sebep olabiliyorlar.”

Bostanlı Sahili’nde yürüyüş yapanlardan Sevgi Mutlu, bu duru-
mu artık olağan karşılamaya başladıklarını belirterek, yetkililerin 
çözüm bulmasını istedi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Semti’nde kıyıya yakın noktalar, “deniz marulu” adı 
verilen yosun türü nedeniyle yeşile büründü.

GÜNCEL

İzmir Bostanlı’da kıyıya yakın noktaları deniz marulu kapladı
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Dergilere yetişmesi gereken yazılarım var 
ve sabahın erken saatinden beri bilgisayar 
başındayım. Kısa bir mola vermek için 
yazı hazırlığına ara vererek televizyonu 
açıyorum. Kanalları dolaşıyorum. Kanal-
lar arası geçiş yapıp kapatıyorum. Sonuç; 
Çoğu gündüz kuşağı programları tam an-
lamıyla fecaat. Ne ara bu kadar yozlaşmış 
bir toplum olduk?

Halkın tercihiymiş gibi sunulan, aslında 
bir takım çıkarlar uğruna manipülasyon 
eseri popüler kültür kurbanı insanlar.

Reyting uğruna harcananlar ve buna rıza 
gösterenler... Ailemin, çoluk çocuğumun, 
komşumun yüzüne nasıl bakarım deme-
den sergilenen tavırlar ve sarfedilen sözler. 
Ahlak, maneviyat, toplum, etik kurallar, 
gelenek görenek, saygı kısaca bizi biz ya-
pan bir çok değerleri hiçe sayan program, 
programcı ve tabii katılımcılar.

Gösteriş yapmak için sahip olduğu ve ol-
madığı(!) her şeyi kullanmaktan çekin-
meyen, görgüsüzlük ve aç gözlülük had 
safhada sözde yarışmacılar.

Bunların hepsi az gelişmişliğin bir 
göstergesi. Hep bir özenti. Keşke özenilen-
ler iyi, kıymetli, faydalı şeyler olsa ama 
maalesef.

Tüketime adanmış yeni bir nesil. Dildeki 
yozlaşmadan tutun, ahlaki, dini, kültürel 
her tür yozlaşmayı beraberinde getiren 
programlar...

Özel hayatların, özel anların deşifre edil-
mesi ile mahremiyet duygusu da ortadan 
kalkmış durumda. Özel hayatın gizliliği 
diye bir şey kalmadı. Ne varsa ulu orta 
yaşanıyor. Normalleştirilmeye çalışılırk-
en, iyice anormal olduk. Yaydan çıkmış ok 
misali kontrolsüz bir şekilde kötüye doğru 
gidiyoruz. Herkesle herşeyle dalga geçme 
hakkı buluyoruz kendimiz de sırf izlen-
ebilmek için. Yaşlıya saygı, küçüğe mer-
hamet ortadan kalktı. El üzerinde tutulan 
ihtiyarlar reyting malzemesi oldu. Herkese 
laf yetiştirme yarışı, muhattabımızın kim 
olduğuna bakmadan. Gönlü incinir mi de-
meden.

Herhalde 30 yıl geriye gitsek, en az 50 yıl 
ileriye gitmiş olacağız...

Reyting Uğruna

Gülsemin KONCA
Yazar
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Küresel ısınma ve konuşulan senaryolar
Büyüklerimiz hep kıyamet ve kıyamet 
alametlerinden bahs eder ve bugünlerin ge-
leceğini, yani depremlerin, kuraklıkların den-
izlerin yükseleceğini, sel ve afetlerin yanında 
binaların ve zinaların artacağını, ahlaki değer-
lerin çökeceğini söyler ve bu günlerin yakın 
bir gelecekte oluşacağını anlatırlardı. Şimdi o 
yakın gelecek dediğimiz günlere mi geldik diye 
düşünüyorum. Birileri bunun yanında salgın 
hastalıkların da olanca hızlı artacağını anlatır-
lar ve gelecek kuşakların zor günler yaşaya-
cağını söylerdi. 
Biz bu günleri görmeyiz diye düşünürken o 
günlerin geldiğini günümüzde görür olmamız 
dedelerimizin anlattıkları gerçeklerin hayata 
geçtiğini görür olmamız atalarımızın bu bilg-
ileri nereden bildikleri sorusu İster istemez 
kafalarda soru işaretlerini oluşturduğunu an-
cak bu bilgilerin kutsal kitabımız Kuran da 
yazdığı gerçeğini bir kez daha hatırlatmak-
ta yarar var diye düşünüyorum. Kimilerine 
göre teknolojinin baş döndürücü boyutlara 
ulaşması sonucunda oluşturdukları yağmur 
bulutları İle belli yerlerde sel felaketleri, belli 
yerlerde bu bulutları oluşturmayıp kuraklık ve 
salgın hastalıkların virüsler üreterek biyolojik 
savaşlarla dünya nüfusunu azaltmak İçin bir 
süreç başladıklarını ima etmeye çalışmasının 
bir gerçekliği yansıtmadığını söylemek de pek 
doğru bir yaklaşım olmadığını söylemekte 
mümkün. Doğadan aldığını er geç doğanın geri 
aldığını, atık ve tehlikeli atıkların hala doğaya 
bırakıldığı, bu maddelerin geri dönüşüm ve 
bertaraf tesislerinde usullerine uygun ber-
taraf edilmediklerini, maalesef görüyoruz. 
Aslında kimsenin labarafuvar ortamlarını 
oluşturmasına hiç gerek yok. Biz bu labaratu-
var ortamlarını zaten oluşturuyoruz. Hala 

sokakları çöplerle dolduruyoruz. Arabamı-
zla seyahat ederken çöp ve atıklarımızı cam-
dan fırlatıyoruz. Yerlere utanmadan öksürüp 
tükürüyoruz. Çöplerimizi belediyelerin bu 
konuda bilgi ve beceriden yoksunluğu ve çöp 
alanlarının kamusal hizmet alanı olmaktan 
çıkarılarak bir rant alanına dönüştürülmesi 
sonucu atıkların kaçak olarak doğay dökmeyi 
tercih ediyoruz. Orman alanlarından ara-
balarımızla seyahat ederken içtiğimiz içki ve 
meşrubat şişelerini ağaçların içine fırlatmayı 
bir maharet sayıyoruz.şimdi labaratuvarlara 
ne gerek var biz kendimiz bu laboratuvarları 
oluşturuyoruz. Geleceğimizi katl ediyoruz. 
Çocuklarımızın mirasını yok ediyoruz. 
Şimdi soruyorum? 
Hangi Büyükşehir başkanının veya çevre daire 
başkanlarının geri dönüşümle ilgili bir sem-
iner ve eğitimden geçtiğini söyleyebiliriz. 
Yasal düzenleme ile Büyük şehirlere bu görev 
verilerek bir tekelleşme ve rant kapısının açıl-
masının sağlanması önce İlçe belediyeleri ve 
geri dönüşüm sanayicilerini çok zor durum-
lara soktuğu acı bir gerçek. 
Bu gerçeği gören bir yetkilinin olmaması ve 
bu konu üzerinde bilgi ve becerinin eksikliği 
sonucunda sanayicinin çöplerini dökme-
sinin çok pahalı maliyetleri sonucunda kaçak 
dökme alanlarını oluşturması maalesef dün-
yamızın geleceğini karartmaya yetiyor artıyor 
bile. 
Salgın hastalıklar, yeraltı sularının kirlenmesi, 
orman yangınları, denizlerin adeta yüzümüze 
tükürürcesine salyalarını oluşturması, seller 
ve orman yangınları artarak devam edecek ve 
ne yazık ki kıyamet gününü kendi ellerimizle 
hazırlıyor ve bu yolda hızla ilerliyoruz…
Suçlular aramızda.

İsmail AYDIN
Yazar
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YAŞAM TARLALARI...
TV de izliyorum...

Kuveyt canlı yayınında Dr. Nasıh DAS-
THI,
“Milletler eğer tarihlerini eleştirirlerse ileri 
giderler, yoksa gidemezler... İslam ülke-
leri diktatördür ve tarihte insanlığa katkı 
sağlamış hiçbir İslam ülkesi yoktur” diyor.

Yorum yapmıyorum, yoruma siz can 
okuyuculara bırakıp bugüne kadar hiçbir 
İslam ülkesinin kalkındığının görülmediği 
ve eleştirenleri kendine düşman gören ik-
tidarların da başarı sağladığı bugüne kadar 
görülmemiştir.

Sürpriz bir çıkışla Cübbeli Ahmet Hoca 
denen adam da Dasthı’yı teyit eder gibi, 
“Çocuklarınızı İmam hatipe gönder-
meyin” diyor. 

Bilindiği gibi din kul ile Allah arasında 
bir inanç olup, bunun ilk öğreti yeri imam 
hatipler değil, ailedir.

Tüm gelişmiş ülkelerde insanların/
gençlerin yaşam tarlaları vardır ve bunun 
zorlaştırılmaması gerekir.

Şu an ülkenin geleceği öğrencilerin okull-
ardan mezun olmaları için yurt bulmaları 
zorunlu ihtiyaç olup, çözülemediği için 
parklarda sabahlıyorlar.

Çok büyük sıkıntı...

Ülkenin bu kadar sıkıntısı varken Cum-
hurbaşkanı sayın Erdoğan “Bırakın doları 
moları, TL’ye dönelim” diyor.

Ardından ulaştırma bakanı Çanakkale’ye 
yeni yapılan köprü geçiş ücretini 15 Euro 
artı KDV ile günlük araç geçiş garantisini 

40 bin araç müjdeler gibi söylüyor.

Bu kadar geçiş olması mümkün mü? Değil. 
Bunun örnekleri zaten var.

Bir şeyi sen yapabiliyorsan senindir, 
yapamıyorsan senin değil ve para halkın 
cebinden çıktığı için faydasızdır. 

Bir de Ali var.
Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş.

Bir insan bilimsel davranmadan her kon-
uda bilgili (hem tarım, hem orman, hem 
ekonomi, hem adalet, hem Türk silahlı 
kuvvetleri, hem kılıçla poz verme gibi) 
davranırsa, bir şey bilmiyor demektir. 

Ama biliyor diyelim ve bir bilgi/soruyla 
beni aydınlatmasını isteyeyim:  

-Hocam, her şeyi bildiğin gibi dolar de-
vamlı artıyor. Diyelim ben bir dolar zekât 
versem, dolar her arttıkça sevabım artar 
mı, artmaz mı?  

Tarla...
Yaşam tarlaları.
Can öğrencilerimizin sorunu çözülsün.

BEKİR ÖZER
Yazar
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Kıbrıs’ta taraflar arasında ortak zemin olmaması
resmi müzakerelere engel

Kıbrıs’ta taraflar arasında Birleşmiş Milletler (BM) 
aracılığıyla gayriresmi görüşmeler devam ederk-
en çözüm için ortak bir zemin bulunamaması resmi 
müzakerelerin başlamasına engel oluyor.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma 
sağlamak amacıyla Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasın-
da 1968’te başlayan müzakerelerde özellikle 2004’teki 
Annan Planı ve 2017’deki Crans Montana süreçleri 
çözüme en çok yaklaşılan dönemler oldu. Ancak 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) uzlaşmaz ve 
maksimalist tavrı ve Kıbrıs Türk tarafını eşit görmeyen 
tutumu, Ada’daki zenginliği ve yönetimi paylaşmama 
yönündeki ısrarı nedeniyle yarım asrı aşan görüşmel-
erden hâlâ netice alınabilmiş değil.

Bu hususta önemli nokta, bilhassa Crans Montana 
ile yıllarca görüşülen, iki tarafın ortaklığına ve te-
melde paylaşmaya dayanan federasyon tezinin Türk 
tarafı nezdinde geçerliliğini yitirmesi oldu. Türkiye 
ve KKTC, Crans Montana’nın ardından egemen eşit-
lik temelinde Ada’da iki devletli çözüm modelini be-
nimsedi. Özellikle Ekim 2020’de KKTC’de Ersin Ta-
tar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle, “egemen eşitliğe ve 
Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğine dayalı çözüm” mod-

eli başta BM yetkilileri olmak üzere uluslararası tüm 
muhataplara aktarıldı ve aktarılmaya devam ediyor. 
Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri de Kıbrıs’ta “iki dev-
letli” çözümü desteklediklerini her platformda dile ge-
tirmeyi sürdürüyor.

Türk tarafı bu yeni pozisyonunu, 27-29 Nisan’da 
Cenevre’de gerçekleştirilen, Kıbrıs’taki tarafların yanı 
sıra garantör ülkelerin de katıldığı gayriresmi 5+BM 
Kıbrıs Konferansı’nda resmi olarak masaya getirdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio 
Guterres’in davet mektubunda yer alan çözüme ilişkin 
“yaratıcı fikirlerle gelme” çağrısını da dikkate alarak, 
Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için Guterres’e altı maddeden 
oluşan bir öneri sundu. Önerinin ilk maddesinde, 
Kıbrıslı Türkler ve Rumların eşit uluslararası statüsünün 
ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararın 
BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmesi için 
Genel Sekretere inisiyatif alma çağrısı yer aldı. Ancak 
konferansa hazırlıksız gelen Rum tarafı, Türk tarafının 
yeni önerisini reddetti ve müzakerelerin Crans Mon-
tana’da kaldığı yerden devam etmesi yönünde çağrıda 
bulundu. Bunun üzerine müzakereler ortak bir zemin 
bulunamadığı için yeniden sonuçsuz kapandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin uzlaşmaz ve maksimalist tavrı ve Kıbrıs Türk tarafını eşit 
görmeyen tutumu, Ada’daki zenginliği ve yönetimi paylaşmama yönündeki ısrarı nedeniyle 

yarım asrı aşan görüşmelerden hâlâ netice alınabilmiş değil.
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Avrupa’nın enerji krizi için yeşil çözüm ihtiyacı

Avrupa’nın enerji krizi derinleşerek devam ediyor. 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekono-
mik toparlanma sürecinde arz-talep arasında ağır bir 
dengesizliğin oluştuğu, uzun bir süre bastırılan talebin 
birden artmaya başladığı ancak buna karşılık arzın ye-
tersiz kaldığı mevcut durumda fiyatlar da rekor seviye-
lere ulaştı.

Salgının ilk dönemlerindeki kapanmalar sırasında 
büyük düşüşler yaşayan ve 22 Nisan 2020 tarihinde 
20,37 dolarla dip seviyeyi gören Brent ham petrol var-
il fiyatı 4 Ekim 2021 itibarıyla 79,16 dolara yükseldi. 
Nisan ve Mayıs 2020’de fiyatı 40 doların altına inmiş 
olan Rotterdam kömürü, 1 Ekim 2021 itibarıyla 233,05 
dolardan işlem görüyor. En sert fiyat yükselişlerin-
in yaşandığı alan ise doğal gaz. Gösterge olarak ka-
bul edilen Hollanda TTF vadeli işlemlerinde Mayıs 
2020’de megavatsaat başına 3,50 avroya kadar inen 
doğal gaz fiyatları, 1 Ekim 2021 itibarıyla 93,80 avroya 
çıkmış durumda. Bu şekilde artan fiyatlar, sanayinin ve 
ekonomilerin salgın sonrasında toparlanma çabalarını 

olduğu kadar hane halkları ile bireylerin gelir seviye-
lerini ve ekonomik durumlarını da olumsuz yönde et-
kiliyor.

Doğal gaz fiyatlarının yükselişinin temelinde yer alan 
arz-talep dengesizliğinin farklı boyutları var. Avrupa’da 
doğal gaz, sanayide elektrik üretiminde ve konutlarda 
kullanılıyor. 2020 yılında salgın sebebiyle özellikle san-
ayi alanında talep oldukça düşmüştü. Ancak 2020 sonu 
itibarıyla sanayi üretiminin tekrar ivme kazanması ve 
2021’in ilk aylarında ısınma ihtiyacının artırması ned-
eniyle doğal gaz talebi birden sert şekilde yükselişe 
geçti. Diğer taraftan elektrik üretiminde olumsuz iklim 
koşulları nedeniyle hem hidroelektrik santrallerinden 
verim alınamaması hem de rüzgardan elektrik üreti-
minin gerilemesi ve dolayısıyla artan elektrik talebini 
karşılamak için doğal gaz santrallerinden elektrik üre-
timine daha fazla ağırlık verilmesi de doğal gaz tüketi-
mini artırdı. 2021’in ilk çeyreğinde Avrupa genelindeki 
doğal gaz tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 7,6 daha yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Enerjide artan fiyatlar, sanayinin ve ekonomilerin salgın sonrasında toparlanma çabalarını 
olduğu kadar hane halkları ile bireylerin gelir seviyelerini ve ekonomik durumlarını da olumsuz 

yönde etkiliyor.
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Çipten gıdaya küresel arz dar boğazları
enflasyonu körüklüyor

Çipten gıdaya birçok üründe yaşanan arz dar boğazları çoğu ülkede enflasyonu körüklerk-
en, devam eden lojistik sıkıntılar, iş gücü eksikliği ve yüksek enerji fiyatları gibi küresel 

fiyat baskıları enflasyonun geçici olacağı görüşüne meydan okuyor.

Lojistik sıkıntılar nakliye maliyetlerini artırırken, 
aynı zamanda sektörde Kovid-19 salgınının da et-
kisiyle çalışacak eleman bulmak zorlaşıyor.

Küresel tedarik zincirlerinin parçası olan çalışanlar, 
gerekli önlemlerin alınmaması halinde küresel ul-
aşım sisteminin çökebileceği uyarısında bulunuy-
or. Son olarak, küresel kara, hava ve deniz yolu 
taşımacılığı örgütlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Kurulu’na gönderdikleri mektupta, tüm 
taşımacılık sektörlerinde işçi sıkıntısı yaşandığına 
dikkati çekildi.

Tedarik zincirindeki kırılma, enerji arzından nav-
lun fiyatlarına neredeyse bütün ekonomik işleyişi 
olumsuz etkiliyor.

Kovid-19 salgının başlangıcında geçici olarak 
görülen arz dar boğazlarının 2022’ye kadar sürm-
esi bekleniyor.

Küresel ticarette yaşanan arz dar boğazları ve yük-
sek emtia fiyatları, üretici ile tüketici fiyatlarını 
yukarı yönlü baskılıyor.

Çipten gıdaya birçok ürünün tedarikinde yaşanan 
sıkıntı, ABD ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde 
dahi enflasyonu körüklüyor.

Gelecek yılın başında salgın döneminde devreye 
alınan KDV indirimleri gibi bazı “bir kereye mahsus 
önlemlerin” ortadan kalkması beklenirken, baş-
ta doğal gaz olmak üzere enerji fiyatlarındaki son 
dalgalanma, devam eden tedarik zinciri sorunları 
ve ekonominin kademeli olarak normalleşmesiyle 
artan talebe bağlı olarak yaşanan fiyat artışlarının 
sürmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, gelişmiş ülkelerde enflasyonunu 
2022’nin büyük bölümünde yüzde 2’nin üzerinde 
kalacağı öngörülüyor.
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Tarih boyunca Aziz Türk Vatanını, Türk 
Milletin namus ve bütünlüğünü, İslami-
yet’in bütün kutsal değerlerini korumak 
için, canını seve seve veren Türk Ordusu, 
inançlarıyla, gelenekleriyle ve üstün iman 
gücü ile bir peygamber ocağıdır. Türk 
Milleti, Türk Ordusunda hizmet eden ev-
latlarının hepsine birden Peygamberim-
ize izafeten bir sevgi ifadesi olarak “Meh-
metçik” demiştir. Mehmetçik, bütün Türk 
ordusu mensuplarının ortak sembolüdür 
ve Türk Milleti’nin şerefini tarih boyunca 
gerektiğinde kanıyla kurtarmış bir kahra-
mandır.

    Mehmetçiğin bütün savaşlarında Musta-
fa Kemal’in aşağıda ifade ettiği yüksek 
iman ve ruh kuvvetini hep bulursunuz.

   ‘’Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 
sekiz, on metre, yani ölüm muhakkak… 
Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtu-
lamamacasına düşüyor, ikinci siperdekiler 
onların yerine geliyor, fakat ne kadar im-
renilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle 
biliyor musunuz?.. Öleni görüyor, üç da-
kikaya kadar öleceğini de biliyor ve en 
ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsıl-
mak yok… Okuma bilenler Kuran’ı Kerim 
okuyor ve Cennet’e gitmeye hazırlanıyor-
lar. Bilmeyenler Kelime-i Şahadet çekerek 
yürüyorlar. İşte bu Türk askerindeki ruh 
kuvvetini gösteren hayret ve tebrike değer 
bir örnektir. Emin olmalısınız ki, Çanak-
kale muharebesini kazandıran bu yüksek 
ruhtur.”  
   Mehmetçik her zaman bilir ki,  şehit old-
uğunda kanının ilk damlasında günahları 
Allah tarafından af edilecektir. Kabir aza-
bı ve kıyamet korkusu olmayacaktır. Şehit 
olduğunda kul haklarından başka bütün 
günahları Allah tarafından af edilerek, sor-
gusuz sualsiz Cennete gönderilecektir.

   Mehmetçik hep bilir ki, “Cennete giren 
hiçbir kimse tekrar yeryüzüne dönmek is-
temez, ancak şehitler müstesna, onlar şe-
hitliğin üstün mertebesini, Allah katındaki 
derecelerini gördükçe tekrar dünyaya dön-
mek, Allah yolunda savaşıp tekrar şehit 
olmak isteyecekler. Böylece şehitlerin Ra-
bleri katında hakiki bir hayatları vardır. Bu 
hayat daimidir; elemsiz ve kedersizdir. “

   İşte Mehmetçiği, düşmanlarına üstün 
kılan en mühim esas “ölürsem şehit, kalır-
sam gazi...” olmak inancıdır.

   İşte Mehmetçiği   zaferden zafere koş-
turan ve tarih sayfalarını kahramanlık 
destanları ile donatan, şehitlik ve gazilik 
rütbesine erişme arzu ve isteğidir.

   Mehmetçiğimizde bu yüksek iman ve 
ruh kuvvetinde ayrıca mertlik, dürüstlük, 
büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi, 
cesaret, kahramanlık, fedakârlık, alçak 
gönüllülük, vatan, bayrak, şehitlik ve gazi-
lik sevgisi birleşmiştir.
   İşte Mehmetçik tarih boyunca bu yüksek 
ruh ve değerler ile zaferden zafere koşmuş, 
gittiği her yere medeniyet, insanlık, hak, 
adalet, eşitlik ve barış götürmüştür. 

    Şu anda Vatan topraklarımızın her 
köşesinde aziz yurdumuzu koruyan şanlı 
Mehmetçiklerimiz, hürriyet ve bağımsı-
zlığımıza ve ülkemize, kimden, nereden 
ve hangi yönden bir saldırı gelirse gelsin, 
dün olduğu gibi bu gün de onu önleyecek, 
dostlarını sevindirip, düşmanlarını kahre-
decek kuvvet ve kudrete sahiptir. 

Tuğtigin Şen
Emekli Albay/Araştırmacı

MEHMETÇİK

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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İktidarın Önündeki 3 Büyük Engel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti 2023 
seçimlerini kazanmak istiyorsa önlerinde du-
ran 3 büyük
engeli aşmak zorundalar.Aksi taktirde seçim-
lere belirsizlik ve kaos ortamında girilmesi 
kaçınılmaz
olur.Peki nedir bu 3 büyük engel?
Adalate hukuk engeli
Mahkeme salonlarında uygulanan hukuk sis-
temi toplumu isyan noktasına getirmiş bu-
lunuyor!
Eşlerini katleden,ağır yaralayan insanların 
elini kolunu sallayarak adliyeden çıkmaları!
Çocuk istismarına uygulunan göstermelik iyi 
haller!
Vergilerini ödeyerek cezalarını çekenlerin 
üstün körü tutulan inceleme tutanakları,kop-
yala yapıştır
bilirkişi raporları ile asliye ceza mahkemeler-
inde ömür tüketen hapis cezası korkusu ile 
yatırım
yapmayan tüccarlar!
Trafik kazası sonrası ölümlü kazalarda 
suçlunun alması gereken cezayı almaması!
Sokaklarda hakim olmaya başlayan silahlı ta-
cizlerin,soygunların tutuksuz yargılanma ile 
kayıplara
karışması!

Kadınlara verilen korumanın yetersiz kalışı!
Bundan 20 sene önce görülemeyen hayvan 
işkencecilerinin komik yargılanma sonuçları!
İnşaat işlerindeki özel durumlara ,Vergi 
kanunlarına göre ihtisas mehkemelerinin ol-
mayışı!
Bütün ceza davalarına nasıl olsa ceza hukuku 
diyerek asliye ceza mahkemelerine yüklenilm-
esi!
Bir asliye ceza hakimi hayatımızdaki kaç 
konuya hakim olabilir?

Bir ülkenin kanunları toplumsal yapıya hakim 
ve uygun olmalıdır,batıdan alınan kanunlar bu
düzeyde yapılanmadıkça Adalet sisteminde 
hukuk çalışmaz.
Gıda fiyat kaosu
Toplumsal gıda kullanımına yönelik üretim-
den son kullanıcaya yapılacak dijital denetim 
olmadıkça
hiç bir zaman ürünsel fiyat istikrarı ve devam-
lılığı sağlanamaz.Tüketicinin en önemli konu-
su
yaşamını sürdürebilmek için bütçe planıdır.

Bu planı önce devlet kurumları yapar ülke 
vatandaşları bu planın neresinde yer almak is-
tiyorsa ona
göre karar verir.Harcamalarını bu plana göre 
yapar.
Planı tam denetimi olmayan bir ticaret ipini 
koparmış kurbanlık boğa gibidir!
Pazar denetimi sadece zabıta kanunları ile cay-
dırıcı olmaz!
Bürokrasi planın temel denetçisi ve uygu-
layıcısıdır.Yavaş işleyen bürükrasi çarkları dai-
ma kötüye
cesaret verir!

Gıda üretimin temel yönlendiricisi bürokra-
tik kurallardır,kurallar yavaş işlerse hatta işle-
mezse hem
devlet hem tüketici zarar görür.
Kimse sanmasın çok para kazanıyor diye 
çünkü bu kısır döngüdür,siz çok kazandıkça 
ticaretiniz
sonucu elde ettiğiniz kar sizin başka tüketim 
alnınızda sizden geri alınır!
Bu karmaşa toplumu fark etmeden dönüşü 
çok zor yollara götürür.
Plansız iş gücü
Sırf iş bulmak için üniversiteye giden gençler-
in sonu bugün gelinen işsiz üniversite mezunu
rakamları!

Türkiyede 200 civarında var olan üniversiteler 
işsiz üretim makinası gibi çalışmakta,sektörel
kalifiye eğitimli gençler yetiştirmekten uzak 
diploma kursuna dönmüş durumdalar.İhtisas
üniversiteleri düzeni kurulmadıkça,her 
üniversite istediği fakülteyi açabildikçe bu 
böyle devam
edecek yeni nesil işsizler üretecekleridir.
Gençlerin işsiz kaldığı süre ailen aldıkları 
destek bu son kuşaklarla kaybolacaktır.
Yeni nesillerde daha önce gördüğümüz ailevi 
fedakarlılar bundan sonra kuşaklarda pek
olmayacaktır!

Bu yeni nesil işsizlerin tepkilerinin doğal olar-
ak daha farklı olacağı büyük sorunları bera-
berinde
getireceği anlamına gelir.

Çözümü kolay olmayan ama çözümsüz olma-
yan 3 büyük engel 2023 seçimini etkiliyecektir

Sayim YAĞAN

Yazar
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Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200’ü aştı
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200’ün 

üstünde olduğu il sayısı, 18-24 Eylül itibarıyla 50’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının 18-24 Eylül’ü kapsayan veril-
erine göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 
200’ün üstünde olduğu il sayısı 50’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 18-24 Eylül’de her 100 
bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını 
açıkladı.

Ülke genelinde, vaka sayısının 100 bin kişide 200’ün 
üstünde olduğu il sayısı, yaklaşık bir ay önce 14-20 
Ağustos’ta 28 iken 18-24 Eylül itibarıyla 50’ye yük-
seldi.

Her 100 bin kişideki vaka sayısının en fazla olduğu 
şehir 539,31 ile Kayseri oldu. Kayseri’nin ardından 
en fazla vaka Zonguldak (529,6), Trabzon (509,67) 
ve Rize’de (503,25) görüldü.

Öte yandan listede vaka sayısı 100 bin nüfusta 
50’nin altında olan yalnızca 5 il yer aldı. Bu iller 
yüksekten düşüğe doğru “İzmir (49,01), Muğ-
la (47,26), Antalya (46,74), Aydın (46,56) ve Van 
(41,5)” olarak sıralandı.

100 bin kişide 400-500 aralığında vaka görülen iller
Vaka sayısının 100 bin kişide 400-500 aralığın-
da olduğu 8 il, “Malatya (465,42), Kastamonu 
(458,32), Kırıkkale (441,69), Yozgat (438,56), Düzce 
(421,81), Kütahya (419,46), Kırşehir (409,39) ve 
Bolu (400,89).” oldu.

17 ilde vaka sayısı 100 bin kişide 300-400 aralığında
Her 100 bin kişide 300-400 aralığında vakanın 
görüldüğü 17 il, “Ankara (394,7), Sivas (378,53), 
Niğde (378,38), Tokat (365,3), Karabük (362,87), 
Elazığ (355,98), Sakarya (354,29), Erzincan 
(350,64), Karaman (348,35), Kocaeli (339,06), Bi-
lecik (334,68), Nevşehir (326,93), Çorum (325,58), 
Bingöl (314,8), Erzurum (312,68), Bartın (306,06), 
Konya (300,13).” şeklinde sıralandı.

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısı, 21 
ilde 200-300 aralığında, 19 ilde 100-200 aralığın-
da görüldü. Bu iller yüksekten düşüğe doğru şöyle 
sıralandı:

“Çankırı (293,62), Kilis (290,63), Ordu (289,99), 
Samsun (287,52), Eskişehir (287,23), Bayburt 
(285,68), Gümüşhane (273,81), Aksaray (257,68), 
Adıyaman (257,09), Kars (255,51), Artvin (255,46), 
Giresun (251,83), Afyonkarahisar (247,25), İs-
tanbul (238,33), Sinop (237,92), Bursa (233,86), 
Muş (224,75), Amasya (219,97), Kahramanmaraş 
(218,29), Uşak (213,03), Ağrı (200,4), Yalova 
(187,28), Batman (180,4), Adana (177,05), Manisa 
(176,34), Gaziantep (167,67), Hatay (164,4), Bit-
lis (160,97), Ardahan (159,11), Isparta (156,03), 
Osmaniye (152,58), Burdur (150,51), Tekirdağ 
(140,14), Iğdır (132,63), Hakkari (131,54), Şanlıur-
fa (125,19), Diyarbakır (125,15), Tunceli (119,84), 
Çanakkale (119,47), Mardin (100,03).”
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        Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları
Davranış bozukluğunun temel özelliği, o yaş 
için uygun olduğu kabul edilmiş toplumsal 
kuralların sürekli olarak çiğnenmesidir.
Davranış bozuklukları, çocukta çeşitli ru-
hsal ve bedensel nedenlere bağlı olarak, iç 
çatışmalarını davranışına aktarması sonucu 
ortaya çıkar. Başka bir deyişle bu çocukların 
çevreleriyle ilişkileri sürekli olarak gergin ve 
sürtüşmelidir.
 Bir çocuğun davranışının bozukluk 
sayılabilmesi için bazı ölçütler gerekir. Bu 
ölçütler: Yaşa uygunluk
 Yoğunluk
 Süreklilik
 Cinsel rol beklentileri
Yaşa Uygunluk :
Her gelişim döneminin kendine özgü 
davranışları vardır. Bu nedenle çocuğun içinde 
bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini iyi 
bilmek gerekir. 
 Örneğin; 2 yaş çocuğu negativist, 
hareketlidir ve istenilen Şeyi yapmaz. Freud’un 
anal, Ericcson’un özerkliğe karşı kuşku ve 
utanç dönemine rastlayan bu yaşlarda çocuk, 
özerk bir birey olduğunu öğrenir. Kendisi is-
temeyince altının değiştirilmesini istemez, 
öpülmeyi reddeder.
 3-5 yaş çocuğu dikkat çekmek ister. 
Hayal dünyası çok geniş olduğu için inanılmaz 
öyküler anlatabilir. Henüz yalanla yalan olma-
yanı ayırt edemezler. Bu nedenle bu yaşlarda-
ki çocukların anlattıkları yalan olarak kabul 
edilmezken, 11-14 yaşlarındaki çocuklarda 
görülen yalan normalden sapan bir davranış 
olarak kabul edilir.
Yoğunluk:
Bir davranışın bozukluk olarak kabul edilm-
esindeki 2. Ölçüt yoğunluktur. Örneğin; 5 yaş 
çocuğunda öfke ve huysuzluk doğalken, bu 
davranış başkasına fiziki zarar verme Şekline 
dönüşürse, davranış bozukluğu kategorisine 
girer.
Süreklilik:
Çocuğun belirli bir davranış türünü ısrarlı bir 
biçimde ve uzun zaman devam ettirmesidir.
Davranış Bozukluğu Nedenlerini şöyle sıralay-
abiliriz;
Dikkat çekmek: Çocuğa gerekli sevgi ve ilgi 
gösterilmediğinde yada yeterli zaman ayrıl-
madığında dikkat çekmek için davranış bo-
zukluklarına yönelir.
-Ebeveynlere karşı güç kazanma isteği:
-İntikam alma isteği: Özellikle dayak yiyen, 

sevgi verilmeyen çocuk ana-babasından in-
tikam almak ister. aşırı otoriter ve baskıcı tu-
tum, katı disiplin ana-babaya karşı öfke ve ne-
fret duygularının gelişmesine ve buna paralel 
olarak başkaldırıcı bir bireyin oluşmasına ned-
en olur.
-Yetersizlik : Çocuğun kendine güvensiz ol-
ması davranış bozukluklarına neden olur. 
Anne-babanın aşırı koruyucu, hoşgörülü tu-
tumu, gerektiğinden fazla özen gösterilmesi 
fazla kontrol anlamına gelir. Sonuçta çocuk 
diğer kimselere aşırı bağımlı, kendine güveni 
olmayan, duygusal olarak çabuk kırılan bir kişi 
olur. Bu durum çocuğun kendi kendisine yet-
mesine olanak vermez ve davranış bozukluk-
larına neden olur.
Çocuklarda Görülen Uyum ve davranış bo-
zuklukları
 Saldırganlık,
 Yalan söyleme,
 İzinsiz eşya alma ( Çalma )
  Altını ıslatma ve dışkı kaçırma,
  Konuşma bozuklukları: kekemelik,
 Tikler,
 Parmak emme,
 Ritmik sallanma,
  Kendi kendine vurma, kendini ısır-
ma, kafasını yere vurma ,
 Tırnak yeme,
Ailelerin bu sorunları çözmede yaptıkları 
en büyük yanlışlardan biri, sorunu ortadan 
kaldırmaya çalışmaktır. Oysa, soruna yol açan 
sebebi ortadan kaldırmak gerekir. Yoksa so-
run ya büyüyerek veya yeni bir sorun olarak 
bir süre sonra yeniden ortaya çıkar. Örneğin, 
tırnağını yiyen bir çocuğu baskı yoluyla veya 
çeşitli cezalarla bu alışkanlığından vazgeçire-
bilirsiniz, ancak tırnak yeme alışkanlığına yol 
açan duygusal sebepler ortadan kalkmadıkça, 
sorun tekrarlar veya çocuk altına kaçırma vb. 
gibi yeni bir sorun geliştirir. 
Peki, davranış bozukluğu olan çocuklarda  
nasıl ilişki kurulur?
Herşeyden önce güvene dayalı bir ilişki, 
karşılıklı saygı ve tabi çocuğa zaman ayırmak.
Sevgi,güven ve saygıya dayalı ilişkiler her zam-
an yapıcı ve çocuğu bir birey olarak kazanma-
da en önemli rolü oynar.

Sevgilerimle,
Gözde Uslu
Rehber Öğretmen,Filolog,Sosyolog

GÖZDE USLU
Filolog,Rehber 

Öğretmen,Sosyolog
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Din görevlisi ve eşi çeyrek asırdır ihtiyaç sahiplerinin 
yüzünü güldürüyor

Adıyaman Müftülüğünde din görevlisi olarak çalışan Abdullah Sağlam ile eşi Ayşe Sağlam, 
25 yıldır kapı kapı dolaşarak hayırseverlerin bağışladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırıyor.

Adıyaman’da din görevlisi ve eşi, 25 yıldır hayırsev-
erlerin bağışlarını kentte belirledikleri ihtiyaç sahi-
bi ailelere ulaştırıyor.

Bulduk Baba Camisi’nde görev yapan din görev-
lisi Abdullah Sağlam ve eşi Ayşe Sağlam, hayırse-
verlerin bağışladığı gıda, yakacak gibi yardımları 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak, onların yüzünü 
güldürüyor.

Eşinin hayır işlerinde bir an olsun kendisini yalnız 
bırakmadığını belirten Sağlam, “25 yıldır evliyim. 
Eşim sağ olsun beni bir an olsun yalnız bırakmadı. 
Beraber gidip ihtiyaç sahibi belirliyor ve onların 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Allah hayrı yapandan da 
vesile olan dan da razı olsun.” dedi.

Eşiyle kapı kapı dolaşıyor
Ayşe Sağlam ise eşiyle birlikte hayırseverlerin 
yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran bir köprü 
olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Sağlam, “Evliliğimizin ilk yıllarında eşim eve geç 
geliyordu, baktım olacak gibi değil ben de ona 
katıldım. Şimdi beraber gidip ailelerin misafiri olup 
onların yardımına koşuyoruz. İhtiyaç sahipleri için 
marketten alışveriş yapıyoruz. Listeyi alıp hayırse-
verlerin bize verdiği ne olursa onu ulaştırıyoruz. 
Her ailenin misafiri oluyoruz ve onların özel ihti-
yaçlarını belirleyip yardımcı oluyoruz.” diye konuş-
tu.

Vatandaşlardan Aysel Dermez, kendilerini sürekli 
ziyaret eden çifte ve ihtiyaçlarını karşılayan hayır-
severlere teşekkür etti.

Suriye uyruklu ve bedensel engelli Reyhan Ahmed 
ise kendilerine yardım ulaştıranlara teşekkürlerini 
iletti.

Ahmed, “Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür ederim, Abdullah Sağlam ho-
cam da bizi düşünüyor ve sürekli bize yardım edi-
yor.” ifadelerini kullandı.
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ALİ ERBAŞ
Değerli okurlarım gündemi ve Türkiye 
gerçeklerini yakalamak çok zor oluy-
or bazen anında yakalayıp siz değerli 
okuyucularımla anında paylaşmak is-
tiyorum bazen gözümüzden kaçıyor 
oysa günümüzde hem ülkemizi hem ge-
leceğimizi hemde laik cumhuriyetin ay-
akta kalması bakımından ortak çimento-
muz olan yurttaşlık bakımından eşit ve hiç 
bir siyasi dini inanç farkı gözetmeksizin 
ülkemizde yaşayan ve kendisini hangi ay-
idetten gelirse gelsin Türk  kimliği taşıyan 
her insan Türk vatandaşıdır

Bu hak anayasal bir hak olup her Türk 
vatandaşı ayırım gözetmeksizin kanun 
ve yasalarımızdan ortak yararlanma hak-
kıdır

Oysa son zamanlarda siyasi söylemlerin 
bu günkü iktidarın varlığını koruması 
içim söylem ve eylemleri ayrıştırma üzer-
ine kurgulamış ya bendensin yahut hain-
sin mantığındaki maalesef toplumumuzu 
karpuz gibi 2 ye bölmüştür bu ülkemizin 
birliği kardeşliği ve gelecek nesillerim-
iz için çok tehlikeli bir sonuç doğurması 
kaçınılmazdır

Adli yılı açılış törenleri bu ayrıştırmayı 
daha da derinleştirmiştir laik sosy-
al hukuk bir devlet olan ülkemiz açılış 
töreninde iktidarın sözcüsü gibi davranan 
diyanet işleri başkanı dualarla ve yanında 
Yatgıtay başkanımız ve sn iktidar yanlıları 
olmak üzere hukuk adalet yurttaşlık hak-
ları bir kenara bırakılarak duayla adalet 
sağlama ve hukukla deyil dua ile adalet 
sağlama ve hakimlere savcılara avukatlara 
yol gösterilmiş ve ne yazık ki bu tutum v 
davranışlar ülkemizin 100 yıllık
Hukuk adalet ve demokrasi kazancımıza 
büyük zarar
Son  vermiştir

Diyanet işleri Başkanlığo büyük Atatürk 
tarafından 1924 1924 yılonda 2800 sayılı 
yasa ile kurulmuş
Ve İlk diyanet işleri başkanı Ankara 
müftüsü börekçi zade Mehmet Rıfat efendi 
atanmıştır daha sonra teşkilat yasası 1935 
yılında tüm ülkemizde hayata geçirilm-
iştir bundan önceden 3 Mart 1924 yılında 
büyük önderimiz tevhidi tedrisat yasasını 
çıkartatak ülkenin aydınlıl yolunu açmıştı
Nereden nereye diyanet başkanlığının 
Adıl görevi sevgi dostluk barış ve insan-
ların hiç bit baskı altında kalmadan dini 
inancımızı özgürce yerine getirmektir hiç 
bir yurttaşın ayırım gözetmeksizin eşit 
koşullarda inancını ibadetini yapmasıdır
Son dönemlerde ali erbaş gündemden 
düşmemekte verilen talimatları eksiksiz 
yerine getirmekte çok MAHİR davran-
maktadır oysa insan oğlunun bir ömrü 
vardır mevki ve makamda kalmak İçin 
ülkemizin dini değerlerini yerine get-
irmek Aslı görevi ülkenin birliğini dirliğini 
Allah’ın evi olan camilerimizde hiç bir 
ayırım gözetmeksizin büyük Atatürk’üm 
kurduğu diyanet işleri başkanlığına laik 
olmaktır

Ali erbaş bir siyasi figür olarak yarın 
toplumumuz değerlendirmeği yapacaktır 
yurttaş olarak tavsiyem kutsal kitabımızı 
dinimizi siyaset alet etmemesi ve ken-
disinden önce diyanet işleri başkan-
larından ders çıkamasıdır
Ayrıca Din sosuna bulaşmış siyasal islam-
la yönetilen Ortadoğı ve islam ülkelerinin 
dini devlet yaşamına sokarak nasıl fela-
ketler yaşadıklarından ders çıkarmasını 
sağlık veririm

ALİ MUGAN
Araştırmacı - Yazar
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KARDEŞ KARDEŞE BORÇ VERMEZ
ATATÜRK ( Mustafa Kemâl Paşa ) 
3 Mayıs 1920 günü Doğu Cephesi Komutanı 
Kâzım Karabekir Paşa’ya yazdığı bir mektupta, 
“Devlette hiç para kalmadı. 

Şu anda içeride para temin edebileceğimiz bir 
kaynak da yok. 

Başka kaynaklardan para temin edinceye ka-
dar Azerbaycan Hükûmeti’nden borç para 
alınmasını temin etmenizi rica ederim” diyor-
du. 
Kâzım Karabekir Paşa, isteği Azerbaycan 
Hükûmeti’ne iletti. Bu istek, Azerbaycan Sovy-
et Sosyalist Halk Cumhuriyeti ile Ankara 
Hükûmeti arasındaki ilk resmî temastı. 

Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan kardeş eli 
1921 yılı içinde Nerimanov’un şahsî emriyle 
uzandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mirza 
Davut Hüseyinov, kazanılan Birinci-İkinci 
İnönü Savaşları münasebetiyle çektiği telgraf-
ta “...Kazanılan bu büyük zaferlerden dolayı 
Türk halkını Azerbaycan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti adına kutluyoruz” diyor ve bu 
büyük zaferlerin şerefine Azerbaycan halkının 
yardım için 30 sistern (sarnıç, tanker) petrol, 2 
sistern benzin, 8 sistern kerosin gönderdiğini 
bildiriyordu. 

Aynı yılın Mayıs ayında Azerbaycan devleti, 
TBMM hükümetine 62 sistern petrol gönder-
di ve bundan sonra savaş bitinceye kadar aynı 
değerde petrol ve üç vagon dolusu kerosin 
göndermeyi taahhüt etti. 
Bu taahhüdün dışında 1922 yılında Batum 
yoluyla Azerbaycan dokuz bin tondan fazla 
kerosin ve 350 ton benzin gönderdi.

Mustafa Kemâl Paşa 1921 yılında Nerimanov’a 
bir mektup yazarak borç para talep etmişti. 
Bu mektubu 17 Mart 1921 günü büyükelçi 
Nerimanov’a ulaştırdı. Nerimanov, derhal 
500 kg. altın gönderdi. Bunun 200 kg’ı dev-
let bütçesine, kalanı ise mühimmat ve silâh 
için kullanıldı. Daha sonra Nerimanov, Türk-
istan’dan Moskova’ya ulaşan 10 milyon altın 
rubleyi Ankara’ya gönderdi. 

Bu yardımlarla savaş içindeki ülkenin duru-

munda belirgin bir düzelme oldu. 23 Mart 
1921’de Azerbaycan Hükûmeti talep etmediği 
halde Türkiye’ye Azerbaycan halkının hediyesi 
olarak 30 sistern petrol, 2 sistern benzin, 8 sis-
tern yağ gönderdi. Nerimanov, Mustafa Kemâl 
Paşa’nın mektubuna yazdığı cevâbî mektubun-
da her gün kazanılan başarılarla Türk halkının 
emperyalizmden kurtulma günlerinin yak-
laştığını, bu yüzden kahraman Türk halkını 
kutladığını belirtiyor ve sonra ilâve ediyordu: 
“Paşam, bizim Türk Milleti’nde kardeş kardeşe 
borç vermez. Kardeş, her zaman kardeşinin 
elinden tutar. Biz kardeşiz, her zaman elin-
izden tutacağız ve tutmaya devam edeceğiz.”

Yukarıdaki satırlar, Türk istiklâl harbine, Azer-
baycanlı bir Türk’ün kaleminden düşülen not-
lardır...

Bütün dünya ve kadim düşmanımız Ermenil-
er, yakında havlamaya başlayacak kriptolar 
bilsin ki, biz kardeşlerimize sadece duâ etmey-
iz. Ellerinden tutar ve bir daha bırakmayız.
Bunu bilen bilir! 

Azerbaycanlı Mehmedim: Yolun, bahtın açık, 
gazan mübarek ola!

Kaynak : A. Şemseddinov, Kurtuluş Savaşı Yıl-
larında Türkiye - Sovyetler Birliği Alâkaları, 
s.66    Hayrettin Barut

SİSTERN yani CISTERN   :   Sarnıç, Tank ve 
Rezervuar 
KEROSIN   :   Bir Petrol Türevidir. Halk dil-
inde GAZYAĞI olarak bilinir.

                                                                                               
 23.09.2021
                                                                   
Zafer ALTINKESER

ZAFER 
ALTINKESER

Yazar
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Dülük Antik Kenti’ndeki kazılar farklı dinlerin
tarihine ışık tutacak

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Al-
manya Münster 
Üniversitesi iş 
birliğinde Merkez 
Şehitkamil ilçe-
si Dülük mahallesi 
yakınlarındaki an-
tik kentte yürütülen 
kazı çalışmalarının 
bu yılki bölümü 
tamamlandı.

Kazı Başkanı Al-
manya Münster 
Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. 
Engelbert Winter 
ile yardımcısı, aynı 
üniversitede görev-
li Dilek Çobanoğ-
lu, antik kentin 
konumlu olduğu Ke-
ber Tepe’sinde kazı 
çalışmalarına eşlik 
etti.

Kazı çalışmalarını 
2015’ten bu yana tit-
izlikle sürdürdükler-
ini, bir hamam 
yapısını açığa çıkar-
maya başladıklarını 
belirten Winter, 
arşiv binası bulduk-
larını, 4 bin 500 yıllık 
bir mührü de gün 
ışığına çıkardıklarını 
anlattı.

Erken dönemde Hristiyanlık için 
yapılmış bir kilisenin varlığını tespit 
ettiklerini, buranın 4’ncü yüzyıla 
tarihlendiğini dile getiren Winter, 
şöyle devam etti:

“Bölge için önemli olan büyük 
kiliselerden birisi olduğunu bili-
yoruz. Dülük’te yazılı kaynaklardan 
bir rahiplik merkezi olduğunu bili-
yoruz. Bunun kanıtına yavaştan 
yaklaşmış oluyoruz. Kilisenin ayrıca 
önemi, 4’üncü yüzyılda kurulmuş 
olan ve bu kentin içerisinde şim-
diye kadar tespit edilmiş en büyük 
kilise olduğunu biliyoruz. Hristi-
yanlık dini için oldukça önemli bil-
gi oluşturmakta. Buranın yıkımı, 
büyük olasılıkla deprem sonucunda 
olması gerekiyor. Böylelikle kiliseye 
ait kalıntılar, oldukça elverişli ve 
kilisenin biyografisi hakkında bize 
ayrıntılı bilgi verecektir ve sonuç-
ta kilisenin başından sonuna kadar 
nasıl bir yol izlediğini tespit edebili-
yoruz.”

Antik kentin başka bir noktasında yapılan kazı 
çalışmalarında ise yine çok büyük bir yapıya rast-
ladıklarını ifade eden Winter, “Henüz bir kısmını 
açabildik ve ne olduğunu tam bilmesek de tah-
minlerimize göre yine dini bir amaçla kullanılmış 
bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Burada tespit 
ettiğimiz mimari elemanların bir tanesi plaster 
sütun başlığı. Bu başlığın çapı yaklaşık 1,7 me-
tre. Bu da yine bize gösteriyor ki oldukça büyük 
bir yapı olması gerekiyor. Bu kısımda daha yolun 
başındayız.” diye konuştu.

Winter, antik kentin binlerce yıl farklı dinlere ev 
sahipliği yaptığını belirtti.

Dünyanın en eski 25 yerleşim yerinden biri olarak gösterilen Dülük Antik Kenti’ndeki kazı 
çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan eserlerin dinler tarihine ışık tutması bekleniyor.
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Karadeniz’de tarihin sıfır noktası: Kahin Tepe

K a s t a m o n u ’n u n 
Araç ilçesinin Kahin 
Tepe mevkisinde 4 
yıl önce başlayan kazı 
çalışmaları, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
Kastamonu Müze 
Müdürlüğü başkan-
lığında devam edi-
yor.

Kazılarda Akera-
mik Neolitik (çanak 
çömleksiz Cilalı Taş 
Devri) döneme ait 
olduğu düşünülen 
tapınak, dikili taş, 
adak çukurları ve 
“nitelikli heykelt-
ıraşlık” eserlere ul-
aşılması, arkeolog ve 
tarihçileri heyecan-
landırıyor.

Kazıya, Düzce 
Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü 
Protohistorya ve 
Önasya Arkeoloji-
si Ana Bilim Dalı 
Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Nurperi Ay-
engin danışmanlık 
yapıyor.

Bu yılki kazı 
çalışmalarına farklı 
üniversitelerden 20 
öğrenci ile akadem-
isyenler katılıyor.

Bu sene çalışmaları tepenin 
batısına kaydırdıklarına işaret 
eden Ayengin, “Geçen sezon-
larda bahsetmiştik. Tepe üst 
yerleşiminde bir Erken Tunç 
Çağı sonuna ait bir yerleşim 
alanımız var. Bir de çok daha 
erken bir dönem olduğunu 
düşündüğümüz bir tabakamız 
var. Tepenin doğusunda 3 se-
zon çalışma yürüttük. 

Orada yaptığımız çalışmalar-
da sürtme taş atölyesine ait 
yapılar bulduk. Bu yapıların 
tepenin doğusunda yoğun 
olduğunu gördük. Bu sene te-
penin batı kısmında çalışma-
larımızı yaptık. Burada Erken 
Tunç Çağı’nın zayıf dokus-
unu gördük ama daha erk-
en bir döneme ait olduğunu 
düşündüğümüz duvarlarla 
karşılaştık.” dedi.

Bölgenin toplanma alanı olduğunu ifade eden Ay-
engin, “Burada şamanik ve totamik bir toplum old-
uğunu düşünüyoruz. Bunların tapınım yaptıkları 
hayvanların heykellerini bulduk. Kartal, ayı, yılan 
ve turna kuşu gibi hayvanları görmüştük. Bu se-
zon bizim için önemli olan aslan yontularıyla da 
karşılaştık. İleriki sezonda yapılacak çalışmalar-
da bu toplanma alanının, tapınım alanının mi-
marisi hakkında daha iyi fikir edinebileceğimizi 
düşünüyoruz.” diye konuştu.

Bölgenin daha çok yazları kullanıldığını 
düşündüklerini dile getiren Ayengin, “Kış aylarını 
insanlar mağarada geçiriyor. Buranın yaz sezonun-
da insanların kullandığı bir yerleşim ve toplanma 
alanı olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kastamonu’nun Araç ilçesindeki Kahin Tepe, ortaya çıkarılan yapılarda yapılan incelemeler net-
icesinde, Karadeniz Bölgesi’nde şu ana kadar bulunmuş en eski yerleşim yeri olarak

değerlendiriliyor.
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Atatürk Üniversitesi organik alabalık
yetiştiricilerine öncü olacak

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde 1989’da kurulan alabalık te-
sisinde bu yıl başlanan organik alabalık yetiştiriciliğiyle hem yöredeki balıkçıların bu 

alana yönelmesi hem de su kaynaklarının balıklandırılması sağlanacak.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 
bünyesindeki alabalık üretim tesisinde 1992’de 
oluşturulan ve farklı bilimsel çalışmalarda kul-
lanılan gölete, bu yıl içerisinde yumurtadan çık-
tıktan sonra bırakılan 1 gramın altındaki yavru 
balıkların ağırlıkları 100 ile 125 grama ulaştı.

Doğal ortamda yumurtadan çıktığından itibaren 
yapay yemlerle beslenmediği için “vahşi” olarak 
adlandırılan ve sudaki besinlerle doğal olarak 
yetişen organik alabalık üretimiyle, bölge çiftçis-
inin standart balık yetiştiriciliğine bakışının 
değiştirilmesi hedefleniyor.

Üreticilere örnek olacak organik alabalık üreti-
mi ile hem bölge çiftçisinin standart balık yetiş-
tiriciliği yerine organik alabalık yetiştirmesiyle 
kazancının artması hem de üretilecek organik 
alabalıkların derelere bırakılması ile su kaynak-
larının balıklandırılması amaçlanıyor.

Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Telat 
Yanık, üniversitenin “Yeni Nesil Değişim, 
Dönüşüm Projesi”ne fakülte olarak organik 
alabalıkla katkı sağladıklarını söyledi.

Su kaynaklarının balıklandırılmasına yöne-
lik yapılan çalışmalarda, organik alabalık 
üretiminin farklı bir boyut kazandığını if-
ade eden Yanık, “Su kaynaklarına bırakılan 

alabalıkların evcilleştirilmeden bırakılması 
gerekiyor. Bizler balıkları yeme alıştırma-
dan, yumurtadan çıkınca 1 gramdan önc-
esinde fakülte göletine saldık. Bu balıklar 100 
gramın üstünde hatta 125 grama ulaştı.” diye 
konuştu.

Prof. Dr. Yanık, gölete organik kırmızı benek-
li alabalığın yanı sıra “gökkuşağı” olarak ad-
landırılan beneksiz alabalık yavrusu da bırak-
tıklarını anlattı.

Karma alabalıklar büyüyene kadar tesiste bu-
lunan herkesin titizlikle çalıştığını belirten 
Yanık, şöyle konuştu: “Gölete bıraktığımız bu 
balıkların özelliği organik olmaları. Herhangi 
bir şekilde yem vermedik. Organik olması 
için yumurtadan sofralık balık aşamasına 
kadar aynı yerde yetişmesi ve suyun da kir-
leticilerle kirletilmemesi gerekiyor, kontrollü 
ortamda yetişmesi gerekiyor. Burada yapılan 
işin hem yöreye hem bölgeye hem de ülkeye 
katkıları olacaktır. Organik balık üretimi, 
balık üretimi işiyle uğraşan çiftçilere alterna-
tif olacak ve devletimizin, çiftçilerimizin ben-
zer ortak çalışmaları neticesinde su kaynak-
larımızın balıklandırılması da sağlanacaktır.”
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Perovskit Güneş Pilleri
Dünya yüzeyine bir buçuk saatte çarpan 
güneş ışığı miktarı, tüm dünyanın bir yıl 
boyunca enerji tüketimini karşılamaya ye-
terlidir. Güneş teknolojileri, güneş ışığını 
ya fotovoltaik (PV) paneller ya da güneş 
ışınımını yoğunlaştıran aynalar aracılığıy-
la elektrik enerjisine dönüştürür. 
Fotovoltaik (PV) teknolojileri (daha yay-
gın olarak güneş panelleri olarak bilinir ) 
güneş ışığından enerjiyi emen ve yarı il-
etken malzemeler aracılığıyla elektrik en-
erjisine dönüştüren cihazları kullanarak 
güç üretir. Güneş pilleri olarak bilinen bu 
cihazlar daha sonra modüller veya pan-
eller olarak bilinen daha büyük güç üreten 
birimler oluşturmak üzere bağlanır.
Güneş Enerjisi Teknolojileri Ofisi (SETO), 
verimliliği ve güvenilirliği artırarak güneş 
enerjisiyle üretilen elektriğin maliyetler-
ini düşüren fotovoltaik (PV) araştırma 
ve geliştirme projelerini desteklemekte-
dir. Bu kapsamda Kristal silikon, Kadm-
iyum Tellür (CdTe), Perovskitler , Çok 
bağlantılı(III-V) ve organikler yer almak-
tadır.

Perovskit, oksit mineraller kategorisinde 
yer alan, kristal yapısı ABX3 olan bir min-
eraldir. Kübik yapı özelliği göstermektedir 
ve en yaygın örneği kalsiyum titanattır 
(CaTiO3). Mühendislerin ve bilim insan-
larının geliştirmesi için oldukça uygun 
bir bileşiktir. Perovskite, süperiletkenlik, 
manyetik direnç gibi birçok özelliğe sahip 
benzer bir yapıyı paylaşan malzemelerin 
bir sınıfıdır.

Güneş pilleri yenilenebilir kaynaklar old-
uğu için oldukça önemlidir. Bu sebepten 
bilim insanları güneş enerjisi sektöründe 
daha verimli, çok yönlü ve daha ucuz mal-
zemeler üretmeye çalışmaktadır. Güneş 
pilinin verimliliği ne kadar güneş ışığı 
soğurabildikleri ve soğurdukları ışığın ne 
kadarını elektrik enerjisine çevirebildikleri 
ile ölçülebilir.

Yaygın bir yöntem olan silisyum temel-
li güneş pilleri %20 verime sahiptir fakat 
maliyetinden dolayı istenilen yaygınlığa 
ulaşamamıştır. Perovskit güneş pilleri ver-
imliliği %25 olup maliyeti daha uygundur.
Perovskit güneş pillerinde güneş ışığını 
soğuran tabakada kurşun ve kalay esaslı 
malzemeler kullanılmaktadır. Genellikle 
kullanılan malzemeler ucuz ve üretimi 
kolaydır. Farklı dalga boylarındaki ışıklara 
tepki gösterirler böylece aynı güneş 
ışığından daha fazla elektrik üretilmesine 
olanak sağlar. Perovskit bazlı güneş pilleri 
esneklik, yarı şeffaflık, hafiflik gibi birçok 
özelliği de barındırmaktadır. Perovskite 
malzemeler, mükemmel ışık emilimine, 
yük taşıma kabiliyetine ve uzun kullanım 
ömrüne sahiptir. Tüm bu özellikleri ile 
düşük maliyetli, endüstriyel uyumluluk ve 
yüksek verimlilik sağlarlar. 

Perovskite güneş hücresi, şüphesiz fotovol-
taik sektörünün şu an için yükselen yıldızı 
konumundadır. Laboratuvar ortamın-
da %25 çalışma verimliliği çok rahat bir 
şekilde geçebilmektedir. Perovskite güneş 
hücreleri, ticarileşmeden önce birçok 
testlerden geçirilmeli ve tüm yönleri ile 
silisyum tabanlı geleneksel güneş hücreleri 
ile kıyaslanmalıdır.

AYDIN 
ALTINKESER

Yazar
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YURT SORUNU MU VAR?...
Sorunların ardı arkası kesilmiyor... 
Ekonomi, geçim sıkıntısı, enflasyon, 
göçmen,  hayat pahalılığı, işsizlik, liyakat, 
adalet, hukuk, eğitim, sağlık, nepotizm, 
güven gibi  sorunlar  artarak devam ediyor 
ve dolayısıyla da ülkenin gündeminden 
düşmüyor...
 
Bütün bu sorunlar,  gün yüzü gibi orta-
dayken,  sorunları çözmek için adım at-
mak yerine, bazı yetkililerin, sorun  ol-
madığı yönündeki açıklamaları, bu gerçeği 
ortadan kaldırmıyor ve dolayısıyla da so-
runlar artarak devam ediyor.
Her sorunun bir nedeni olabilir ama  so-
run yokmuş gibi kılıf uydurulamaz, her 
sorunun kaynağı da, coronavirus göster-
ilemez.

Evet, bazı sorunların kaynağı  olan coro-
navirus;  Aralık 2019 tarihinde  Çin’in Wu-
han kentinde ortaya çıktı ve hızla bütün 
dünyaya yayıldı. Birçok ülkede  daha erk-
en görülen coronavirus vakası,  Türkiye’de  
daha geç görüldü ama alınan yetersiz ted-
birler dolayısıyla hızla yayılmaya başladı.
Ülke ve dünyayı kasıp kavuran bu koro-
navirüs, diğer ülkelerde olduğu gibi Tür-
kiye’de de birçok şeyi değiştirdi ve bazı 
sorunların kaynağını oluşturdu...Bazı 
ülkeler, vatandaşlarını mağdur etmeyecek 
tedbirler alırken, bazıları da kendi ekono-
mik gücüne göre aldığı tedbirler  dolayısıy-
la bazı sorunlar ortaya çıktı...
Coronavirüsün yayılmasını engellemek 
için, yüz yüze eğitime ara verilmişti...
Uzun süre  ara vermenin sakıncaları göz 
önüne alınarak yeniden yüz yüze eğitimin 
yapılmasına karar verildi ama bu defa da, 
üniversite öğrencilerinin barınma sorunu  
başladı. Bu sorunun çözülmesi için çalışma 
yapmak yerine muhalefet,  iktidarı yeter-
li yurt yapma makla suçlarken, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, öğren-
cilerin yurt sorunu olmadığını söyleyerek, 
“Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz 
konusu  değildi. Bunları biz yaptık. Gay-

ette lüks yurtlar yaptık. Bu yurtlar çift ya-
tak, bilemediniz üç yataklı odalar olmak 
üzere gayet modern bir şekilde bu yurt-
larımızı yaptık. Ben  yurtlarımızla iftihar 
ediyorum. Kredi Yurtlar Kurumumuzun 
attığı bu adımlarla da iftihar ediyorum” 
diye açıklama yaptı.

Madem ki, yeterli yurt var da, bu öğren-
ciler neden parklarda, sokaklarda  yatıyor-
lar ve barınacak yer bulamadıklarından 
yakınıyorlar? Şimdi yine mağdur olan mı 
suçlu olacak? Yani, birilerinin maşası diye 
mi suçlanacaklar?

Önceki dönemler de, yeterli yurt olmayın-
ca, birkaç öğrenci bir araya gelerek bütçe-
lerine uygun  ev kiralayarak barınma so-
runlarını gideriyorlardı. Şu an asıl sorun 
kiralık konut bulunmamasıdır.

Konut fazlası varken, kiralık konut bulun-
mamasının  asıl nedeni, akın akın  gelen 
göçmenlerin, evlerini getirmediklerine 
göre,  bu konutlarda oturmaları dır.

Coronavirus nedeniyle konut yapılmaması 
gibi mazeretlerle asıl sorun görmezden ge-
linemez. Kaç kişinin geldiği belli olmayan 
bu  düzensiz göç nedeniyle, bu tür sorun-
ların ortaya çıkacağı önceden görülmeli ve  
geleceğimiz olan bu öğrencilerin  barınma  
dahil bütün sorunları çözülmelidir. 
Okulu kazanmak için, yıllarca çalışan 
bu öğrenciler, üniversiteli olmanın se-
vincini yaşamak yerine bu tür sorunlar-
la uğraşması onun derslerinde ki moti-
vasyonunu da etkiler. Bu nedenle; Yenilik 
Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın, 
parti programlarında, öğrencilerin eğitim, 
yurt, iaşe, servis gibi bütün ihtiyaçlarının 
parasız yapılacağına dair açıklamalarda 
bulunması ülkenin geleceği için en önemli 
adımdır. Çünkü, eğitime yapılan yatırım 
bütün sorunları çözer...  

BAKIŞ AÇISI

ELVEDA TANIK
Yazar
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IMF PRANGALARINDAN KURTULDUK

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve benzerlerinin 
kapısını çalan ihtiyaç sahibi her ülke ekono-
misini, iç ve dış siyasetini kendi eliyle başkası-
na ipotek etmiş demektir. IMF ve benzerleri 
borç vereceği ülke ile borçlu alacaklı ilişkisi 
kurarlar. IMF’nin Kurduğu Borçlu-Alacak-
lı İlişkisi görünürde normal gibi görünse de 
normal değil, anormaldir. IMF her finansman 
kurumu gibi kredi verirken bir takım amacını 
aşan şartlar ortaya koymaktadır. Bunun adı-
na argoda tefecilik derler. IMF Borç verdiği 
ülkelere altından kalkamayacağı zor şartlar 
dayatır. Borçları ödeyemesin, kendine bağımlı 
kalsın ister. Borç kendisine ödeninceye kadar 
o ülkenin iç işlerine, dış işlerine ve ekonomis-
ine karışmaya kalkar. Mahreme el atar. Borç 
alan ülke aldığı borç karşılığında kendisine 
yapılan dayatmalara uymak zorunda bırakılır. 
”örnekler çoktur. 
“Görünen köy, kılavuz istemez”. 
IMF tarafından Geçmişte Türkiye’ye belirli 
yasaların çıkarılması, bunların uygulanması 
ile ilgili düzenlemeler yapılması dayatılırdı. 
IMF borç vereceği zaman, borçlu ülkenin 
şartlarını göz önüne almaz: IMF her ülkeye, 
yapısal farklılıkları göz önüne almadan, aynı 
politika reçetelerini uygular ve dayatır. İdeolo-
jik bir tutumla dayattığı kapitalist politikalar 
ekonomik gelişmeyi engeller, halkı yoksul-
laştırır. Uluslararası ekonomik aksaklıkların 
yükünü, az gelişmiş ülkelerin üzerine bindirir.  
      IMF borç verdiği Ülkelerin iç işlerine müda-
hale eder: Bu müdahaleye, ülkemizden pek 
çok örnek verilebilir. IMF ile çalıştığımız gün-
lerden biliriz. Bütün bu olup bitenler bizim hiç 
de yabancımız değildir. IMF her yerde aynı tu-
zakları kurar. IMF yoksul ülkelerin zararına, 
zengin ülkelerin çıkarına çalışır: Uluslararası 
Para Fonu’nun  (IMF) sorunu, programını 
dayattığı ülkelerin ekonomik sorunlarını çöz-
mek değildir. Asıl derdi, dünyanın zenginler-
ini daha çok zenginleştirmektir. Bu amaçla, 
Batı’ya kaynak aktarır, Batı’nın alacaklarını 
güvence altına alır. 
Bir krizde, tek kaygısı Batılı bankaları ve 
yatırımcıları kurtarmaktır. Ülkeleri uluslar-
arası sermayenin kullanımına açar. Öyle bir 
dünyada yaşıyoruz ki artık “en yoksul ülkeler, 
en zengin ülkelere yardım ediyor!”  fakir ülkel-
ere zengin ülkelerin yardım etmesi gerekirk-
en, fakir ülkeler zengin ülkelere yardım eder 
hale getirilmiştir. Yani tersine bir kaynak ak-
tarımı söz konusudur. IMF Batı’daki yatırım-

ları ve büyümeyi finanse eden bir mekanizma 
oluşmuş durumdadır.
 IMF, tuzağına düşürdüğü ülkede kamu kes-
imini ilerde telafisi mümkün olmayacak bir 
biçimde çökertmektedir; hem de acımasızca, 
kamu yatırımlarından kamu personeli kalites-
ine değin, bütün ögeleriyle!... 
      IMF’de ABD’nin kıskaç planı işlemektedir. 
ABD, IMF’ye “hazır ol” emrini verir, Türkiye 
Masası Şefi bile belirlerdi. ABD bunu zevkle 
yapardı. Borç verdiği Ülkelerin ekonomisine, 
kanunlarına direkt olarak hükmeder ve bu si-
lahı iyi kullanırdı. ABD güdümündeki tefeci 
IMF dün ( yani geçmişte ) böyleydi. IMF’nin 
borç silahı dün önemliydi. Bugün daha da 
önemli hale geldi. ABD açısından borç si-
lahına daha çok ihtiyaç var. Çünkü Borç alan 
ülkeler  IMF tefecisine teslim olmaktadır. An-
lamak istemeyenler olaya tarafsız bir gözle 
baksın. Borç alan Afrika ülkelerin büyük bir 
kısmı, IMF tarafından işgal edilmiş durum-
da. IMF’nin özel yetiştirdiği isimler vardır. 
Gittikleri ülkelerde siyasi parti lideri gibi 
davranırlar. Özel karşılanır ve özel uğurlanır. 
Geçmişte ülkemizde olduğu gibi.
     Türkiye bu gün İMF ile çalışır durumda 
olsaydı “Akdeniz, Kıbrıs ve Ortadoğu’da” ol-
maz olamaz ve  oralar bizim etki alanımızdan 
çıkardı. Biz elimizden çıkarmak istemesek 
te dayatmalarla çıkartırlardı. Üçüncü dünya 
savaşı çıktı çıkacak deniyor. Savaş olması için 
herkes top tüfek bekliyor... Top tüfek eskiden-
di, yıllar öncesinde kaldı. Top tüfek bekley-
enler çok bekler. Siyonizm ve Haçlı ittifakı 
eskiden top tüfekle geliyorlardı. Şimdi ülkeleri 
borçlandırıp yönetenleri teslim al politikal-
arını uyguluyorlar. MHP lideri Sayın Devlet 
Bahçeli de oyunu gördü ve ülke bekası diyerek 
Devletin ve dolayısı ile Başkanın yanında yer 
aldı. Borç alıp ta “Gık”ını çıkarmaya kalkan 
IMF’yi karşısında bulacaktır. Dünya düzeni mi 
diyorsunuz. Alın size “ Yeni Dünya Düzeni!” 
Başkan Sayın Erdoğan oynanan büyük oyunu 
gördü ve Türkiye’nin IMF’ye olan borcunu 
Mayıs 2013’te kapattı.  Türkiye’nin IMF 
serüvenini bitirdi. IMF borç verdim diye İç 
işlerimize karışırdı. Yıllarca karşılarında hazır 
ol vaziyetinde beklettiler. IMF’ye olan borç 
kapatıldı. Emir eri olmaktan ve IMF karşısın-
da hazır ola geçmekten kurtulduk. Anlayana 
sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

Sacit CELAYİR
Yazar

Bir milletin parasını kontrol eden, o milleti de kontrol eder
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Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma
gemisine müdahale

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, kıta sahanlığına izinsiz giren 
araştırma gemisini Türk kıta sahanlığının dışına çıkardı.

Milli Savunma Bakanlığından alınan 
bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
tarafından Nautical Geo araştırma gemi-
sinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül’de 
NAVTEX yayımlandı.

Büyük bölümü Türk kıta sahanlığı içinde 
yer alan sahada yapılması öngörülen 
çalışmanın Türkiye ile koordine edil-
memesi üzerine geminin bayrak devleti 
Malta ve donatan şirketinin olduğu İtalya 
nezdinde diplomatik kanallardan girişim-
de bulunuldu. Bununla birlikte faaliyetin 
Türkiye ile koordine edilmesi gerekliliği 1 
Ekim’de yayımlanan NOTMAR ve NAV-
TEX ile denizcilere de duyuruldu.

Türkiye’nin bu girişimlerine rağmen Nau-
tical Geo araştırma gemisi, dün sabah saat-
lerinde Türk kıta sahanlığına izinsiz girme 
teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine 
Nautical Geo, Akdeniz Kalkanı Harekatı 
kapsamında bölgede keşif gözetleme faal-
iyeti icra eden Türk donanmasına ait gemi 
tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna 
rağmen kıta sahanlığına izinsiz girmesi 
üzerine araştırma gemisi, Türk kıta sahan-
lığının dışına çıkarıldı.

Nautical Geo araştırma gemisinin geçen 
hafta Türk kıta sahanlığı içinde yer alan 
Girit’in doğusundaki sahada izinsiz yap-
maya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz 
Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti.
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BELEDİYELERDE MALİ ALAN 

Mali alan kavramı, “fiscal space” olarak karşılık bulmuş, 2005 yılında or-
taya atılmış ve kavrama çeşitli anlamlar biçilmiştir. Kelimenin tam olarak 
hangi kavrama karşılık geldiği konusunda tartışmalar devam etmektedir 
lakin kısaca ne demek olduğunu aktarmakta fayda var. Fiscal Space, kelime 
bazında, “boşluk” olarak değerlendirilmektedir. 

Esasen akademik ve soyut olan bu kavramda birtakım hesaplamalarla 
ülkelerin mali alanlarındaki genişlik ve darlık hesaplanmakta elde edilen 
sonuçlara göre politika önerileri sunulmaktadır. Merkezi ya da yerel yöne-
timlerin mali alan oluşturma yöntemlerinden birini seçmeleriyle mali 
sürdürülebilirlik sağlanmaya çalışılır böylece kamu bütçelerinde optimi-
zasyon sağlanırken borçlanma eğilimleri dengelenir. 

Mali alan oluşturma yöntemleri çeşitlidir. Bunlar; harcama önceliklerinin 
belirlenmesi, kamu gelirlerinin arttırılması, senyoraj geliri oluşturulması, 
kamu-özel ortaklıkları, kamu borç yönetimi, dış yardımlar olarak ifade edil-
mektedir. 

Belediyelerde mali alan nasıl oluşturulmalıdır? Öncelikle belediyelerin 
mikro ve makro boyutta bütçelerindeki harcama ve gelir kalemleri analiz 
edilerek mali alanın vaziyeti tespit edilir. Bu durumda mali alanda geniş-
lik varsa buradaki genişlik farklı harcamalara yönlendirilebilir. Mali alanda 
darlık varsa borçlanma limitleri ve harcama kalemleri tekrar gözden geçiril-
ir ve belediye bütçelerinde iyileştirme ve transferler optimum hizmet sunu-
mu alanına aktarılır.

Son zamanlarda mali alan ölçüm yöntemleri ve politika önerileri maliye 
literatüründe trend bir analiz yöntemi olmuştur. Belediye yöneticilerin bu 
çalışmaları dikkate alması ve bütçe sürdürülebilirliği üzerinde çabalaması 
kamu maliyesi israflarının önüne geçmede bir adım olacaktır. 

GÖZDE DOĞAN
Yazar
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COVİD AŞISINA KARŞI OLMANIN ZARARLARI

         Yaklaşık 1,5 yıldan beri Ülkemizi ve 
Dünyayı covid virüsü son derece olum-
suz etkilemiştir.  Ülkemizde bu virüsten 
dolayı her gün yüzlerce insanımız telef 
olmaktadır.  Hepimizin beklentisi biran 
önce bu virüsün aşısının bulunması ve 
ölümlerin durdurulmasıydı. Nitekim bu 
aşılar bulunarak Dünyada ve Ülkemizde 
aşıdan dolayı salgın tedbir altına alındı. 
       
   Bilim adamlarının ve sağlık bakan-
lığının açıklamalarına göre covid-19 
virüsü sürekli değişim göstererek yeni 
virüsü yapısı olan Delta virüsü daha da 
hızlı yayılmakta her ülkede olduğu gibi 
ülkemizde de yine can kayıpları artmak-
tadır.  Ben bu yazıyı bir uzman olarak 
değil ama bir vatandaş olarak yazıyorum. 
Kendim ve etrafım da ( ailem ) sinovac ve 
durumlarına ve biontech aşılarını tamam-
layarak bu virüsten olumsuz etkilenmed-
iler. 

           Sürekli olarak sağlık bakanlığının 
ve bilim kurulunun 3 ana unsuru vurgu-
laması ne yazık ki duyarsız ve sorumsuz 
insanlar tarafından yerine getirilmemek-
tedir.  Bunları açıklayacak olursak mut-
laka maske takmak,  hijyen kurallarına 
uymak ve aşı yaptırmaktır. Bu kurallar 
herkesin uyması gereken bir zarurettir. Bu 
kurallara uymayanlar hem kendileri için 
hem de başkaları için risk yaratmaktadır.  
Doktorlarımızın her gün açıkladıkları 
önemli bir şey var.  Aşılarını tamam-
layan hiçbir vatandaşımız yoğun bakıma 
düşmemekte virüse yakalansa bile ölüm 
riski olmamaktadır.  

          Bütün bu açıklamalarımdan dolayı 
bence daha ağır yaptırımlar getirilmeli. 
Bu önemli bir gerekliliktir. Bunlar nel-
er olabilir? Herkesin HES kodu olmalı, 
özel ve resmi yerlere gidişte bu durum 
sorgulanmalıdır. Maske mutlak şekilde 
herkesçe kullanılmalıdır. Herkes aşısını 

aşı var olduğu sürece olmalı. Olmayan-
lar için mutlak şekilde toplum sağlığını 
riske atmaktan para cezası ve hapis cezası 
getirilmelidir. 

          Yukarıda belirttiğim tedbirler 
alınmadığı sürece aşı karşıtlığı gittikçe 
artmaktadır. Aşı yaptırmaya eğilim-
li olan insanlar bile aşı yaptırmaktan 
vazgeçirilmektedir.  Duyumlarıma göre 
devlet kurumlarında sürekli vatandaşla 
iç içe olan insanlar bile aşı yaptırmak-
tan imtina etmektedir.  Bu tür kişilerin 
derhal tespit edilerek aşı yaptırıncaya 
kadar görevine son verilmelidir. Yine aşı 
yaptırmayanların toplu taşıma vasıtaları-
na binmelerine izin verilmemelidir.  Eğer 
aşı olmayan kişiler öğretmenlerse derslere 
sokulmamalı ve cezai yaptırımlar uygul-
anmalıdır. Özel sektörde de bu tür uygu-
lamaların dışında iş yerlerinin açılmasına 
izin verilmemeli ve yanlarında kesinlikle 
aşısız personel çalıştırılmamalıdır.  Aşısız 
vatandaşların pazarlara, avm’lere, devlet 
dairelerine ve toplu yapılan hiçbir or-
ganizasyonun içinde bulunmalarına izin 
verilmemelidir. 

           Bütün bu anlattıklarım sadece bir 
vatandaş gözü ile ve sorumluluk bilinci-
yle tespit edilmiştir. Yukarıda belirttiğim 
tedbirler alındığında virüsün etkisini kay-
bedeceğine, ölüm sayılarının düşeceğine, 
sevdiğimiz insanların ölmelerine sebep 
olmayacağımızı hepimizin bilmesi ve 
bu duyarlılığı göstermesi gerekir.  Sayın 
devlet yetkileri bu tedbirleri aldığında 
vatandaştan çok büyük destek göreceği 
gibi aşı olmayan ve olmamayı başkaların-
da kötü örnek olan kişiler içinde caydırıcı 
olacaktır.

BAKIŞ AÇISI

YAŞAR ERDOĞDU
Mali Uzman
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Katar’ın Orta-Doğuyu istikrarsızlaştıran 
“radikal örgütlere finansal kaynak 
sağladığı” iddiası üzerine Suudi Arabistan 
ve Körfez’de müttefik ülkeler; bu ülkeyle 
diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Katar ile Arabistan, BAE’leri, Bahreyn ve 
Mısır olmak üzere bu 4 ülke arasındaki 
süre gelen detant ve istikrarlı politikaların 
sona ermesinin nedeni ise;
Katar’ın; Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi ile başta ABD olmak üzere tüm 
Avrupa Ülkelerinin terör listesindeki 
Müslüman Kardeşler (İHVAN) örgütüne 
açık seçik finansal destek sağladığı ve İh-
van teşkilatının başta Mısır olmak üzere 
tüm Arap ülkelerinde örgütsel faaliyetler-
ini güçlendirmesine parasal ve politik 
destek sağlaması olmuştur.
Katar; Birleşmiş Milletler, Avrupa ve 
Amerikan’ın terör listesine aldıkları HA-
MAS ile HİZBULLAHA’ a doğrudan ale-
nen finansal destek sağlamış ve yetkilileri 
ise; bu örgütlerin liderleriyle devamlı te-
mas halinde olmuşlardır.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Katar’ın 
radikal ve aşırılık yanlısı ideolojiye fi-
nansal destek  Sağladığı belirtilmiştir. Ay-
rıca İngiltere Hükümeti; Katar Devleti’nin 
radikal aşırılık yanlısı İslami terör örgütler-
ine finansal destek sağladığı hususunda bu 
zengin Arap ülkesini kuşkuyla izlemiştir. 
Diğer taraftan ABD Hazine Bakanlığı’nda 
Terör ve Fİnansal İstihbarat’dan sorum-
lu David Cohen 2016 yılında Cohen’nin 
yerine atanan Adam Szubin ; ” terör fi-
nansörlerin başta El-Kaide olmak üzere 
diğer radikal terör örgütlerine mali kaynak 
sağlamalarına karşı Katar’da etkin ve cay-
dırıcı yasaların bulunmadığını” çok ciddi 
olarak beyan etmiştir.

2015 yılının aralık ayında İngiltere Par-
lamento’sunda bir konuşma yapan eski 

İngiltere Başbakanı David Cameron’un; 
katar Devletinin ideolojik radikal İslam-
cı terör örgütlerine mali destek sağlama 
hususunda yoğun şüphelerin merkezinde 
olmağa devam edeceğini söylemiştir. 
Katar; son 35 yıl içerisinde dünyanın en 
büyük ve terör örgütlerin anası sayılan 
radikal ve aşırılık yanlısı TALİBAN Lid-
eri ve savaşçılarıyla çok yakından ilgilen-
miş1985 den günümüze dek parasal, lojis-
tik ve silah desteğinde bulunmuştur. 

Katar; Afganistan’daki Mevcut seçim-
lerle iş başına gelmiş demokratik yasal 
hükümetlerle diyalog içerisinde olmamış, 
seçimle iş başına gelmiş hükümetlere 
gerekse ülkede istikrar sağlamak için Af-
ganistan’da bulunan yabancı hatta NATO 
ülkelerine gerilla savaşıyla terörist faal-
iyetler içerisinde olan Taliban örgütüne 
hem parasal ve hem de lojistik destek ver-
miştir.

Katar, dünyanın terör ve insan hakları 
yönünden büyük bir  kaygı ve endişe ile 
izlediği Taliban’la O kadar yakın ilişkilere 
girdi ki; Doha şehrinde Amerika ile Tali-
ban arasında iyi niyet elçiliğine soyunarak 
arabulucu rolünü oynadı.

1985 yılından buyana Talibanlara yaptığı 
mali destek Osama Bin ladin liderliğindeki 
radikal İslami bir terör örgütü olan El-
Kaide’yi çok güçlendi.
Bu örgüt; Dünyadaki terör faaliyetlerini; 
Katar’ın finansal desteği ile gerçekleştirdi.
El-Kaidenin gerçekleştirdiği ve Amerikan 
rüyasını bitiren 11 Eylül 2001 terör olayın-
da 3500 kişi terör kurbanı olmuş, Dünya 
bu hadiseyi; büyük bir korku, heyecan ve 
endişe ile izlemiştir.

Devamı simgedergi.com’da...

     Küresel Terörizmin Finansörlüğünde Hedef ÜLKE: KATAR

Prof. Dr. Berkan
YAŞAR

Yazar
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Hastalıkların Şifası Tarhana Aşı

Herkese merhabalar, bu günden itibaren her ay köşemde sizlere billgilerimi paylaşa-
cağım. Eylül ayıyla birlikte sonbahara girdiğimiz bugünlerde evlerde harıl harıl kış için 
hazırlıklar yapılır. Bunlardan biri de ev yapımı tarhanadır.

Içeriğindeki zengin malzemeleri nedeniyle mis gibi kokan tarhanaya kimse hayır de-
mez. Sizlere anlatacağım tarhana Balkanlara ait.                          

Malzeme: 1kg kırmızı(kapya) biber                               1kg domates                                  
1kg kuru  soğan                        2 kg süzme yoğurt                     1 çay bardağı kuru nane                 
1 yemek kaşığı dolusu tuz ve aldığı kadar un.              

HAZIRLANIŞI: Sebzeleri yıkadıktan sonra kırmızıbiberlerin çekirdek yataklarını 
temizleyip iri doğrayalım.Domatesleri ve soğanları da doğrayıp ekleyelim. Bir tencere-
de sebzeler iyice yumuşayana  kadar pişirelim. Soğuduktan sonra salça gibi delikli 
kevgirden geçirelim.Yoğurdu, naneyi, tuzu ve aldığı kadar unu ekleyelim.Kulak mem-
esi yumuşaklığında bir hamur yapalım.. Ağzını örterek mayalanması için bekleyelim.
Bir hafta  boyunca.sabah akşam yoğuralım.Ertesi gün iri parçalar koparıp elimizle 
incelterek  temiz bir bez üzerine serelim.Hamur parçalarını ara sıra alt üst edip hafif 
kurumalarını sağlayalım.Tarhana hamuru fazla kurutulmamalıdır. Elle ovarak veya  
robotta çekerek tarhana haline getirelim.Tekrar çektiğimiz tarhanaları temiz bir bez 
üzerinde gölgede kurutalım.Cam kavanozlarda, ya da  havaların sıcak olması nedeniyle 
poşetleyip derin dondurucuda saklayalım.  Afiyet olsun.

Dilek ELMAS
Yazar

Gastronomi Uzmanı



SİMGE DERGİ 59

BAKIŞ AÇISI

Hastalıkların Şifası Tarhana Aşı

Tıpta belli bir yaştan sonra erkekler-
in baş belası hastalık denilince ilk 
prostat kanseri akla gelir. Prostat 
erkeklerde idrar kesesinin(mesane)  
altında olup idrarın dışarı atıldığı 
üretra denilen kanalı çevreler. 
Erişkin bir erkekte prostat bezinin 
ağırlığı 25-30 gram civarında kes-
tane büyüklüğünde ve şeklinde olan 
bir organdır. (Şekil-1’de görüldüğü 
gibi) Spermleri testislerden getiren 
tüplerin (vas deference) açıldığı 
bir organdır. Prostat bezinin asıl 
görevi meniyi oluşturan sıvının bir 
bölümünü salgılamaktır. Prostatın 
iyi huylu büyümesine benign pros-
tat hiperplazisi (BPH) denmektedir. 
Ortalama 50 yaştan sonra erkeklerde 
en sık görülen kanserlerden biridir. 
Bu kanserin, Prostat spesifik anti-
jen(PSA) denen bir kan testiyle erk-
en devrede teşhisi mümkündür.

Bu test genelde 0-4 ng/ml (nono-
gram/mililitre) arasında normal 
sınırlarda sayılır. Kanser dışı bazı 
durumlarda da PSA hafif artabilir. 
Sık sık ve kesik kesik idrar yapma, 
idrar kaçırma, tam idrar yapamama 
ilk belirtiler olabilir. PSA nın yanın-
da rektumdan parmakla bakmak ve 
rektal ultrason teşhiste önemli yol-
lardır. Şüphe olduğunda prostat bi-
yopsisi gereklidir.

Yakın akrabalarında prostat kanseri 
teşhisi alan varsa o kişide de olma 
ihtimali daha yüksektir. Kanser 
teşhisi aldıktan sonra vücudun diğer 
bölgelerine yayılıp yayılmadığını 
bilmek açısından diğer ek tetkikler 
ve görüntülemeler yapılıp ona göre 
tedavi şekilleri belirlenir. Hastalığın 
devresine ve riskine göre sadece 
izlem, radyoterapi (ışın tedavisi), 
cerrahi, hormon tedavileri, kemoter-
api ve diğer tedaviler gündeme ge-
lir. Bu hastalık en çok lenf bezler-
ine ve kemiklere yayılır. Teşhisten 
sonra üroloji, radyasyon onkoloji, 
medikal(Tıbbi) onkoloji uzmanları 
tedavi kararlarını birlikte vermeleri 
uygun olur. Gereğinde bu tedavi 
kararlarına nükleer tıp uzmanları da 
dahil olur.
Prostat kanseri 50 yaş üzeri 
erkeklerde önemli bir problem olup 
PSA gibi basit bir testle erken teşhis 
edilebilir. Erken teşhisin de tedavide 
çok önemli olduğu ve hayat kur-
tardığı akılda tutulmalıdır. 

ERKEKLERİN BAŞ BELASI

Prof. Dr.
Necati ALKIŞ

Yazar
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Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez
Avrupa Şampiyonu !

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nın 
finalinde İspanya’yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez 
şampiyon oldu.

Son şampiyon Türkiye, Polonya’nın Krakow kentinde 
düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın 
finalinde İspanya’yla karşılaştı.

Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz’ün 
kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer’le 
10. dakikada farkı 2’ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21. da-
kikada Kemal Güleş’le 3-0’ı buldu. Rahmi Özcan’la 24. 
dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 
önde tamamladı.

İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer 
Güleryüz’ün 26. dakikada “hat-trick” yapmasıyla farkı 
5’e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş’in 42. dakikadaki golü 
maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya’yı 6-0 ye-
nerek adını zirveye yazdırdı.

İstanbul’da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası’nda 
kupanın sahibi olan milliler, 2021’de de zirveye yer-
leşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sizinle gurur 

duyuyor çocuklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 
Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı’nı tebrik 
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Avrupa Ampute Futbol Şampi-
yonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek 
büyük bir başarı hikayesi yazan Ampute Futbol Milli 
Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye 
sizinle gurur duyuyor çocuklar.” ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasını 
düzenlenen törenle aldı.

Kaptan Bülent Çetin’e kupayı, Türkiye Bedensel Engel-
liler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk tak-
dim etti.

Milli takımın yıldızı Ömer Güleryüz, turnuvayı hem 
“gol kralı” hem de “en değerli oyuncu” unvanıyla 
tamamladı.

Turnuvayı 11 golle tamamlayan Ömer, düzenlenen 
törende ödüllerini aldıktan sonra sevincini asker se-
lamı vererek yaşadı.
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Osman Çakmak’tan önemli başarı
Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Os-
man Çakmak, Avrupa şampiyonluğu sevincini 
oyunculuktan sonra teknik direktör olarak da yaşa-
yarak tarihe geçti.

2017’de İstanbul’da düzenlenen Avrupa Şampiyo-
nası’nda milli takıma şampiyonluğu getiren golü 
atan Osman Çakmak, bu sevinci futbolcu olarak 
yaşamıştı.

Çakmak, 4 yıl sonra bu sefer teknik direktör olar-
ak ay-yıldızlıları Avrupa şampiyonluğuna taşımayı 
başardı.

“Şampiyonluğumuz Türk milletine armağan olsun”
Ampute Futbol Milli Takımı’nın teknik direktörü 
Osman Çakmak karşılaşmanın ardından TRT’ye 
yaptığı açıklamada, yaşadıkları mutluluğu dile get-
irdi.

2020 Ocak’ta kura çekimi için Polonya’ya geldiğini 
aktaran Çakmak, şunları kaydetti:

“Kura çekiminde final tarihine baktım, fikstüre bak-
tım ve ‘Allah’ım 19 Eylül Gaziler Günü’ne denk geli-
yor.’ dedim. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Be-
nim gibi gazi olan arkadaşlarımın Gaziler Günü kutlu 
olsun. Avrupa şampiyonluğumuz Türk milletine ar-
mağan olsun. Yarın Allah nasip ederse saat 14.00’te 
İstanbul’dayız. Bir Falcao, Van Persie’yi binlerce kişi 
karşılıyor. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, 

Trabzonsporlu, herkesi İstanbul Havalimanı’na bizi 
karşılaşamaya çağırıyorum. Tek isteğimiz bu.”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Federa-
syonları Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Er-
dem de millilerin Gaziler Günü’nde aldığı başarıya 
dikkati çekerek, “Son şampiyon, bu akşam mükem-
mel bir oyunla kupayı tekrar kazandı. Futbolumu-
za, ülkemize hayırlı olsun. Hocamızı, federasyon 
başkanımızı tebrik ediyoruz. TFF olarak engelli fut-
bolunun dünya genelinde markalaşması için 15 yıldır 
gerekeni yapıyoruz. Başkanımız Nihat Özdemir baş-
ta olmak üzere, bu özveriyi gösteriyoruz. Engelli fut-
bolunun daha iyi yerlere ulaşması için TFF olarak 
maddi manevi yanlarındayız. Bugün Gaziler Günü, 
tüm gazilerimize armağan ediyoruz. Büyük Türki-
ye’ye de bu yakışır. Gururluyuz, mutluyuz.” ifadeler-
ini kullandı.

Kutlama mesajları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Savunma 
Bakanlığı (MSB), mesajlarıyla millileri kutladı.

UEFA’nın Twitter’daki sosyal medya hesabından 
yapılan paylaşımda, Ampute Futbol Milli Takımı’nın 
finalde İspanya’yı 6-0 yendiği belirtilerek, “Tebrikler 
Türkiye.” ifadesine yer verildi.
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İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, 
Dünya Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 yenerek altın madalya 
kazandı.

İtalya’da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.

İlk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 be-
raberliği sağladı.

Karar setine çok iyi başlayan ve 4-0 öne geçen ay-yıldızlı takım, çekişmeye sahne olan son bölümde rakibine göre 
daha az hata yaparak seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milliler, şampiyonluk kupası ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.
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Binicilikte TBMM Kupası’nı ‘Goldplay’ isimli atıyla 
Uğur Yılmaz kazandı

Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM 
Kupası sahibini buldu. Tek kategoride koşulan engel atlama yarışmasında Uğur Yılmaz, “Goldplay” isimli atıyla 
birinci oldu.

Sencer Can, “Chacco Fly BB” adlı atıyla ikinciliği elde ederken, “Walouis Detoile Dies Neigesz” isimli atıyla 
mücadele eden Osman Şen ise üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Başkent Binicilik Kulübü Sorumlu Koordinatörü Berna Köklü, 
yarışlara bu sene 16 kulüpten 225 atın katıldığını söyledi.

Yarışların TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayımlandığını anımsatan Köklü, “Organizyonda aralarında 
milli sporcularımızdan Kaan Kızılkaplan, Uğur Yılmaz, Sevil Sabancı, Hulki Karagülle, Sencer Can ve Senc-
er Horasan gibi çok sayıda profesyonel binici yer aldı. Bugünde nefes kesen bir mücadele izledik. Sorunsuz, 
keyifli bir gün geçirdik. Başta sponsorumuz Ziraat Bankası olmak üzere, katılımlarından dolayı TBMM Genel 
Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek ile organizasyona katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası’nı, “Goldplay” isimli atıyla
Uğur Yılmaz kazandı.

SPOR
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