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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

KARARLI DURUŞ...
Üretim.
Ekonomi.
Pandemi.

Ardından.

Enflasyon.
İşsizlik.
Hayat pahalığı. 

Baştaki iki dost ile ardından gelen dört 
düşmanın birbiriyle ne ilgisi var der-
seniz, elbette var.

Üretim olmazsa enflasyon, işsizlik, 
hayat pahalılığı meydana gelir, üretim 
olur ve atarsa bunlar olmaz ardından 
ihracat artışıyla dış ticaret açığı kapanıp 
bütçe fazla verir, fazlalık halkın refahı 
için harcanır.

Ama maalesef 2,5 yıldır tüm dünyayı 
vuran Covid denen hastalık üretim ve 
ekonomiyi kilitledi, enflasyon, işsizlik, 
hayat pahalılığı arttı. 

Bu sorunları alıp iktidara/iktidarlara yüklemek 
göz önünde olan hayat ve yaşam zorluluğunu 
görmemek olur ki, bunu vicdan kabul etmez.

Dikkat edilirse ülkemiz Covid döneminde 
ABD, Almanya, İngiltere ve Afrika gibi ülkelere 
tüm sıkıntılara rağmen yardım etti.

Bu zorluğu ülkeler gördü, bizim görmememiz 
insafsızlıktır.

Halk bunu gördü ve Cumhurbaşkanı Sayın 
Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve kendinden emin 
duruşuyla faizler yavaş yavaş düştü, yükselen 
dövizin artışı durdu..

Bunun ispatı gayet basit... Bu kararlı duruş 
görülmemiş ve fark edilmemiş olsaydı 20 yıldır 
AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iktid-
arda kalabilir miydi? Elbette kalamazdı.

Çünkü...

Cumhuriyet kurulduğu tarihten beri bugün ka-
dar ne bir koalisyon ne tek başına bir parti 20 
yıldır iktidarda kalmamıştır.

Seçim falan da denmesin artık. Demokratik 
ülkelerde seçimin hangi tarihlerde yapılacağı 
yasada net bir şekilde belirlenmiştir.

Pandemi döneminde tüm dünya ülkelerinde 
ekonomik kriz görüldü ve şu anda yavaş yavaş 
atlatılıyor.

En erken ve en rahat atlatan da AKP iktidarının 
kararlı duruşu sayesinde ülkemiz oldu.

Halk gördü bunu.
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan memur 
ve emekliye ek zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5’e 
çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin 

maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın 
ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan, dünya ve Türkiye açısından zor geçen 2021 
yılını uğurladıklarını, yeni umutlarla ve heyecanlarla 2022 
yılına girdiklerini belirterek, yeni yılın hayırlara vesile ol-
masını diledi.
Erdoğan, son iki yıla damgasını vuran koronavirüs sal-
gınının ve onun tetiklediği küresel ekonomik sorunların 
bir müddet daha tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de 
olumsuz etkilemeyi sürdüreceğinin anlaşıldığını ifade 
ederek, “Sağlık hizmetlerinden maskeye, tıbbi malze-
meden aşıya kadar pek çok alanda salgının ortaya çık-
ardığı adaletsizlikler büyük ve güçlü Türkiye hedefimize 
bir an önce ulaşmamızın önemini açıkça göstermiştir.” 
diye konuştu. Geçen 20 yılda Türkiye’nin kalkınma alt-
yapısında sağladığı ilerleme sayesinde Türkiye’yi küresel 
sağlık ve ekonomik krizden olumlu yönde ayrıştırmayı 
başardıklarını dile getiren Erdoğan, “Her ne kadar birileri 
bir kısmı yalan, bir kısmı yanlış haberler üzerinden mille-
timizin moralini bozmaya çalışsa da dünyayı izleyen her-
kes bu sıkıntılı tabloda Türkiye’nin durduğu yeri takdirle 

karşılıyor.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 2021 yılı ihracat rakam-
larını açıkladıklarını hatırlatarak, “Salgının ekonomil-
er üzerindeki baskısının arttığı geçtiğimiz yıl Türki-
ye, ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyüme eğilimini 
sürdürmüştür. Bu dönemde imalat sanayiinde kapasite 
kullanım oranımız yüzde 80’e dayanırken, istihdamda 
yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık. Küresel mal ti-
caretinin yüzde 10 arttığı geçtiğimiz yıl biz ihracatımızı 
yüzde 33 yükseltmeyi başararak bu alanda da farkımızı 
ortaya koyduk. Türkiye olarak geçtiğimiz yıl ulaştığımız 
225 milyar 368 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tari-
hinde ilk defa küresel ihracattan aldığımız payı yüzde 1’in 
üzerine taşıdık.” diye konuştu.
“Hedefimize giderek daha çok yaklaşıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişle mukayeseli olarak 
bakıldığında ise 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatı 
6 kattan fazla artırdıklarını belirterek, aynı şekilde 20 yıl 
önce 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacminin 500 
milyar dolar sınırına dayandığını ifade etti.
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GÜNCEL

“Memur maaş artış oranı yüzde 30,5”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir vatandaşı fiyat 
artışlarının yükü altında bırakmadıklarını ve bırakmaya-
caklarını, çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların ge-
lirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler 
aldıklarını ve bu tedbirleri almaya da devam edeceklerini 
belirterek şunları kaydetti:
“Asgari ücrete yaptığımız yüzde 50’lik artış bunun 
örneklerinden biridir. Yeni asgari ücretle işçilerimizin 
gelirlerinde enflasyon oranının çok üzerinde bir artışı 
gerçekleştirdik. Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsi-
zlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, iş göremezlik 
ödeneği gibi pek çok rakamı da aynı oranda artırmıştır.
Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı en-
flasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda 
yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, 
memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme 
dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygu-
lama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış or-
anını yüzde 30,5’e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek 
sağlamış oluyoruz.

Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından 
küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar 
için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara 
memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve 
damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 
288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor.”
“Emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak”
Erdoğan emeklilere ilişkin düzenlemeler hakkında da 
şöyle bilgi verdi:
“Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon 
oranı kadar artış zaten yapıyoruz, buna ilave olarak düşük 
maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. 
Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın 
altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri 1500 liradan 
başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 
500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem me-
murlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak 
yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gereki-
yorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir.”
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KAPAK KONUSU

“Sarıkamış şehitleri’’“Sarıkamış şehitleri’’
harekatınharekatın
107. yılında107. yılında
anılacakanılacak

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı’ndaki Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 
90 bin asker, harekatın 107. yılında törenlerle anılacak.



SİMGE DERGİ 7

KAPAK KONUSU

“Sarıkamış şehitleri’’“Sarıkamış şehitleri’’
harekatınharekatın
107. yılında107. yılında
anılacakanılacak

Sarıkamış’ta 1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak 
için başlattığı ve çoğunluğu donarak 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılında yapılacak anma etkin-

likleri dolayısıyla Sarıkamış Turizm Lisesi Uygulama Otelinde toplantı düzenlendi. 
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KAPAK KONUSU

22 Aralık 1914 ile 15 Ocak 1915 tarihleri arasındaki Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yılı 
dolayısıyla yurdun birçok yerinde düzenlenecek etkinliklerde şehitler anılacak. Harekatta şehit 

olanları anmak için ilçede her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen etkinlikler kapsamında 
şehitleri temsilen kardan heykeller yapılacak. Yurdun çeşitli illerinden gelenlerin Sarıkamış’ta 

ecdadının izinden yürüdüğü etkinlik, 7-9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektör Yardımcısı 
ve tarihçi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, AA muhabir-
ine, Sarıkamış’ta yaşanan kahramanlık mücadelesinin 
tarihte benzerinin olmadığını aktardı. Harekattaki 
strateji hatasını ve ordunun Rusları yay içerisine alma 
girişiminde uygulanan hataları kroki üzerinde anlatan 
Küçükuğurlu, “Sarıkamış Harekatı, 1914-1918 yılları ar-
asındaki 1. Dünya Savaşı’ndaki en manidar, en hüzünlü, 
en acı verici hadiselerden biridir. Harekat Aralık 1914’te 
başladı ve Ocak 1915’te sona erdi. Yaşanan kayıplardan 
sonra 30 Aralık itibarıyla Sarıkamış’a ulaşan 9. ve 10’uncu 
Kolordu’daki askerlerimizin sayısı 2500’e kadar düşmüş 
ama önemli ve kahramanca mücadeleyi ölüm pahasına 
verdiler.” diye konuştu.
Prof. Dr. Küçükuğurlu, harekatın başlamasının en 
önemli nedeninin 1 Kasım 1914’de Kafkas Cephesi’nden 
yapılan saldırılar sonucu Azap ve Köprüköy’de Osmanlı 
ordusunun Rusları geri püskürtmesi olduğunu söyledi. 
Erzurum’dan hareket eden Osmanlı ordusu, Sarıkamış’ı 
kuşatacaktı
Rusların bu tarihten sonra Sarıkamış bölgesine çekilmek 
zorunda kalmasıyla Sarıkamış’ın ileri harekat olarak 

başlatılmasına karar verildiğini anlatan Küçükuğurlu, 
şöyle konuştu:
“Azap ve Köprüköy savaşlarında elde edilen başarılar 
Enver Paşa’yı tatmin etmemişti. Enver Paşa’nın gayesi, 1. 
Dünya Harbi başlangıcında 1914 sınırını aşıp Kars, Ar-
dahan, Batum gibi bölgeleri ele geçirmek ardından Kaf-
kasya’ya doğru fetihlere devam etmek, Orta Asya Türk 
dünyasıyla birleşmekti. O dönem coğrafyanın iklim-
in şartlarına uymayan planlamalarla bölgeye gelindi. 
Harekat 22 Aralık 1914’te başlatıldı. Sarıkamış Harekatı 
Planı’nda, Sarıkamış’ta ve civarında bulunan Rus askerl-
eri özelikle 3. Ordu’ya bağlı 9. ve 10. Kolordularca kuzey-
den kuşatılacak, cepheden de 11. Kolordu Sarıkamış’ın 
karşısında yani Rus ordusunun karşısında bulunacaktı. 
Asıl işi 9. ve 10’uncu Kolordu görecekti. Bu kolordular 
Tortum veya Erzurum civarından harekat ederek iki kol 
halinde Sarıkamış’ı kuşatacaklardı.”
Küçükuğurlu, harekat planına göre Hafız Hakkı Bey 
komutasındaki 10. Kolordu’nun Erzurum’un Oltu il-
çesinin ardından Şenkaya ilçesine bağlı Bardız’a gelm-
esi gerekirken kuşatma alanından uzaklaşarak çemberi 
genişlettiğini aktardı. 
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KAPAK KONUSU

Harekatta, 9. Kolordu’nun normal şartlarda 
Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Çatak’tan 
ilerleyerek Bardız’a devam edeceğini söyley-
en Küçükuğurlu, “İki kolordu Bardız’da 
birleşecek ve Sarıkamış’ı kuşatacaklardı. 
Fakat bu uygulama böyle olmadı. Ciddi hata 
yapıldı ve 10. Kolordu’nun        askerleri kuşat-
mayı yaparken çok geniş yaylar çizdirilerek, 

uzun mesafeler yürütülerek Rus ordusunun 
arkasına sarkıtılmaya çalışıldı.” diye konuştu.

Harekat uzayınca Ruslar yığınak yapmak için 
zaman kazandı
Küçükuğurlu, hazırlanan planın dışına çıkıl-
masının Ruslara hazırlık için zaman ka-
zandırdığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Planın dışına çıkılmasının “Planın dışına çıkılmasının 
çeşitli mahsurları oldu, bir-çeşitli mahsurları oldu, bir-
incisi bu uzun yürüyüşler incisi bu uzun yürüyüşler 
Rus ordusuna zaman ka-Rus ordusuna zaman ka-
zandırdı. Rus ordusu aslın-zandırdı. Rus ordusu aslın-
da Sarıkamış’ta çok zayıf da Sarıkamış’ta çok zayıf 
durumdaydı. O zafiyetler-durumdaydı. O zafiyetler-
ini 10. Kolordu’nun gecik-ini 10. Kolordu’nun gecik-
mesi sırasında giderdi ve mesi sırasında giderdi ve 
Sarıkamış’a lojistik ve askeri Sarıkamış’a lojistik ve askeri 
anlamda ciddi yığınak yaptı. anlamda ciddi yığınak yaptı. 
İki ordu Bardız civarın-İki ordu Bardız civarın-
da birleşmesi gerekirken 10. da birleşmesi gerekirken 10. 
Kolordu Oltu’dan sonra Arda-Kolordu Oltu’dan sonra Arda-
han’a doğru devam etti, hal-han’a doğru devam etti, hal-
buki Bardız’a inmesi lazımdı. buki Bardız’a inmesi lazımdı. 

Ardahan Kosor’a giden 10. Kolor-Ardahan Kosor’a giden 10. Kolor-
du’nun cephe hattı genişlemiş oldu ve du’nun cephe hattı genişlemiş oldu ve 
iki kolordu arasındaki irtibat nere-iki kolordu arasındaki irtibat nere-
deyse koptu. Aynı tarihlerde Hafız deyse koptu. Aynı tarihlerde Hafız 
Hakkı Bey’in 24 Aralık’ta Kosor’da Hakkı Bey’in 24 Aralık’ta Kosor’da 
bulunduğu günlerde Enver Paşa da bulunduğu günlerde Enver Paşa da 
9. Kolordu ile Bardız’a gelmişti. En-9. Kolordu ile Bardız’a gelmişti. En-
ver Paşa, esirlerden alınan bilgilere ver Paşa, esirlerden alınan bilgilere 
göre Sarıkamış’ı kuşatabileceğini, göre Sarıkamış’ı kuşatabileceğini, 
taarruz yapmanın mümkün olabi-taarruz yapmanın mümkün olabi-
leceğini gördü ve taarruzu başlattı.”leceğini gördü ve taarruzu başlattı.”
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GÜNCEL HABER

Sivrice deprem konutlarıyla modern bir 
görünüme kavuştu

Merkez üssü Sivrice olan, 24 Ocak 2020’de 
yaşanan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 
büyüklüğündeki depremin ardından evleri 
yıkılan veya ağır hasar gören depremzede-
lerin yaralarının sarılması, konut ihtiyacının 
karşılanması için Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 
başlatılan çalışmalar sürüyor.
Elazığ’da 23 bin 677 konut, 2 bin 515 köy evi ve 
302 ahır inşa eden TOKİ tarafından 15 bin ko-
nut ve iş yerinin yapımı tamamlandı, çok sayıda 
konut hak sahiplerine teslim edildi.
Depremin merkez üssü Sivrice’de ise 
depremzedeler için güvenli evler inşa etmeyi 
sürdüren TOKİ, 2 ve 3 katlı 305 konut, 86 iş yeri 
ile 2 caminin yapımını 15 ayda tamamladı.
İlçe mimarisine uygun bir şekilde inşa edilen 
konutların hemen yanında iş yerleri ve çocuk 

oyun parkları yer alıyor. Depremzedeler, ilçeyi 
modern bir görünüme kavuşturan konforlu ve 
güvenli evlerine yerleşecekleri günü heyecanla 
bekliyor. “Sivrice alt ve üst yapısıyla yenilenen 
bir ilçe oldu”
Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, AA 
muhabirine, 24 Ocak 2020’de meydana gelen 
depremin ilçede çok büyük bir yıkıma neden 
olduğunu söyledi.
Depremin ardından Cumhurbaşkanlığı kara-
rnamesiyle Sivrice ilçesi Gölbaşı Mahallesi’nin 
kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini ifade 
eden Vural, “Bu karar ile ilçemizde yıkımlara 
başlandı. Yaklaşık 15 ay içerisinde görmüş old-
uğunuz 305 ev, 86 iş yeri ve 2 caminin yapımı 
tamamlanmış oldu.” dedi.
Vural, yakın zamanda konutları hak sahipler-
ine teslim edeceklerini dile getirerek, şunları 
kaydetti:

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesi, inşa edilen 
depreme dayanıklı konut ve iş yerleriyle modern bir görünüm kazandı.
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GÜNCEL HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı 
Blinken ikili ilişkileri görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri 
Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü.

Görüşmede, gelecek dönemde gerçekleştirilecek NATO 
ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) to-

plantıları öncesinde Rusya Federasyonu-Ukrayna 
gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması 
başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, 
Etiyopya ve Kafkaslardaki gelişmelerin ele alındığı 
kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Amerikalı mevkidaşı Antnony Blinken’la stratejik mekanizmanın can-
landırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri telefonda görüştüğü bildirildi.
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GÜNDEM

Orta Doğu’da “seçkin bir tecrübe” oluşturan bu ilişkil-
er, her iki taraf için de elde ettiği kazanımlar nedeni-
yle çeşitli düzeylerde iş birliği alanında dikkate değer 
boyuta ulaştı. Bölgesel ve uluslararası meselelerde de 
yakın bakış açılarına sahip iki ülke ilişkileri, son 20 yıl-
da yaşanan gelişmelerle ivme kazandı. Resmi ilişkiler 
1979 yılında başladı Türkiye ile Katar arasındaki re-
smi ilişkiler, 1979 yılında Ankara ve Doha’da karşılıklı 
büyükelçiliklerin açılmasıyla başladı.
İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasında 
2014 yılında Yüksek Stratejik Komite’nin kurulmasıy-
la daha da güçlendi. Komite, ilki Aralık 2015’te olmak 
üzere 6 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda çeşitli 
alanlarda 60’ın üzerinde anlaşma imzalandı.
İlişkiler, 2002 yılından bu yana büyük gelişme kaydetti
Türkiye-Katar ilişkileri, 2002 yılından bu yana hızlı bir 
gelişme gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın o yıllarda Başbakan olarak Katar’a yaptığı zi-
yaret kapsamında başta enerji olmak üzere iki ülke ar-
asındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere anlaşma 
imzalandı.

Orta Doğu’da Türk dış politikasının önemi giderek art-
tı. Bu gelişmelerden en dikkati çekeni de Katar-Türkiye 
ilişkileri oldu. İki ülke arasında son yirmi yılda birçok 
üst düzey ziyaret yapılırken, çeşitli alanlarda ekono-
mik alışverişler de arttı. 2008 yılında ilk Türk-Katar İş 
Forumu, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
katılımıyla Doha’da gerçekleştirildi ve aynı yıl iki ülke 
arasında çeşitli alanlarda kapsamlı iş birliğini başlat-
mak için bir mutabakat zaptı imzalandı.
Erdoğan, 2013 yılında Doha’daki Türk Büyükelçiliğinin 
yeni binasının açılışını yaptı. Erdoğan’ın ayrıca 2014’te 
Cumhurbaşkanlığını devraldıktan sonra ziyaret ettiği 
ilk Arap ülkesi Katar oldu. Stratejik komite kuruldu 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim 
bin Hamed Al Sani Aralık 2014’te iki ülke arasında Or-
tak Stratejik Komite kurmak için bir anlaşma imzaladı. 
Doha, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Emir Temim ile bir 
araya geldiği Yüksek Stratejik Komite’nin ilk oturumu-
na 2015 yılında ev sahipliği yaptı. İki ülkenin orduları 
arasında daha yakın ilişkilerin yolunu açan bu toplantı 
çok önemliydi.

Fransa, hızla artan Omicron varyantına karşı
alarma geçti

Fransa’da Başbakan Jean Castex, pozitif vakaların yüzde 60’tan fazlasını Omicron varyantının 
oluşturduğu Kovid-19 salgınının artışı ve etkilerini görüşmek üzere bakanlarla toplantı yapacak.
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TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI
Kasım ayı içinde İstanbul’da Cumhur-
başkanları düzeyinde yapılan Türk Kon-
seyi 8. Zirvesi ülkemizde her gün değişen 
gündemin arasında kamuoyunun yeter-
ince dikkatini çekmediği gibi toplantıda 
alınan kararlar ile oluşturulan yeni örgü-
tlenme modeli ve kabul edilen yeni strate-
jilerin Türk dünyasına neler kazandıracağı 
üzerinde de yeterince durulmamış, içinde 
yaşadığımız büyük ve geniş coğrafyada 
önümüzdeki yakın döneme damgasını 
vuracak gelişmeler ne  yazık ki toplumda 
yeterince tartışılmamıştır. Gerçekte, 12. 
Kasım 2021 tarihinde Türkiye’nin ev sa-
hipliğinde İstanbul’da “Dijital Çağda Yeşil 
Teknolojiler ve Akıllı Şehirler” temasıyla 
gerçekleşen 8. Türk Konseyi zirvesi önc-
esinde teşkilatın geleceğinin yanında özel-
likle Türkmenistan’ın gözlemci üye olar-
ak Teşkilata katılımı, üçüncü ülkeler ve 
kurumlarla ilişkilerin ve gözlemci üyelik 
kriterlerinin belirlenmesi, Türk Yatırım 
Fonu’nun kuruluşunun tamamlanması 
ve Teşkilatın orta ve uzun vadeli hede-
flerini ve programını içeren “Türk Dün-
yası 2040 Vizyonu”nun onaylanmasına 
ilişkin kararlar alınacağı öngörülmüştü. 
8. Türk Konseyi zirvesine Türkiye’nin 
yanısıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Türkmenistan, Özbekistan devlet 
başkanları katılmış, Macaristan Başbakanı 
da gözlemci üye olarak Zirveye katılım 
göstermiştir. Bu çerçevede, İstanbul’da 
düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın başkanlık ettiği 8. 
Türk Konseyi zirvesine  Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham ALİYEV, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert TO-
KAYEV, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır 
CAPAROV, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket MİRZİYOYEV, Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Gurbangulu BERDİMU-
HAMEDOV ile gözlemci ülke olarak 
Macaristan Başbakanı Viktor ORBAN’ın 
yanında Türk Devletleri Teşkilatı Genel Se-
kreteri Bağdat AMREYEV katılmışlardır. 
Öyle ki, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan 
ve Kırgızistan’ın 3 Ekim 2009’da imzaladığı 
“Nahçıvan Anlaşması” ile  oluşturu-

lan Türk Konseyi, yine İstanbul’da 15-16 
Eylül 2010’da düzenlenen 10. Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Zirvesi’nde de resmen 
hayata geçirilmiştir.(Türk Konseyi/Türk 
Keneşi, o tarihten bu yana özellikle içinde 
yaşadığımız bu coğrafyada Türk dili ortak 
çatısı altında birleşen üye ülkelerin yanı 
sıra Türk dünyasının ve bölge ülkelerinin 
ekonomiden politikaya, turizmden eğitim 
ve spora kadar pek çok alanda işbirliğini 
ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışma-
lar yürütmüş, aynı zamanda Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 
(TÜRKPA), Türk İş Konseyi, Türk Akade-
misi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY), Türk Dünyası Ortak Odalar 
ve Borsalar Birliği gibi mevcut iş birliği 
mekanizmaları için de bir şemsiye kuru-
luş vazifesi görmüştür. İstanbul zirvesinde 
kabul edilen 2040 Vizyon Belgesi ile Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 
ismi (Türk Konseyi/Türk Keneşi) “Türk 
Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirilmiştir. 
Bu karar ile tarihin derinliklerinden gel-
en birliktelik her anlamda perçinlenmeye 
çalışılmış, ortak geçmiş ve kültüre sahip 
halkları ortak bir şemsiye altında daha 
derin ve güçlü bir şekilde “Türklük” ideal 
ve ülküsü etrafında toplamayı hedefley-
en, Türk Devletleri ve halkları arasındaki 
dayanışma ve işbirliğinin geliştirileceğine 
olan inançın güçlü bir şekilde teyit edildiği 
Türk Dünyası 2040 Vizyonu belgesinde de 
açıkça yer verilen ve deklare edilen Zir-
venin 121 maddelik sonuç bildirisinde yer 
verilen bazı maddelere bakıldığında;
‘Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Kon-
seyi’nin adı ‘Türk Devletleri Teşkilatı’ olar-
ak değiştirilmiştir. Bu kapsamda, Türk 
Devletlerinin ortak çıkarlarının bulun-
duğu muhtelif alanlarda geleceğe dönük 
işbirliğine rehberlik edecek stratejik belge 
olarak 2022-2026 Türk Devletleri Teşkilatı 
Stratejik Yol Haritası’ hazırlanması kabul 
edilmiştir. 

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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TCMB’nin vadeli döviz satım ihalelerine sadece
KOBİ’ler girebilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri’ne sadece 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin katılabileceğini duyurdu.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı 
Vadeli Döviz Satım İhaleleri’ne ilişkin uygulama usul 
ve esaslarını bankalara bildirdi.
Buna göre, ihalelere sadece Küçük ve Orta Büyüklük-
teki İşletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabilecek. 
Firmalar her bir ihaleye sadece tek bir banka aracılığıy-
la katılabilecek.

Firmaya ait tekliflerin birden fazla banka üzerinden il-
etilmesi durumunda, ilgili firmaya ait tüm teklifler iptal 
edilecek.
İşlem teklif miktarı en az 100 bin dolar ve katları olacak 
ve her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarı 
ise en fazla 1 milyon dolar olacak.
Bankalar ihale tekliflerini müşteri bazında iletecek.
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Ta Budin’den Irak’a, Mısr’a kadar,
Fethedilmiş uzak diyarlardan,
Vatan üstünde hür esen rüzgâr,
Ses götürmüş bütün baharlardan,
O deha öyle toplamış ki bizi,
Yedi yüz yıl süren hikâyemizi,
Dinlemiş ihtiyar çınarlardan.
 Yahya Kemal, Itrî şiirinde böyle di-
yor. Gerçi onun bütün şiirlerinde bu büyük 
coğrafyanın sınırları ve kaybedilmiş diyar-
ların ağıtları vardır. Çınar, en uzun yaşayan 
ağaçtır ve Anadolu’ya Türkler tarafından ge-
tirilmiştir. Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi’nde de, 
onun ağzından şöyle bir ifade geçer: Bizimle 
Türkistan’dan gelen bu asamı, götürüp bir pı-
nar başına dikin… Gerçekten de Anadolu’da 
her pınar başında neredeyse bir çınar bulunur. 
Her eren mezarı başında da aynı şekilde bir 
çınar vardır. Demek ki ihtiyar çınarlar, bizim 
hikâyemizi, her rüzgâr esişte terennüm et-
mektedir.Fransa ve İngiltere gibi önde gelen 
emperyalistlerin folkloruna bakalım. Onların 
folklorunda, sömürdükleri ülkeler için bir ağıt 
veya bir deyiş var mıdır? Bırakın folklorunu 
hiçbir Fransız şairi, yıllarca hüküm sürdükleri 
Afrika ülkeleri için bir tek mısra yazmış mıdır? 
Tam tersi, burada soykırım yaparak, halkı kan 
ağlatmışlardır. Onların bu zulmüne ağıt yak-
mak bize düşmüştür. Cezayir’deki Fransız kat-
liamı üzerine Sezai Karakoç, Kutsal At şiirinde 
şöyle diyor: Cezayir’de atların/ gördüğünü 
kimse görmedi/ Kimse bu ölümlerle/ Cezayirli 
gibi/ Cezayirli kadar/ Ölmedi/ Ama Cezay-
ir yaşıyor/ Gidelim gidelim Cezayir’e/Dağları 
kıvrım kıvrım şehir/Ölümü ikiye bölen nehir/ 
Orda akar kine ve zafere… Bu da hâla söylenen 
Cezayir Türkümüz: Cezayir’in ufak ufak ev-
leri/İçindedir ağaları, beyleri/ Türkçe bilmez 
mâni söyler dilleri/ Tunus, Trablus ve Cezayir 
of!.. Mayadağdan uçan kazlar, Dramalı Hasan, 
Vardar Ovası ve hâla yaşayan yüzlerce Rume-
li türkümüzü de unutmayalım. Bütün bunlar, 
oraları öz vatanımız, insanlarını da kardeş 
kabul ettiğimizin ifadesidir. Biz, fethettiğimiz 
diyârları, öz vatanımız bellemişiz, oraların 
halkını da kardeş bilmişiz. Çünkü sömürü 
diye bir niyetimiz asla olmamış aksine oraların 
halkına yardım eli uzatmışız.  Medine fukar-
ası, Katar fukarası ve daha niceleri için kur-
duğumuz vakıflar kanalıyla buralara yapılan 
yardımlar, arşivlerde durmaktadır. Fazıl Hüsnü 

Dağlarca’nın deyişiyle: “Ben de ülkeler fethet-
mişim doğudan batıdan ama sömürmemişim.” 
Öz vatanımız bellediğimiz bu diyarlar, bizim 
folklorumuzda hâla yaşamaktadır. Birkaç 
örnek sıralayalım.
 Budapeşte’nin elimizden çıkması üzerine: 
“Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i…” diye bir 
ağıt yakmışız. Tıpkı İzmir’in işgalinde olduğu 
gibi: “Türk’ün kolları bağlandı, İzmir’i ondan 
aldılar.”  Böyle olunca, Budin’i de İzmir gibi 
öz vatanımız saydığımızı söylemeye bile gerek 
yoktur. Yemen Türküsünü dinleyenlerimiz-
in gözleri hâla yaşarmaktadır. Ne ilginçtir ki 
Yemen türküsünü dinlerken, Azerbaycan Dev-
let Başkanı Aliyev’in de gözleri yaşarmıştır. Bu 
da bir millet iki devlet ifadesinin somut bir 
göstergesidir.
 Bağdat, Batum, Budapeşte, Vardar ve 
daha yüzlerce şehir, Türkülerimizde, atasözler-
imizde ve elbette gönül dünyamızda yaşamak-
tadır. Bu durum, hiçbir emperyalist millette 
yoktur. Demek ki bir ülkenin mânevî sınır-
larını, o milletin folkloru çizer.
 Buradan, gidip oraları tekrar fethe-
delim, diye bir anlam çıkarılmasın. Maddeten 
olmasalar da, mânen onlar bizde yaşıyorlar. 
Evet gitmesek de görmesek de, o diyar bizim 
diyarımız. 
 Sonuç: Emperyalistler,  sınırlarını 
menfaatle çizerler; biz ise yüreğimizle, duygu-
larımızla çizeriz. Bu nedenledir ki emperyalis-
tler, menfaatleri bittiği anda milli sınırlarının 
dışındaki ülkeleri ve milletleri silip atarlar 
çünkü oraları asla vatan olarak benimseme-
zler, halklarını da yabancı görürler. Biz ise tar-
ihin herhangi bir döneminde beraber olduk-
larımızı yüreğimize ve folklorumuza kazırız; 
onların acılarını acımız, sevinçlerini sevinci-
miz biliriz. Bizim, hiçbir millette olmayan bir 
gönül coğrafyamız vardır. Sık sık gündeme 
getirilen “Balkanlar’da, Suriye’de, Libya’da… ne 
işimiz var?” sorusunun da cevabı buradadır.

SINIRLARI KİM ÇİZER

Prof. Dr.
DURALİ YILMAZ

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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İstanbul’da yasa dışı yollardan getirilen
ilaç ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, kaçak yollardan getirilen kanser ve diyabet tedavisinde kul-
lanılan 2 bin 500 adet ilaç ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, İ.G. ve L.T. isimli kişilerin, kaçak 
yollardan getirdikleri kanser ve diyabet te-
davisinde kullanılan ilaçları Türkiye’de sahte 
barkodla piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine 
çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki 
takibe alan ekipler, Zeytinburnu’nda depo olar-
ak kullanılan bir adrese operasyon yaptı. Depo-
da yapılan aramalarda, başta kanser ve diyabet 
hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıkların te-

davisinde kullanılan 2 bin 500 adet kaçak ilaç 
ele geçirildi.

Ekipler yaptıkları incelemede, ilaçların ori-
jinal olduğu ancak ülkeye yasadışı yollardan 
getirildiğini, üzerlerindeki barkod ve karekod 
bilgilerinin değiştirilerek yeniden sahte barkod 
düzenlendiğini tespit etti. Ekipler, piyasa değeri 
3 milyon olan ilaçlara el koydu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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GAFİLLERDEN  OLMAYIN!... 

Gaflet, kelime olarak “dikkatsizlik, vurd-
umduymazlık ve dalgınlık” gibi anlamlara 
gelir. 
İslami anlamı ise, “Allah’ı unutmak ve dini 
vecibeleri yerine getirmede sorumluluk-
larının farkında olmama hali”dir.
Çoğu İnsan, Allah’ın emir ve yasaklarından 
habersizce yaşayıp, sadece kendi istek ve 
arzuları peşinde koştukça, dünyanın fani 
ve bir imtihan yeri olduğunu unutup geçi-
ci mutluluklar,  eğlenceler, nefsanî istek ve 
arzuların peşinden koşuyor ve bu duygu-
ları tatmin etmekten başka bir amaçlarının 
olmadığını düşünüyor.
Çünkü gaflet içerisinde yaşayan insanlar, 
sadece dünyanın geçici süsüne takılıp iste-
diklerine sahip olmak için bir ömür boyu 
çaba harcıyor, sonunda bu çabaları boşa 
çıkınca da hayal kırıklığına uğruyor. 
Sayılı günler sona erdiğinde hayal kırıklığı-
na uğramamak için gaflet uykusundan uy-
anmak gerekir.
Bir gün, içinde yaşadığımız dünya hayatı 
sona erecektir. Bu dünya hayatında hayatını 
gaflet ile geçirenler, gafil avlanırlar.
Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyuruyor:
“Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, 
yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam 
Rabbini an, gafillerden olma.” (A’raf Suresi, 
Ayet:205)
Allah’ı zikretmek ve her zaman onun 
zikri ile meşgul olmak gaflete düşmemizi 
engelleyecektir. 
Çünkü zikir ile meşgul olmak, maneviyat 
penceresini her zaman açık tutacağı için 
gaflete düşmemize engel olur. 
İnsan gaflete düşmeyince de kulluk 
şuurunun idraki içinde Allah’ı zikretmenin 
manevi hazzını yaşar.
Beş vakit namaz da Allah’ı zikirdir. Çünkü 
namaz; Kuran- ı Kerim’de beyan edildiği 

gibi insanı bütün kötülüklerden ve çirkin 
davranışlardan alıkoyar.
Bu konuda Rabbimiz şöyle buyuruyor:
“(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitabı oku ve 
namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsı-
zlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı an-
mak, elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür, 
Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut Suresi, 
Ayet:45)
Namaz, Kuran’ın beyanıyla insanı bütün 
kötülüklerden, çirkin davranışlardan, kötü 
huylardan  ve hayâsızlıklardan korur. 
Durum böyle olunca Kuran’ın beyanıyla 
gafillerden olmaz ve gaflete düşmez. İşte 
bu sebepledir ki en büyük ibadet ve zikir 
olan namaz çok önemlidir.
Bir gün Resulullah (s.a.v) yanındakilere 
şöyle sormuştu:
-Sizden birinizin evinin önünden bir ne-
hir (akarsu) geçse ve o kişi günde beş defa 
o suda yıkansa, üzerinde, (vücudunun) 
kirinden pasından bir şey kalır mı, ne 
dersiniz?
Orada bulunan Ashab-ı Kiram:
-Hayır, kirden, pastan hiçbir şey kalmaz, 
dediler. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v):
-İşte bu beş vakit namazın misalidir. Allah, 
bu namazlarla günahları yıkar, arıtır.” (S. 
Buhari, C.1, S.134)
Evet, hakkını vererek namaz kılmak insanı 
bütün günahlardan arındırır ve asrımızın 
manevi hastalığı olan gafletten kurtarıp, 
ahirette sonsuz saadete kavuşmamıza aracı 
olur.

Prof Dr.
BAYRAM  ALTAN

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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ASELSAN denizdeki ilk ihracatlarına 
hazırlanıyor

ASELSAN, su üstü ve altı platformlar için geliştirdiği torpido karşı tedbir 
sistemi ve elektronik harita tabanlı seyir sistemini ihracat başarıları arasına 

eklemeye hazırlanıyor.

İngiliz Yüksek Mahkemesi’nden yapılan 
açıklamada, özel kiralık araç operatörünün 
sürücü ve yolcu arasında “aracı” olarak hareket 
etmesinin yasa dışı olduğuna karar verildi.

Açıklamada, Uber ve benzeri kiralık araç 
acentelerinin doğrudan sürücüler ile sözleşme 
yapması gerektiği belirtildi.

Mahkeme kararı; sadece Uber için değil, Lon-
dra’da faaliyet gösteren ve kiralık araç hizmeti 
veren tüm şirketler için bağlayıcı nitelikte ol-
ması açısından önem taşıyor.

İngiliz mahkemesi, Şubat 2021’de Uber’in, 
tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak 
göstermesi gerektiği hükmüne varmıştı.

Uber’in sadece Londra’da 45 bin, ülke gene-
linde ise yaklaşık 70 bin sürücüsü bulunuyor.
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YENİ YILA GİRERKEN

Çocukluğumdan bu tarafa her yeni yıl gir-
meden önce hazırlık sadedinde yeni yıla 
ait olan takvim almışızdır. Bunun hiç istis-
nası olmadı ve aldığımız takvimi eve heye-
canla getirir, duvarın bir başka yönüne 
asardık. Hiç unutmam çocukluğumda ve 
gençliğimde bu takvimleri zevkle asar ve 
bundan büyük bir keyif alırdım. Ancak 
ne zaman ki Cahit Sıtkı’nın “Otuz Beş 
Yaş” şiirinde belirttiği “Yaş otuzbeş yolun 
yarısı eder” dizesinde hedeflenen 70 yaşın 
yarısına, yani otuzbeşe geldikten sonra 
her takvim alışımda kalbî bir burukluk 
hissetmişimdir. Gerçi Şâir şiirinden an-
laşıldığına göre 70 yaşı hedeflemişken 46 
yaşında 1956 yılında ölmüştü. Şiirde en 
etkilendiğim kısım ise şiirin sonunda yer 
alan şu dizelerdir:
Neylersin ölüm herkesin başında.
Uyudun uyanamadın olacak.
Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak,
Taht misali o musalla taşında.
Evet dünya fani ve insan bu gerçeği ancak 
ilerleyen yaşlarda çok daha iyi hissediyor. 
Her yeni yılda aldığımız 365 sayfalık o 
kalın takvimlerin önceleri hiç bitmeyeceği 
zehabına kapılıyoruz. Ancak birer birer 
öyle çabuk tükeniyor ki, gençlikte bunun 
çok farkında olunmasa da ilerleyen yaşlar-
da insan nasıl da etkileniyor. Her bir günü 
temiz bir sayfa varsayarsak bu sayfaya tem-
iz ve güzel şeyler yazabilecek ya da yazdıra-
bilecek miyiz? Defterde kayd u kuyut altı-
na alınan yaşantımız bize ileriki yıllarda 
ve de özellikle gerçek hayat olan ahirette 
başımıza ne gibi işler açacak? Pişman ol-
mayacağımız nitelikte bir hayat mı? Yoksa 
pişmanlıkları yaşatacak bir hayat mı?
Evet bitmeyecek gibi görünen yıllar ve o 
kalın kalın takvimler ne de çabuk tükeni-
yor. Ömrü bir binaya benzetirsek ve de 
bu ömür binasının yapı taşları ve tuğlaları 
olarak da günleri, ayları ve yılları kabul ed-
ersek, her bir takvim yaprağının kopuşu ile 
ömür binamız tükenmekte ve yok olmaya 
devam etmektedir. Çocukluk ve gençlikte 
çok hissedilmese de gençlik bir uyku hali 

gibidir ve insan ihtiyarlık sabahında uyanır. 
Hz. Peygamber de “İnsanlar uykudadırlar, 
ölünce uyanırlar.” buyurur. Aynı şekilde 
gerçekten de gençlik bir uyku ve rüya hali, 
ihtiyarlık ise dünyadaki bir uyanıklık ha-
lidir. Evet her bir yeni yılda ömrümüzden 
bir eksilme ve yıpranma yaşıyoruz. Bunu 
Niyazi-i Mısrî şöyle ifade ediyor:
Günde bir taşı bina-yı ömrümün düştü 
yere,
Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber
Gerçekten Niyazi-i Mısrî çok güzel bir ben-
zetmede bulunmuştur. Evet ömür binası 
her bir günle bir tuğla kaybediyor. İnsan 
ise gaflette hayatını yaşamaya devam edi-
yor. Yeni yılın girmesi ile birlikte kişi, bu 
gaflet halinden kurtulmaya çalışacakken, 
kendisini maddeten ve manen uyuştur-
maya çalışması kabul edilebilir bir şey 
değildir. Zira insana düşen geçen yılların 
muhasebesini yaparak yaptığı hataların 
telafisine çalışmak, hata ve yanlışlarını 
tekrar etmemeğe çabalamak, yaptığı güzel 
ve hayırlı işleri devam ettirmek için kara-
rlar almak icap eder. Belki de girmiş old-
uğu yeni yıl ömrünün son yılı olacaktır. 
Pek çok sevdiği, değer verdiği, muhabbet 
ettiği ve saygı duyduğu kimselerden dün-
yayı terk edenler olacaktır. Bu durum in-
sanı cidden yaralayacak ve derin gamlara 
gark edecektir. Yine sözü Niyazi-i Mısrî’ye 
verelim. O şöyle âh ediyor:
Dil bekàsı, Hak fenâsı istedi mülk-ü tenim,
Bir devâsız derde düştüm, ah ki Lokman 
bîhaber

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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SAĞLIK

Prof. Dr. Kara, TURKOVAC aşısının etkinliğine yöne-
lik çalışmaların da yoğun bir şekilde sürdüğünü dile 
getirdi.
Vatandaşların yerli aşıya gösterdiği ilgiden memnun 
olduklarını vurgulayan Kara, şöyle konuştu:
“Diğer çalışmalardan ve verilerden elde ettiklerimi-
zi yorumlayıp bunun yansıması olarak düşünürsek, 
bizim elde ettiğimiz antikor seviyeleri Omicron’a karşı 
koruyuculuk sağlayacak şekilde görünüyor. Bu yönde 
çalışmalarımız ve bilimsel verileri bir araya getirme 
çalışmalarımız sürüyor. TURKOVAC’ı mevcut elim-
izdeki verilerle karşılaştırdığımız zaman Omicron’a 
karşı da koruyuculuk sağlıyor ama bunun süresi ne 
kadar olacak, bunu şimdi söylemek mümkün değil.”
Hatırlatma dozunun önemine dikkati çekti
Ateş Kara, Türkiye’de vatandaşların aşı konusunda 
artık ciddi bir farkındalığının oluştuğunu belirtti.
Türkiye’nin hatırlatma dozu uygulamasına dünya 
geneline göre daha erken geçtiğini aktaran Kara, bu 
durumun, virüsün etkilerini azaltmada önemli bir rol 
oynadığını dile getirdi.

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı 
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 
TURKOVAC’ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa’da-
ki tesiste, AA muhabirine, dünyada hızla yayılan Omi-
cron varyantının Türkiye’de de görülmeye başladığını 
belirtti. Omicron’un diğer varyantlara göre daha etkili 
olduğunu vurgulayan Kara, “Omicron’un büyük bir 
riski var, çok hızlı yayılıyor, sayılarda da çok hızlı artışa 
neden oluyor.

Mesela biz Delta varyantının çok hızlı yayıldığını, bir 
kişinin altı kişiye yaydığını söylemiştik ve Delta’nın 
hakim forma dönüşmesi, bulunduğu coğrafyaya göre 
değişiyordu. Örneğin Şanlıurfa’ya girdiğinde kentteki 
bütün vakaların Delta’dan olma süreci 6 hafta gibiydi. 
Avrupa’daki verilerde Omicron’daki bu süre iki veya üç 
hafta. Yani neredeyse iki katı hızla bulaşıyor, böyle bir 
özelliği var Omicron’un.” diye konuştu.

New York’ta özel sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısı 
zorunlu olacak

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş 
Kara, TURKOVAC aşısının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı da ko-

ruyuculuk sağladığını söyledi.
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BAKIŞ AÇISI

Müslüman dünyada tasavvuf, felsefe 
ve din karışımı bir yol ve bir hareket-
tir. Sufî inanışa göre tasavvuf bağlılarını 
hakka eriştirir, hakka özgü ve ona 
götüren bu yolun sonunda olgunluğa 
erişilir, Hakk’ın durağı son noktadır. 
Sufî töreleri ve inanışları doğrultusunda 
aşılan birtakım aşamalar ve katip edilen 
makamlar sonucunda gizemli bir hal ve 
makama ve bir zevke ulaşılır, sonra da 
yine gizemli bir biçimde bu yol insanı 
Tanrı’ya ulaştırır. Bu yolun yolcuları ve 
takipçileri de “sufî”, “arif ” ya da “ehl-i 
keşf ” diye bilinirler. Sufîler kendilerini 
de “Ehl-i hak” olarak nitelerler.  
Bazılarınca tasavvuf, İran Arya düşünc-
esinin Arap İslâm’ı karşısında ortaya 
atıp geleştirdikleri bir düşüncedir. On-
lara göre İranlıların Kadisiyye, Celula ve 
Hulvan ve Nihavend savaşlarında Ara-
plar karşısında yenilgiye uğradıkların-
da bağımsızlıklarını ve ululuklarını 
kaybettiklerinde ister istemez canlarını 
korumak amacıyla İslâm inanışını ka-
bul edip onun yükümlülüklerini üstle-
ndiler. Ancak İranlıların eski çağlardan 
beri aşağılık yaratık gözüyle baktıkları 
için Araplar, galip ve egemen güç olsal-
ar da İran düşünce sistemini değiştire-
medi ve ırmağı yatağından ayırama-
dılar. 
Tasavvufun ortaya çıkışı Fars Edebi-
yatı üzerinde derin etki bırakan 
gelişmelerden biri olarak kabul edil-
ir. İslâm dünyasının değişik birkaç 
coğrafyasında o coğrafyaların yerel 
özellikleri ve değerleriyle eş zamanlı 
olarak görülmeğe başlayan bu hareket 
bağlantılar oluşturup içi içe girmiş 
özellikler gösteren bir hareket olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İslâm sonrası 
dönemin ilk üç yüzyılında değişik kay-
naklardan ve yerlerden ortaya çıkan 
bu yerel sufî hareketler her biri farklı 
bir dağdan coşup gelen ve birbirine 
karışarak “İslâm Tasavvufu” adında 

büyük bir göl oluşturan ırmaklar gibi-
ydi.  Bütün bunlar daha sonra İslâm 
rengine büründüler. 
Bu göle dökülen ve çok coşkulu akan 
büyük ırmaklardan birisi, uzak doğu in-
anışları bunlar arasında da Budizm in-
anışıydı. Budizm yüzyıllar öncesinden 
İran’ın doğu ve kuzey doğu bölgeler-
inde yaygın olarak taraftar buluyordu. 
Eldeki bazı yazıtların tanıklığıyla MÖ 
256 yılında günümüz Afganistan’ında 
bulunan bölgelerde Budist inanışı yaş-
anmaktaydı. Hem İslâm öncesi ve hem 
de İslâm sonrası dönemlere ait kaynak-
lar İran’ın bu ve diğer bazı bölgelerinde 
Bu inanışın yaygın olarak görüldüğünü 
aktarırlar. Selevkîler, Eşkanîler ve 
Sasanîler döneminde Budizm inanç sis-
temi son derece yaygın olarak taraftar 
bulmuş bir inanç sistemidir. Örneğin 
Buhara kenti de Müslümanların eline 
geçtiği güne kadar Budist inanışın 
egemen olduğu bir merkezdir. Çince 
yazılmış bir seyahatnamede Belh/
Bactria şehrinde yüz Budist tapınağı 
ve üç bin civarında Budist din adamı 
olduğu belirtilir. İbrahim b. Edhem-i 
Belhî, Şakîk-i Belhî başta olmak üzere 
ilk tasavvuf büyüklerinin birçoğu işte 
bu Belh şehrinde dünyaya gelmiş ve 
yetişmişlerdir. Bunlar arasında Mev-
lanâ Celalüddîn-i Belhî de bulunmak-
tadır.   

FARS EDEBİYATINDA İLK SUFİ ŞAİRLER 

Prof. Dr.
Nimet YILDIRIM

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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EKONOMİ

Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan yazılı açıklam-
ada, Rusya’nın kuzeybatı bölgelerindeki aşırı soğuklar 
nedeniyle ülkedeki doğal gaz sistemiyle ilgili bir to-
plantı gerçekleştirildiği belirtildi.
St. Petersburg şehrinde 6 Aralık’ta 1893’ten bu yana 
kaydedilen en düşük sıcaklığın görüldüğüne işaret 
edilen açıklamada, “Gas Infrastructure Europe veriler-
ine göre, Avrupa’daki yer altı depolama tesislerindeki 
doğal gazın yüzde 23,4’ü şimdiden kullanıldı.” ifadesine 
yer verildi.

Savunma ve havacılık sanayisi 2021’i yeni ihracat
rekoruyla kapattı

Savunma ve havacılık sanayisi 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla 2021 yılın-
da yeni ihracat rekoruna ulaştı.
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Kök hücre, vücutta özelleşmiş hücre tipler-
ine dönüşme konusunda eşsiz yeteneğe sahip 
bir hücredir. Gelecekte, hastalık nedeniyle 
hasar görmüş veya kaybolmuş hücre, doku 
veya organları yenisiyle değiştirmek için kul-
lanılabilirler. Diğer bir ifadeyle, eğer (iddialı 
versiyonunu dile getireceksek) bir gün ölümsü-
zlük mümkün olacaksa ya da (daha müteva-
zi versiyonunu ifade edeceksek) insan ömrü 
bügünkünden çok daha uzun olacaksa, bunda 
aslan payı kök hücre teknolojisinin olacaktır. 
Çünkü, şayet metaforik bir tanımlama kulla-
nacaksak, nasıl ki eskiyen parçalarını sürekli 
yenisiyle değiştirerek bir otomobili, sonsuza 
kadar değilse bile, çok çok uzun yıllar çalşır, 
iş görür halde tutmak mümkünse, insanların 
eskiyen, iş görmeğen, hastalanan tüm doku ve 
organlarını, kök hücre teknolojisi ile yenilemek 
mümkün olabilecektir. 
Gelin bu konuyu biraz daha açalım. Adından 
da anlaşılacağı üzere, “kök” hücre tüm hücre-
lerin kaynağıdır, dolayısı ile totipotentir; yani 
var olan her hücre tipine dönüşebilir, her türlü 
dokuyu ve organı meydana getirebilir. Zaten 
bu doğal olarak gerçekleşen, çok uzun yıllardır 
bildiğimiz bir fenomendir ayrıca. Ne mi demek 
istedim? Pekala biraz temel biyoloji bilgimi-
zi yoklayalım. Eşeyli çoğalan tüm canlı türl-
erinde yeni oluşan her bir yeni birey (bebek), 
aslında anne tarfından üretilen bir dişi yarım-
hücre (yumurta) ile baba tarafından üretilen 
bir erkek yarım-hücrenin (sperm) birleşerek, 
kaynayıp karışarak, yani füzyona uğrayarak, 
yani çok daha yalın ve herkesin bildiği ifade 
ile, döllenmesi ile meydana gelen ve adına zig-
ot dediğimiz tek bir tam-hücreden oluşur. İşte 
bu tek bir hücre, erişkin bir insan vücudun-
daki yüzlerde farklı dokuyu (kan, kas, kemik, 
sinir, vs.) ve organın (kalp, akciğer, karaciğer, 
beyin, dalak, vs.) yapısını oluşturan trilyonlar-
ca hücreyi meydana getirir! Evet, bildiniz, zigot 
bir kök hücredir! İşte bu teknoloji, zigottaki bu 
doğal potansiyeli daha pratik ve uygulanabilir 
hale getirmek için çaba harcamaktadır. Gelişen 
yazılım ve diğer teknolojilerin yardımıyla, bu 
alanda çok daha ciddi sıçramalar yaşanması 

yakındır. 
Vücudumuzun trilyonlarca farklı hücreden 
meydana geldiğini az önce söyledik. Fakat 
çoğu hücre, örneğin kan sıvımızda bulunan ve 
vücudumuzun her bir zerersine oksijen taşıyan 
kırmızı kan hücreleri gibi, belirli işlevleri yer-
ine getirmek için mükemmel bir şekilde uz-
manlaşmış olmalarına ragmen, bölünemezler. 
Onun yerine, kök hücreler, vücut büyüdükçe 
yeni hücreler sağlar ve aynı zamanda hasar 
gören veya kaybolan özel hücrelerin yerini 
alır. Yani her daim vüctttaki eksilen hücre-
lerin yerini bu hücreler alır, daha doğrusu bu 
kök hücreler, eksilen hangi hücre türü ise on-
lara dönüşür. Özetle, bu hücreler, iki benzersiz 
özelliğe sahiptirler; (i) yeni hücreler üretmek 
için tekrar tekrar yeniden bölünebilirler, ve (ii) 
bölündükçe, vücudu oluşturan diğer tüm farklı 
hücre tiplerine dönüşebilirler.
Pekala, kök hücre tedavilerini gelecekte nel-
er bekliyor? Bu dikkat çekici hücrelerin kar-
maşık yapısı nedeniyle bu soruyu cevaplamak 
her zaman kolay olmayabilir. Bununla birlikte, 
onlarca yıllık araştırmalar sonucunda, kök 
hücrelerin belli hastalıkları (lösemi, orak hücre 
anemisi, çoklu skleroz, tip-1 diyabet, Parkinson 
hastalığı ve maküler dejenerasyon gibi) tedavi 
etme potansiyeli daha da ön plana çıkmaktadır. 
Hatta son zamanlarda, gen modifiyeli kemik 
iliği kök hücre nakilleri, ciddi bağışıklık sis-
temi bozukluklarından muzdarip ağır hasta 
çocukları tedavi etmek için etkili bir şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır. Diğer taraftan,  sa-
dece birkaç ay önce, Japon bilim adamları sinir 
sistemine odaklanarak, Parkinson hastalarının 
normal işlevini geri kazanma umuduyla beyin-
lerine yetişkin kök hücrelerin enjekte edildiği, 
dünyada ilk kez bir klinik deneyin sonuçlarını 
duyurdular. Bu potansiyel tedavi, şimdilik yay-
gın bir klinik kullanımdan biraz uzakta görünse 
de, şu ana kadar elde edilen sonuçlar oldukça 
umut vericidir.
Daha sağlıklı ve daha güvenli günler dileğimle.
Prof. Dr. Ekrem Gürel 

Kök Hücre Teknolojileri Yakın Gelecekte İnsanlığa Neler Sunacak?

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar
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ABD’de 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 
destek aşısına onay verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 12-15 yaş arası çocuklar için Pfizer/BioNTech 
Kovid-19 destek aşısının acil kullanım yetkisini onayladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA)
yapılan açıklamada, aynı zamanda hatırlat-
ma aşısı için istenen, ilk iki doz aşıdan son-
ra geçmesi gereken en az 6 aylık sürenin 12 
yaş ve üzeri için 5 aya indirildiği kayded-
ildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merke-
zleri (CDC) verilerine göre, ülkede bulu-
nan yaklaşık 8,7 milyon 12-15 yaş grubu 
nüfusundan 5 milyona yakınına her iki doz 
aşılama yapılmış bulunuyor.
Söz konusu grubun 5 aydan fazla bir süre-

dir tam olarak aşılandığı ve şimdi bir destek 
aşısı almaya hak kazandığı kaydediliyor.
CDC, ekim ayında yaptığı açıklamada, ilk 
doz Kovid-19 aşılarını tamamlamış 16-17 
yaş grubunun 6 ay sonra Pfizer/BionTech 
veya Moderna hatırlatma dozunu yaptıra-
bileceği tavsiyesinde bulunmuştu.
CDC tarafından derlenen en son veril-
ere göre, ABD’de destek aşısı yaptıran-
ların sayısı 68 milyon 810 bin 709 olarak 
görünüyor.
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BİLİMİN BÖLÜCÜ İDEOLOJİYE ALET EDİLMESİ
KARŞISINDAKİ MİLLİ DURUŞUMUZ

Sevgili okurlar, bir önceki yazımızda eğitim sistem-
imiz materyalist felsefenin etkisi altındaki Batılı 
eğitim sisteminden, Avrupa ve Amerika’dan alınan 
programlara göre şekillendirildiğini, Milli Eğitim 
sistemimizdeki ders programlarımızın yeniden 
düzenlenerek materyalist felsefenin tuzaklarından 
arındırılması gerektiğini örnekleriyle anlatmıştık. 
Bu yazımızda ise ülkemiz üzerinde bilim mar-
ifetiyle oynanan oyunlara ve kurulan tuzaklara 
örnekler vereceğim.
Biyoloji alanında keşfedilen yeni bir türün nasıl 
isimlendirileceği 250 yıl önce belirli kurallara 
bağlanmıştır. Mesela, ilk defa keşfedilen bir can-
lı türünün görünüşü, güzelliği, yaşadığı coğrafik 
bölgeler, bitkilerle ilişkisi vb. dikkate alınarak, 
belirlenen isimlendirme kurallarına göre isim-
lendirme yapılabilir. Diğer taraftan uluslararası 
bilimsel isimlendirme komitesinin aldığı karar 
gereğince; yeni keşfedilen bir tür isimlendirilirken 
etnik ve dini isimlendirmeler yapılmayacağına dair 
bir tavsiye kararı vardır ancak bu kararın yaptırım 
gücü yoktur. İşte bu boşluktan yararlanılarak bi-
yoloji bilimi bilhassa Ermeni ideolojilerine alet 
edilip, ülkemizin coğrafi sınırları içinde yabancı 
bilim adamları tarafından keşfedilen canlı türlerine 
Rumca ya da Ermenice isimler verilerek literatüre 
sokulmuş ve akademik düzeyde biyoloji ders kita-
plarına yerleştirilmiştir. Mesela, ülkemizi bölmek 
için gerçekleştirilen plânlı bir hareketin bir parçası 
olarak, geçen yüzyılın başında Ermeni bir araştır-
macının bulduğu böceğe Türklerin sözde Ermeni 
soykırımı yaptığı iddiasını desteklemek maksadıyla 
“insan öldüren” anlamında  “Homicida” ismi ver-
ilmiştir. Bir başka örnek, Doğu Anadolu’da keşfed-
ilen bir böcek türüne “Vaspurakan” (Van-Bit-
lis-Urmiye bölgesinde eski bir Ermeni krallığı), bir 
başkasına “Peshmerge” ya da “Polyommatus kurd-
istanicus” (Kürdistan Çokgözlüsü) isimleri verilm-
iştir (www.hurriyet.com.tr). Rus balık araştırmacısı 
Berg, Fırat ve Dicle Nehirleri ve kollarından av-
ladığı balıklara Ermenistan balığı (Glyptothorax 
armeniacus), Kürdistan balığı (Glyptothorax kurd-
istanicus) anlamına gelen latince isimlendirmeler 
yapmış ve bu isimlendirmeler ders kitaplarında da 
kayda geçirilmiştir. Üzülerek belirteyim ki, bu kon-
uda daha birçok örnek vardır. Böylece subliminal 
mesajlar ile yıllarca insanımızın beyini yıkamışlar 
ve adeta cennet vatanımızı bölüp, parçalamak için 
zihinleri hazır hale getirmeye çalışmışlardır.  
Ülkemizde bilimin kalbine bir hançer gibi sap-
lanan bu yanlışlıkları ve kurnazlıkları ilk defa il-
minden çok istifade ettiğim çok değerli doktora 
hocam Prof. Dr. Kemal SOLAK beyden işitmiş ve 
doğrusunu ilk defa ondan öğrenmiştim. Prof. Dr. 

Kemal SOLAK hoca, “Bilim gafleti kabul etmez, 
gafletin fazlası ihanete varır”  diyerek baş-
ta öğrencilerini ve çevresindeki herkesi uyarmak-
tadır. Kıymetli hocam, akademik hayatı boyunca 
bunun mücadelesini vermiş ve emekli olmasına 
rağmen aynı azim ve kararlılıkla çeşitli platform-
larda aynı mücadeleyi vermektedir. Allah kendisine 
sağlıklı ve uzun ömürler versin. Elbette bu konu-
da mücadele veren başka bilim adamları da vardır. 
Bu gafleti ve tuzağı fark eden bilim adamlarından 
birisi de dünya çapında Entomolog (böcek bilimci) 
olan Prof. Dr. Ahmet Ömer KOÇAK hocamızdır. 
Ömrünün 50 yıla yaklaşan kısmını kelebek araştır-
malarına adadığı için yakın çevresi ve öğrencileri 
onu Kelebek Ahmet olarak bilir. Çünkü o, kimi 
zaman Dağlıca’da, kimi zaman Cudi dağında, kimi 
zaman da Anadolu’nun bir köşesinde eşiyle bir-
likte kelebek ve böceklerin peşinden koşuyordu. 
Geçtiğimiz yıl Covid-19 virüsü sebebiyle vefat eden 
hocamız, uzun yıllar Gazi Üniversitesi Fen Fakül-
tesinde çalıştıktan sonra Van 100. Yıl üniversitesine 
geçmiştir. 
Ahmet Ömer KOÇAK hocamız, bilimin ülkem-
izi bölmek için ideolojiye alet edilmesi karşısın-
da vatanperver ve milliyetçi duygular ile hareket 
edip, yeni keşfettiği her türe milletimizin özünü, 
tarihini ve kültürümüzü yansıtan isimler vererek 
uluslararası bilim literatürüne geçirmiştir. Me-
sela teröristlerin 21 Ekim 2007’de baskın yapıp, 
şehit ettiği askerlerimize atfen Dağlıca’da ilk kez 
keşfedip tanımladığı bir kın kanatlı böceğe “MEH-
METÇİK” adını vermiştir. Ayrıca kendi tarihimizi, 
kültürümüzü ve özümüzü yansıtması için keşfet-
tiği yeni türlere Mevlanaia (MEVLANAIA Koçak, 
1981, Priamus 1: 115. A small genus containing 13 
species, mostly from the warmer parts of Eurasia.), 
Pirireisia, Karacaoglania, Mimarsinaníà, Mehteria, 
Avaria, Bakia, Baburia, Alischinevaia, Battalia, Em-
rahia, und Yunusemreia …” şeklinde isimlendir-
meler yapmış ve uluslararası literatürde kayıt altına 
aldırmıştır (Priamus, 1-15 Ciltler, Sayfa 122). Diğer 
taraftan Van’ın Çatak bölgesinde tespit ettiği Ger-
anyum Çokgözlüsü denilen bir kelebeğin alt türüne 
namus ismini (Polyommatus eumedon ssp. namus 
Koçak & Kemal, 2002) verip, uluslararası literatüre 
geçirmiştir.  
Sözün özü, bütün bilim adamlarımızın Prof. Dr. 
Ahmet Ömer KOÇAK hocamız gibi kalbi ve gön-
lü vatanı ve milleti için çarpan, vatanperver, milli-
yetçi, himmetini milletine adamış insanlar olması 
dileği ile kıymetli hocamıza Allah’tan gani gani 
rahmet diliyorum.
Selam ve sevgilerimle

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Ali ALAŞ

Yazar
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Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı kaynak paketinin 
dördüncüsü erişime açıldı

Şimdiye kadar 
yayımlanan en geniş 
yardımcı kaynak 
seti özelliği taşıyan 
ocak ayı yardımcı 
kaynak destek pake-
tine “http://yardim-
cikaynaklar.meb.gov.
tr” adresi üzerinden 
erişilebiliyor. Kaynak 
paket, basılı olarak da 
tüm öğrencilere ücret-
siz ulaştırılacak.

Ocak ayı destek pa-
ketinde 2. sınıftan 12. 
sınıfa kadar tüm sınıf 
seviyelerinde 9 bin 
soruluk yardımcı kay-
nak yer aldı. Böylece 
2021 yılı Ekim ayı 
itibarıyla yayımlanan 
yardımcı kaynaklarda-
ki soru sayısı 32 bine 
ulaştı. Bu kaynaklar 
ile öğrencilerin derste 
işleyecekleri konu-
ları pekiştirmeleri ve 
öğrenme süreçlerine 
katkı sağlanması 
amaçlanıyor.

Şimdiye kadar yayımlanan en geniş yardımcı kaynak seti özelliği taşıyan ocak ayı 
yardımcı kaynak destek paketine “http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr” adresi 
üzerinden erişilebiliyor. Kaynak paket, basılı olarak da tüm öğrencilere ücretsiz 
ulaştırılacak.
Ocak ayı destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde 9 bin 
soruluk yardımcı kaynak yer aldı. Böylece 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla yayımla-
nan yardımcı kaynaklardaki soru sayısı 32 bine ulaştı. Bu kaynaklar ile öğren-
cilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı 
sağlanması amaçlanıyor.
Ayrıca temel eğitim kademesindeki öğrencilerine 850 sorudan oluşan süreç 
değerlendirmeye yönelik Etkinlik Kitabı, Öğretmen Kılavuzu, Çalışma Soruları 
ve Çalışma Fasiküllerini yayımladı. Bu sorular 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan 
öğrencilere sunuldu.
8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 5 Haziran 2022’de yapılacak “Sınavla Öğren-
ci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava” yönelik hazırlıkları-
na destek için ocak ayı örnek soru kitapçığı da pakette yer aldı.
YKS’ye yönelik 1750 çalışma sorusu
Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için Tekrar Testlerinin 8’incisi de yardım-
cı kaynak destek paketinde yerini aldı. İkinci dönem ünite ve kazanımlarını kap-
sayan 8. Tekrar Testlerinde 750 soru bulunuyor. 12. sınıf öğrencileri için Yük-
seköğretim Kurumları Sınavına yönelik hazırlanan kaynak setindeki 3 TYT, 6 
AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1750 soru bulunuyor. Ayrıca 4250 sorudan oluşan 
çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuldu.
8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için geçen ay ilk kez elektronik ortamda yayımlanan 
etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediliyor. Bu çalışmada Türkçe, matem-
atik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, 
sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla ücretsiz sunulan 
yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü yayımlandı.

EĞİTİM
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6360 SAYILI KANUN’UN 2560 SAYILI İSKİ KANUNU 
AÇISINDAN SONUÇLARI 

Büyükşehir belediyeleri ile ilgili temel kanuni 
düzenleme olan 3030 sayılı Kanun 20 yıl bo-
yunca uygulandıktan sonra 10.07.2004 tarih 
ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
ile yürürlükten kaldırılmış, daha sonra 6360 
sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve 
Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair  Kanun ile büyükşehir 
belediyelerinin sınırları il mülkî sınırlarına 
genişletilmiş, büyükşehir ilçe belediyelerinin 
sınırları da ilçe mülkî sınırlarıyla eşitlenmiştir. 
12 Kasım 2012’de çıkartılan bu Kanun 30 Mart 
2014 yerel seçimlerinden sonra yürürlüğe 
girmiştir.
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi 
ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun ile isminden de 
anlaşılacağı üzere çok sayıda yeni büyükşe-
hir belediyesi kurulmuş, böylece 5216 sayılı 
Kanun’un uygulama alanı genişletilmiştir.
Bilindiği üzere ülkemizde yerinden yönetim-
ler; büyükşehir belediyeleri, belediyeler, köyler 
ve il özel idareleri olarak dörde ayrılmaktadır. 
6360 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerden 
önce 16 büyükşehir, 65 il belediyesi, 143 
büyükşehir ilçe belediyesi, 749 ilçe belediye-
si, 1977 belde belediyesi olmak üzere toplam 
2950 belediye mevcut iken, söz konusu kanun-
la yapılan değişikliklerden sonra büyükşehir 
belediyesi kurulabilmesi için ilin toplam nü-
fusunun 750.000 olması yeterli görülerek, 30’u 
büyükşehir, 519’u büyükşehir ilçe belediyesi, 
51’i il belediyesi, 400’ü ilçe belediyesi ve 397’si 
ise belde belediyesi olmak üzere yaklaşık 1397 
belediye mevcut hale getirilmiştir.
Diğer taraftan büyükşehir belediye teşkilatı bu-
lunan illerde il özel idareleri, köy ve belde be-
lediyelerinin kamu tüzel kişiliği kaldırılmıştır.
Kanun’un genel gerekçesinde, etkin, vatandaş 
odaklı, hesap verebilen, katılımcı, saydam ve 
yerel yönetim odaklı bir kamu yönetiminin 
gelişmiş ülkelerin kamusal reformlarının te-
mel ilke ve değerlerinden olduğu, bu değişimin 
aynı zamanda küreselleşmenin bir sonucu old-
uğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda vatandaş 
memnuniyetini arttırma ve kamu yönetimine 
daha fazla katılmasını sağlamak için böyle bir 
düzenlemeye gidildiği belirtilmiştir.
6360 sayılı Kanun’la yerel yönetimlerin ge-
lirleri görece olarak arttırılmış ve yerel yöne-
timler mali açıdan güçlendirilmeye çalışılmış, 
büyükşehir ilçe belediyelerinin genel bütçe 

vergi gelirleri tahsilatı toplamından almış old-
ukları pay arttırılmıştır.
6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile 
birlikte Büyükşehir Belediyelerine bağlı Su 
ve Kanalizasyon İdarelerinin de hizmet alan-
ları genişlemiş, daha önce köy iken mahalle 
olan en ücra yerlere su ve kanal hizmetleri 
götürülmek, olası arızalara müdahale edilmek 
zorunda kalınmıştır. Örneklendirecek olur-
sak Ankara için şehir merkezinden 150 km 
uzak olan Şereflikoçhisar, 165 km uzak olan 
Nallıhan ASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet 
alanı içinde yer almıştır.
Ancak  Su ve Kanalizasyon İdarelerinin hizmet 
alanları arttığı halde gelirlerinde aynı oranda 
artma olmadığı, giderlerinin gelirlerinden 
daha fazla arttığı, son 5 yılda aradaki makasın 
giderek de artmakta olduğu bilinmektedir.
Bu nedenle bu kuruluşların artan hizmet alan-
ları nedeniyle finansal yapılarının mutlaka 
güçlendirilmesi, örneğin yatırım proğram-
larına finans desteği sağlanması, başta elektrik 
olmak üzere girdi maliyetlerinin azaltılması 
için politikalar geliştirilmesi, kayıp su konu-
sunda getirecekleri projelere finansal açıdan 
destek olunması, diğer taraftan personel kali-
tesinin arttırılmasına yönelik personel reji-
minin gözden geçirilmesi, öncelikle de bu 
kurumlarda çalışan personelin mutlaka 4483 
sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin-
in Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına 
alınmaları gerekmektedir.
  Su ve Kanalizasyon İdarelerine düşen 
en önemli görev ise varlık yönetimi anlayışı 
ile su yönetimi yapmaları, seçim dönemleri 
ile sınırlı olmayan beş on yılı kapsayan master 
plan gibi uzun vadeli kararlar alabilmeleridir. 
Sonuç olarak; tüm bu önerilerin uygulamaya 
geçebilmesi için öncelikle 20.11.1981 tarih ve 
2560 sayılı “İstanbul Su Ve Kanalizasyon İda-
resi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri 
Hakkında Kanun” un güncellenmesine acil 
ihtiyaç olup, 22-23 Eylül 2021 tarihleri ar-
asında Ankara’da düzenlenen ve katılımcı old-
uğum Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığının eş yararlanıcısı olduğu “Yerel Yönetim 
Reformu III. Aşama Projesi” toplantısında bu 
konuda bir kararlılık olduğunu memnuniyetle 
müşahede ettim. Umarım bir an önce yasalaşır.
 Son söz, “suyun her damlası kıymetli”

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Sezgin ERÖZBAĞ

Yazar
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Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren sıcaklığın artması, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 
ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi’nde sıcaklık artacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan 
açıklamada, 2022’nin ilk günlerinde bölgeyi etkileyen yağışlı ve soğuk havanın bugünden iti-
baren bölgeyi terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklığın hissedilir derecede artması 
ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği 
kaydedildi.

Hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklığının İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 
17, Kocaeli ile Sakarya’da 21, Yalova’da ise 19 derece olacağı bildirildi.

YURTTAN
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ENFLASYON
Enflasyon, mal hizmetlerin genel fiyat düzey-
inin sürekli bir şekilde artmasıdır. Mal ve 
hizmetlerin fiyat düzeylerindeki bu artış veya 
şişkinliğin değişik sebepleri olabilmektedir. 
Örneğin, üretilen mal ve hizmetlere olan ta-
lep üretim miktarından fazla ise “talep en-
flasyonu” ortaya çıkmaktadır. Mal ve hizmet 
üretiminin gerçekleştirilmesinde kullanılan 
girdilerin değerlerindeki artıştan dolayı fiyat-
ların artması ise “maliyet enflasyonu” olarak 
adlandırılmaktadır. Petrol fiyatlarındaki artış, 
döviz kurundaki artış, hava koşullarının kötü 
olması, doğal afetler gibi gelişmelerin mal-
iyetlere yansıması sebebiyle fiyatlarda artış 
yaşanması bu türdendir. Enflasyonun önemli 
bir tetikleyicisi de talep ve maliyet kaynaklı 
olmadan beklentilerdeki ve güven ortamında-
ki bozulmadır. Böyle ortamlarda enflasyona 
sebep olan talep veya maliyet unsurları or-
tadan kalksa bile belirsizlik ve güvensizlikten 
dolayı enflasyon yapısallığa veya yapışkanlığa 
dönüşebilmektedir. 
Ülkede eğer maliyet enflasyonu varsa faizleri 
düşürmek, maliyetleri düşürücü etki yapacağı 
için enflasyonu düşürebilir. Ancak talep en-
flasyonu varsa bu durumda faizleri düşürmek, 
talebi (harcamaları) daha da artıracağı için en-
flasyonu artırabilmektedir. Türkiye’de her iki 
enflasyonun da olduğu bilinmektedir. Çoğu 
zaman talep enflasyonu daha çok olabilmekte-
dir. Bu nedenle Türkiye’deki enflasyonun sebe-
plerinin iyi analiz edilip faiz politikasının ona 
göre belirlenmesi gerekmektedir. Konunun 
daha ayrıntılı analizi içinse iktisat literatüründe 
“üçlü açmaz”, “imkansız üçleme” veya “trilem-
ma hipotezi” olarak bilinen durum ayrıntılı 
incelenmelidir. Çünkü Türkiye’nin bugünkü 
durumu bu konuyla ilgili bir durum sergile-
mektedir. Kısaca bu hipoteze göre, sermaye 
hareketlerinin serbestliği, sabit döviz kuru ve 
bağımsız para politikası uygulaması aynı anda 
dengelenemez veya var olmaz.
Özellikle döviz kurundaki artış üretimi dışa 
bağımlı ekonomilerde enflasyonu daha çok 
yükseltmektedir. Türkiye’de bu ülkelerden biri-

sidir. Türkiye’nin ihracatının %60-65 oranında 
ithal girdilerle gerçekleştirildiği bilinmektedir. 
Bu nedenle, döviz kurundaki artış Türkiye’deki 
enflasyonu yüksek düzeyde artırmaktadır. 
Türkiye’deki enflasyon oranındaki artışının tek 
sebebi döviz kurundaki artış değildir. Diğer 
sebepler olarak; enflasyonu tüm dünyada artış 
yönünde etkileyen sebepler olan petrol fiyat-
larındaki artış, pandemi nedeniyle dünya üre-
timindeki daralma, kuraklık ve çevresel kirlen-
melerin üretime olumsuz etkileri ve pandemi 
sürecinde ülkelerin para basımı (emisyon) 
gibi pek çok sebep bulunmaktadır. Örneğin 
ABD’deki %6,8’lik bir enflasyon son on yılın en 
zirve noktasıdır. Avrupa ülkelerinde de ben-
zer şekilde enflasyon oranı artmıştır. Gelişmiş 
ülkelerde %5’in üstündeki enflasyon oranı çok 
yüksektir. Ancak onlarda katma değeri yük-
sek üretim altyapısındaki sağlamlık ve belir-
sizlik ortamının daha az olması gibi unsurlar 
bu tür bozulmaların kısa sürede hoş görüle-
bilir enflasyon olarak adlandırılan seviye olan 
%1-3 arasına çekilmesini kolaylaştırmaktadır. 
Türkiye’de ise belirsizlik ve güvensizlik ortamı 
uzun sürebilmekte ve siyasi karışıklıklar da 
sürecin uzamasını tetikleyerek zararın boyu-
tunu artırabilmektedir. Bu nedenle, Türkiye 
için en önemli adımlardan birisi, güven ve 
istikrarın sağlanmasına yönelik uygulamalar 
bütününe ilaveten siyasi uzlaşma ortamının 
sağlanmasıdır. Örneğin, iktidar ve muhalefet 
birlikte kriz sürecinin nasıl düzeltilebileceği 
konusunda çalışmalar yapabilirler. Bu davranış 
topluma önemli bir güven verir ve speküla-
tif davranışları engelleyici yönde etki eder. 
Mevcut göstergeler, Türkiye’deki enflasyonun 
yaz aylarına kadar yükselme yönünde hareket 
edeceğine işaret etmektedir….

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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ABD’li teknoloji devi Apple, “borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket” oldu.

Apple ‘piyasa değeri 3 trilyon doları geçen ilk
şirket’ oldu

Kovid-19 salgınının 
başladığı 2020’den 
bu yana hisseleri 
3 kattan fazla ar-
tan Apple’ın hisse 
değeri, pazartesi 
itibarıyla yüzde 3’e 
yakın değer kazandı.

Bu yılın ilk işlem 
gününde şirketin 
hisse fiyatı 182,88 
dolara kadar çıktı.

Şirketin piyasa 
değeri gün içinde 3 
trilyon dolara ulaştı. 
Böylece Apple “3 tri-
lyon dolarlık piyasa 
değerine ulaşan ilk 
şirket” oldu. 
Apple’ı, 2,5 trily-
on dolarlık piyasa 
değeriyle Microsoft 
ve 1,9 trilyon dol-
arlık piyasa değeri-
yle Google’ın ana 
kuruluşu Alphabet 
takip etti.

Piyasa değeri ilk kez 
2 Ağustos 2018’de 1 
trilyon doları bulan 
Apple, 19 Ağustos 
2020’de de 2 trily-
on dolarlık piyasa 
değerine ulaşmıştı.

Apple’ı, 2,5 trilyon dolarlık piyasa değeri-
yle Microsoft ve 1,9 trilyon dolarlık piyasa 
değeriyle Google’ın ana kuruluşu Alphabet 
takip etti.
Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018’de 
1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 
2020’de de 2 trilyon dolarlık piyasa değer-
ine ulaşmıştı. Apple Türkiye’nin internet 
sitesinde yer alan verilere göre, son çıkan 
Iphone 13 modelinde yüzde 25’e yakın in-
dirim yapıldı.
Şirket diğer telefon modellerinde de benzer 
oranlarda indirime gitti. Makroekonomik 
veri tarafında ise ABD’nin cari işlemler 
açığı bu yılın üçüncü çeyreğinde 214,8 mi-
lyar dolar ile 2006’dan bu yana en yüksek 
seviyede gerçekleşti.
Bu gelişmelerle dün New York borsasın-
da Tesla, Alphabet ve Apple gibi teknolo-
ji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş 
öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Dow 

Jones endeksi yüzde 1,60, S&P 500 endeksi 
yüzde 1,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,40 
değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,3-96,7 
dar bandında hareket etmesinin ardından 
bugün de 96,5 seviyelerinde yatay hareketi-
ni sürdürüyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 
ise dün son 8 günün en yüksek seviyesi 
olan yüzde 1,50’yi test etmesinin ardından 
yüzde 1,46 seviyelerinde dengelendi. Avru-
pa tarafında, salgında vaka sayıları ve olası 
kısıtlama tedbirleri gündemin odağındaki 
yerini korurken, enerji fiyatlarına ilişkin 
gelişmeler de yakından takip ediliyor. 
Rusya’dan Avrupa’ya Yamal boru hattı ile 
doğal gaz akışının kesilmesi, Fransa’da bazı 
nükleer santrallerinin arıza vermesi ve sı-
caklıkların düşmesinin tüketimi yükselt-
mesiyle dün doğal gaz fiyatlarındaki yük-
seliş devam etti ve ocak vadeli kontratlarda 
megavat saat başına 187,7 avrodan işlem 
gördü. 

İŞ DÜNYASI
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Belediyelerde Vatandaş Katılımında 
Paradigma Değişimi

Elbette bu sayılanları müşterek bir çaba, gönüllü katılım ve sürdürülebilir biçimde planlamak 

ve uygulamak katılımcı demokrasi ideasıdır. Belediye yönetiminde söz sahibi olan ve bütçe 

hakkını meşrulaştıran bu davranışlar sosyal meselelere olan duyarlılığımızı ortaya koyacaktır. 

Sosyal meselelerdeki duyarlılığımız da sosyal değişimin öncüsü olacak maliye demokrasisi 

potansiyellerini keşfetmemizi sağlayacaktır.  Katılalım Vatandaşlar bireysel ya da toplu bir 

katılımla istek, öneri, şikayetlerini bireysel ve klasik yollarla gerçekleştirebilirken son zam-

anlarda bunları web tabanlı uygulamalarla gerçekleştirmektedirler. Böylece hem zaman hem 

de katılım maliyetleri azalmaktadır. Amerika’nın Vallejo şehrinde gerçekleştirilen geleneksel 

katılım uygulamalarından dijital katılım uygulamalarına geçişle birlikte şehrin katılım eylemi 

için ayırdığı katılım maliyeti yaklaşık olarak 43 milyon dolardan 11 milyon dolara gerilemiş 

ve 32 milyon dolar tasarruf edilmiştir. Bununla birlikte geleneksel katılımla mevcut katılım 

oranı şehrin %1.46’sı iken dijital katılımla birlikte bu oran %9.98’e yükselmiştir.  Dijital Oy-

lamanın Sınırları  Siyasi ölçekte ve yerel ölçekte oylama, belli sınırlarla birbirinden ayrılmak-

tadır. Siyasi oylama mekanizmasında ikametgâh kısıtı olmaksızın ülke vatandaşlarının siyasi 

temsilcisini seçme hürriyetidir. Yerel ölçekte oylama ise şehrin vatandaşlarının ikamet ettikleri 

şehir içinde onlara sunulan yerel proje oylama hakkıdır.  Kısaca Yerel Proje Oylama  Helsinki 

modelinden esinlenilerek tasarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dijital Katılımcı Bütçe 

uygulamasından bahsedelim. “Bütçe Senin İstanbul” platformunda İstanbul’da ikamet eden 

vatandaşlara sunulan proje oylama hakkı ile her vatandaş bir oy hakkına sahip olarak daha 

önce istişare ettikleri projeleri oylamaktadır. İstanbul BB, dijital katılımcı bütçeyi belli aşama-

larda gerçekleştirmektedir. Özetle; Birinci aşamada, fikir öneri ve proje başvuruları alınmak-

tadır. 2-15 Ağustos tarihleri arasında 12 yaş ve üzeri tüm İstanbullular İstanbul’da gördükleri 

sorunlara yönelik çözüm getiren fikir ve projeleri oluşturup kent konseyi vasıtasıyla toplanıp 

istişare ederler. İkinci aşama, ön- teknik değerlendirme aşamasıdır. 16-20 Ağustos tari-

hleri arasında söz konusu projeler hukuksal sınırlar açısından ve belediyenin ilgili birimleri 

tarafından değerlendirilerek ilgili projelerin bütçe değeri belirlenmektedir. Üçüncü aşamada 

ise 21-29 Ağustos tarihlerinde arasında ön teknik ve değerlendirmeleri geçen projeler İstan-

bullular tarafından oylanır.  Oylama sonuçlarının değerlendirilmesinde oylamada ilk sırada 

yer alan projeler belediye bütçesi tarafından belirlenen bütçe kısıtı içinde gerçekleştirilmesi 

beklenir. Son aşamada ise, oylama sonuçları neticesinde vatandaşlar tarafından seçilmiş pro-

jelerin ilgili belediye birimi bütçesine dahil edilmesi noktasında vatandaşlara bilgi verilmek-

tedir. Bu detaylı bilgilendirmeler kent konseyi tarafından düzenli bir şekilde yapılmaktadır 

ve bir sonraki yılın bütçesinde uygulanması ön görülen projeler belediye bütçesi içinde yer 

alması planlanmaktadır. Bu kapsamda, dijital katılımcı bütçe uygulama örneği Bütçe Senin 

İstanbul ile gerçekleştirilmiştir. 

Thomas Kuhn’un paradig-

masına ithafen vatandaş 

katılımında paradigma 

değişimlerini yaşadığımız 

bir dönemdeyiz. Yer-

el katılım argümanları 

olarak ifade edilen klasik 

uygulamalardan diji-

tal uygulamalara evrilen 

demokrasi biçimlerini 

yeni yeni kavramak-

tayız… Yerel katılımda 

klasik katılım mekaniz-

malarından dijital katılım 

mekanizmalarına doğru 

bir paradigma değişimini 

yaşamaktayız… Belediyel-

erde Vatandaş Katılımında 

Yeni Akımlar: Proje Oy-

lama En basit haliyle fikir 

sunmak, fikirleri proje 

haline getirmek ve bu pro-

jeleri oylamaktır. 

GÖZDE DOĞAN
Yazar
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İTHALAT-İHRACAT

TİM Başkanı İsmail Gülle, “2021’de miktar bazında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık, 
174,3 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. Birim ihracat değerimizi yüzde 17 artırdık.” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle: 2021’de 174,3
milyon ton ihracat gerçekleştirildi

Türkiye’nin 2021 yılı-
na ilişkin dış ticaret 
rakamları, Cumhur-
başkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan, Ticar-
et Bakanı Mehmet 
Muş, Hazine ve Mal-
iye Bakanı Nured-
din Nebati ve TİM 
Başkanı Gülle’nin 
katıldığı programda 
açıklandı.

C u m h u r b a ş k a n ı 
Erdoğan: 2021 to-
plam ihracatı, 225 
milyar 368 mily-
on dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Bu 
bir rekordur
İsmail Gülle, pro-
gramda yaptığı 
konuşmada, geçen 
yıl tüm hede-
fleri birer birer 
gerçekleştirdikler-
ini, 12 ayın 11’inde 
ihracat rekoru 
kırdıklarını, aylık 20 
milyar dolar, yıllık 
200 milyar dolar 
ihracatı aştıklarını 
söyledi.

Gülle, “2021’de miktar bazında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık, 174,3 milyon 
ton ihracat gerçekleştirdik. Birim ihracat değerimizi yüzde 17 artırdık. 101 bin 386 fir-
mamız mal ihracatı gerçekleştirdi. 32 bini aşkın firmamız ihracat ailesine katıldı.” diye 
konuştu.
“TL ile ihracat yüzde 48 artışla 70,8 milyar liraya yükseldi”
İsmail Gülle, geçen yıl ihracata başlayan firmaların 3,7 milyar dolarlık dış satım yaptığını 
aktararak, şunları kaydetti:
“229 ülke ve bölgeye ihracat yaptık, 184 ülkeye ihracatımızı artırdık, 123 ülkeye ihracatta 
rekor kırdık. 46 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik. 78 ilimiz ihracatını 
artırdı. 48 ilimiz ihracat rekoru kırdı. 21 ilimizin ihracatı 1 milyar doları aştı. 27 sek-
törümüzün 26’sı ihracatını artırdı. 20 sektörümüz ihracat rekoru kırdı. 23 sektörümüzün 
ihracatı 1 milyar doları aştı. TL ile ihracatımız yüzde 48 artarak 70,8 milyar liraya yük-
seldi. Hizmet ihracatımız ocak-ekim döneminde yüzde 62 artarak 46 milyar doları aştı.”
“Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkları fırsata çevirdik”
TİM Başkanı Gülle, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine sürekli destek 
verdiğini ifade ederek, salgın dönemindeki son 2 yılda hükümete ilettikleri 136 sorunun 
tamamının çözüldüğünü söyledi.
Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkları fırsata çevirdiklerini ve ihracat hanesine 
25 milyar dolar artı değer kattıklarını belirten Gülle, büyümenin lokomotifi olduklarını, 
2021’in 9 ayında büyümenin yarısının ihracatla geldiğini kaydetti.
Artık yeni bir ligde olduklarını, büyük ölçekteki işlere yetişebilmeler
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BEKİR ÖZER
Yazar

2021 yılı bugün bitiyor ve hayatın bir Felse-
fe olduğu unutulmasın.

Yani...

Var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve 
nedenleri üzerine düşünme ile bilginin 
bilimsel olarak araştırılmasıdır.

Madem bilimsel olarak araştırma ve bunu 
yapan ülkeler zirvede, bizim de bunu yap-
mamız gerekir.

Temel; Milli Eğitim, Hazine, Maliye ve Ti-
caret bakanlıkları...

Milli eğitimde öğretmen alım sınavları 
yapılıyor, yazılı sınavda 80-90 puan üzer-
inde alanların mülakatta elenmeleri üze-
rine CHP Genel Başkanı ekibiyle birlikte 
Millî Eğitim Bakanını ziyarete gidiyor, 
ancak sanki düşman geliyormuş gibi kapı 
kapatılıyor!..

(Unutulmasın, milli eğitim bir kamu kuru-
mudur, milletin seçtiği hangi parti olursa 
olsun yüzüne kapı kapatılamaz)     

Hazine ve Maliye Bakanı da gülücüklerle 
sempatik görünmek için her gün bir tel-
evizyon kanalına çıkıp, “gözlerimin için 
bakın”, “yerimde duramıyorum kıpır kıpır”, 
arkadaşlara sordum, “biz bir şey yaptık mı, 
Lan nasıl? Harika, muhteşem bir şey, 20 
Aralık hayatımın gecesiydi” deyip ülkem-
izi Japon ’ya ile kıyaslıyor. 

İyi de... Japon ekonomisi dünyada 3. Sırada 
ve depremden dolayı tarımsal üretim fazla 
olmadığı halde, dolar karşısında Yen, 40 
yılda sadece 1 kez kayba uğramış...

Bizde Türk Lirası kaybı meydanda, Halk 
kış günü ucuz ekmek kuyruklarında, Eme-
kli geçinemediğinden iş için çalmadık 
kapı bırakmıyor, Akaryakıta devamlı zam 

yapılıyor, İthalat İhracatı geçip bütçe açık-
ta, Vatandaşın borcu 1,4 trilyonda, Genç 
nesil iş bulamayıp ülkeden kaçış yolunda...

Böyle olunca pahalılık milletin be-
lini büküyor, Hazine ve Maliye Bakanı 
başarılıymış görüntüsü vererek insanları 
hizaya getirmeye çalışıyor.

Böyle hizaya gelinmez, cari açıksız yoluyla 
ülke büyür, halk rahat eder...

Yoksa karanlık!..

Ama unutulmasın. Karanlık umutsuzluk 
olarak gözükmesin, her karanlık kendi 
içinde bir aydınlıktır.

2022 yılının aydınlık olması dileğiyle siz 
can okuyucuların yeni yılı kutlu olsun.

                                                              

KARANLIK-AYDINLIK...
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener’den 
‘Omicron rehaveti’ uyarısı

İzmir Katip Çele-
bi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Alp-
er Şener, AA mu-
habirine dünyayı 
ve Türkiye’yi et-
kileyen Kovid-19 
salgınında artan 
varyant çeşitliliğine 
bağlı olarak vaka 
sayılarının yükselm-
eye başladığını an-
lattı.

Türkiye’de 2 ay son-
ra vaka sayılarının 
tekrar günlük 30 
binin üzerine çık-
tığını belirten Şen-
er, bu artışta sadece 
Omicron değil Delta 
ve Delta Plus vary-
antlarının da etkili 
olduğuna işaret etti.

Gelecek aylarda Omicron’un diğer varyantlarla yer değiştireceğini tahmin ettiklerini 
dile getiren Şener, “Omicron varyantı yükselirken Delta ve Delta Plus varyantlarının 
birdenbire kaybolacağı gibi bir kanıya kapılmayın. Artan vaka sayıları sadece Omi-
cron varyantının getirdiği bir hastalık yükü değil. Sahada baktığımız zaman Delta 
ve Delta Plus olgularında da bir artış var. Oransal olarak gördüğümüz tüm vakaları 
Omicron’a bağlamak mümkün değil.” dedi.
Omicron varyantının diğerlerine göre daha bulaşıcı olması nedeniyle hastaneye baş-
vuru sayılarını hızla artırmasını beklediklerini ifade eden Şener, bu varyantın yüksek 
aşılama oranlarına sahip ülkelerdeki seyrine bakarak daha hafif atlatıldığına ilişkin 
değerlendirmeler paylaşıldığını kaydetti.
Bu paylaşımların insanlarda rehavete neden olabildiğini dile getiren Şener, şöyle 
konuştu:
“Karşılaştırma yapılan ülkelerdeki aşılanma oranları bizden yüksek. İngiltere, Al-
manya ve Danimarka gibi ülkelerde Omicron varyantıyla enfekte olan kişilerin hast-
alığı hafif atlattıkları yönündeki bilgilere inanmamak, güvenmemek lazım. Çünkü bu 
ülkelerde aşılanmışlık ve 3. dozu yaptırma oranları bize göre yüksek. Omicron vary-
antı bizde de yaygın hale geldiği zaman hastane ve yoğun bakımdaki yatışlar ve ölüm 
oranlarının stabil kalıp kalmayacağını bilmiyoruz.”
Grip salgını nedeniyle başvurular arttı
Son iki haftalık süreçte özellikle 15-18 yaş grubunda mevsimsel grip olgularının da 
arttığına işaret eden Şener, bunların büyük kısmının baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş ve 
kas ağrısı gibi Kovid-19 benzeri şikayetlerle hastanelere başvurduğunu aktardı.
Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sahada baktığımız zaman en azından 2 yıldır görmediğimiz kadar çok grip olgularını 
görmeye başladık. Bu aslında maske mesafe önlemlerine uyulmadığının göstergesi. 
Çünkü önlem ve kısıtlamalara iyi uyulduğu dönemlerde bu kadar yüksek oranda grip 
olgusunu görmüyorduk.”

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener artan vaka sayılarının sadece Omicron vary-
antına bağlı gelişmediğini, bu varyantın yaygınlaşması sonrası da yoğun bakıma yatış vakala-

rında stabil bir seyir izlenip izlenmeyeceğini bilmediklerini söyledi.
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AH ŞU DAVA ADAMLARI
Dava adamı dedin mi, orda dur. On-
lar dava adamıdırlar davaları için 
canlarını verirler. Öyle ki varlarını 
yoklarını hatta canlarını bile dava-
ları uğruna seve seve verirler. 
Sadakat yemini etmişçesine görev-
lerini seve seve yaparlar.
Cesaret abidesidirler…
Ölümüne, sözlerinin eridirler…
Aldıkları görevleri tarafsız, dürüst, 
vakur, bir şekilde yaparlar…
Menfaat gözetmezler…
Onlar dava adamıdırlar…
Sinsi davranmaz açık davranırlar…
Hulasa adam gibi görüntü verirler…
İnandırıcı hareketlerle…
Kitleleri bile peşlerinde koşturur-
lar…
Kendilerine verilen görevler, onlara 
yetmez.
Çocuklarına, akrabalarına da görev 
isterler…
Dava adamıdırlar ya...
Çok çalışmaları gerekir…
Menfaat odaklarına savaş açarlar…
Kendi güvendikleri yakınlarından 
başkasına asla güvenmezler…
Dedik ya dava adamıdırlar…
Koltuklarına yapışır, günü geld-
iğinde daha yüksek koltuk isterler.
Vermezseniz dava zedelenir, 
başlarını hafifçe çevirirler…
En yüksek makamları isterler bu 
arada çocukları da dava adamıdır, 
onlara da görev alırlar…

Yetmez…
Dürüstlük dedin mi ilk akla onlar 
gelirler. 
İhalelerde kimseyi kollamazlar, ne-
fret ederler bu sözcükleri kimseye 
kullandırmazlar…
Arada bir yakınlarına ufak tefek işler 
verirler…
E, İZİN VERİN DE O KADAR 
OLSUN…
Sakın onların koltuklarını sars-
mayın…
Sarstığınız an davaları biter…
Saldırganlaşırlar…
Artık dava adamı değil, cephe ad-
amıdırlar…
Geçmiş hiç önemli değildir, dava ad-
amları için…
En büyük görevleri yapsalar da…
Hayatlarında hayal edemeyeceği 
görevlere gelseler de
Görev bitti mi, dava da bitti…
Mahalle bakkalı bile tanımazken, 
dünyaya tanıttırsanız bile…
Dava adamlarının görevine son 
veremezsiniz…
Aman dikkat!
Dava tersine döner, geçmiş unutu-
lur. Kafalar ters tarafa döner.
Davadan dönerler…
Karşı davaya geçerler…
Bu ülkenin başına gelenler hep bu 
dava adamlarından geldi…
Batsın sizin dava adamlığınız… 

İsmail AYDIN
Yazar
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DÜNYADAN

ABD’de yeni yılın ilk çalışma gününde 2 bin 600’den fazla uçak seferi, artan Kovid-19 vakaları ve 
olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

ABD’de yılın ilk çalışma günü 2 bin 600 uçuş iptal 
edildi

Uçuş takibi yapan “FlightAware.com” internet sites-
ine göre, bugün ABD’de gün ortası itibarıyla 2 bin 
600 uçuş gerçekleştirilemedi, 3 bin 100 sefer de ertel-
endi.
Yetkililer, ülkenin doğu ve orta kesimlerini etki-
si altına alan yoğun kar yağışı ile hava yolu şirketi 
çalışanlarının Kovid-19’un Omicron varyantına 
yakalanması sonucu ortaya çıkan personel eksikliği 
nedeniyle iptal veya ertelemelerin yaşandığını 
kaydetti.
Southwest Airlines Sözcüsü Brad Hawkins, bugün 
öğlene kadar günlük tüm uçuş programının yüzde 
15’ine denk gelen yaklaşık 575 seferi iptal ettiklerini 
duyurdu.
Hawking, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 
çalışan azlığının yanı sıra bugünkü hava şartlarının 
Chicago, Denver ve Baltimore dahil olmak üzere 
merkezi havalimanlarındaki operasyonları etkile-
diğini bildirdi.
ABD’de Noel tatili öncesi günlük ortalama uçuş ip-
tali 100 civarında iken, Omicron’un havacılık sek-
töründe çalışanları vurması ile iptal ve ertelemeler 
son bir haftada günlük birkaç bini geçmeye başladı.

Dünya genelinde bugün 4 bin 100 uçuş yapılamadı
“FlightAware.com” internet sitesine göre, dünya 

genelinde bugün 4 bin 100 uçuş yapılamazken, 8 bin 
500’den fazla uçak seferi ertelendi.
Hafta sonu da 5 bin 400’ü ABD’de olmak üzere dün-
ya genelinde de 9 binden fazla uçuş iptal edilmişti.
Noel tatilinin başladığı 24 Aralık’tan bu yana ABD’de 
toplam 18 bin uçuşun yapılamadığı belirtiliyor.
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 Günümüze kadar teşkilat Kanunu 
gereği kuruluşu  ve son istasiklik 
değere göre üretilmiş pareseler ile 
ülke genelinde yabancı maliklerin 
sayıları aşağa çıkarılmıştır.
• Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 
21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i 
Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve 
Cumhuriyete kadar çeşitli isimler al-
tında görevini sürdürmüştür.
• 1924 yılında Tapu Umum 
Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. 
Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 
658 sayılı Kadastro Kanunu ile ka-
dastro birimi ilave edilmiştir. 
• Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve 
hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 
2997 sayılıTapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanunla belirlenmiş olup 
Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlan-
mıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 
tarihinde Adalet Bakanlığına bağl-
anmış ve nihayet taşıdığı önem ve 
bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 
Ağustos 1951 tarihinde Başbakan-
lığa bağlanmıştır. 
• 26.09.1984 tarihli 3045 sayılı 
Teşkilat Kanunu ile de Başbakanlığa 
bağlı olarak varlığını sürdürmüş; 22 
Kasım 2002 Tarihinde Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır. 
25.11.2010 tarihli 6083 sayılı teşkilat 
Kanunu ile 3045 sayılı Kanun 
kaldırılmış ve 08 Temmuz 2011 tari-
hinde de Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığına bağlanmıştır.
• 4 sayılı CBK  ile de Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığına bağlı olarak teşkilat-
landırılmıştır.
• Şehirlerde kadastro 
müdürlükleri 1950 ila 1987 tarihleri 
arasında ise şehir alanları dışında 
Arazi Kadastro Müdürlükleri (1950 
ila 1964) ve Tapulama Müdürlükleri 
(1964 ila 1984) görev yapmıştır. 1984 
tarihli 3045 sayılı Kanun ile kadastro 
müdürlükleri ve şeflikleri tapulam-
ada ve şehir kadastrosunda yetkili 
kılınmıştır. 
• 25.11.2011 tarihli 6083 
sayılı Teşkilat Kanunu ile kadas-
tro müdürlükleri il düzeyli olarak 
yapılandırılmıştır.
• 4 sayılı CBK ile de il düzeyli 
yapılanma kabul edilmiştir. Her ilde 
bir adet kadastro müdürlüğü o ilin 
ismiyle kurulmuştur.
• Tapu Müdürlüğü ise İl , İlçe ve 
yurt dışında (Berlin) kurulmuştur.

14.12. 2021 tarihi itibariyle, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün ista-
siklik veriline göre aşağdaki değerler 
tesbit edilmiştir. 
Türkiye Geneli Toplam parsel sayısı                             
:  58,355,568 
Türkiye Geneli Bağımsız Bölüm To-
plam parsel sayısı:  22,160,090
Türkiye Geneli  Malik Toplam parse 
sayısı                   :  52,031,326
Türkiye Geneli Yabancı Mülkiyet 
Toplam parsel sayısı:      283,580

TAPU VE KADASTRO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TEŞKİLAT KANUNU 

ZAFER DEMİR
Yazar
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Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp ‘arkeolojik 
sit alanı’ oldu

Düzce Beledi-
ye Başkanı Faruk 
Özlü, Kocaeli Kültür 
Varlıklarını Koru-
ma Bölge Kuru-
lu Müdürlüğünce 
alınan karara ilişkin 
açıklamalarda bu-
lundu.
Uzun süredir 
Konuralp ile ilgili 
yürüttükleri çalış-
mada sonuca ul-
aştıklarını belirten 
Özlü, “Konuralp 
bölgesi kentsel arke-
olojik sit alanı olarak 
belirlendi. Bunun 
anlamı; Konuralp’in 
Göynük, Beypazarı, 
Safranbolu gibi bir 
şehir olmasının önü 
açıldı. Düzce’mize 
hayırlı olsun.” if-
adesini kullandı. 

Düzce merkeze bağlı 
bir mahalle olan 
Konuralp’in bilin-
en tarihi milattan 
önce 1390’lü yıllara 
dayanıyor.

Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının 
izlerini taşıyan Konuralp’in fethi, 
1323’te Konuralp Bey’in Bizans 
tekfurlarıyla yaptığı savaşı kazan-
masının ardından gerçekleşti. 

Adını bölgeyi fetheden Konuralp 
Bey’den alan bölgedeki Prusias 
ad Hypium Antik Kenti’nde ka-
zılar, Kültür ve Turizm Bakanlığın-
ca, Konuralp Müze Müdürlüğü 
tarafından yılın 12 ayında Düzce 
Belediyesinin destekleriyle 
sürdürülüyor. Batı Karadeniz’in en 
eski yerleşim yeri olarak da bilinen 
antik kentte toprak altı zenginliği 
bozulmayan antik tiyatro, surlar, 
su kemerleri ve Roma köprüsü gibi 
yapılar yer alıyor. 

Düzce’de, “Batı Karadeniz’in Efes’i” olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti ile Roma, 
Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Konuralp bölgesi 

“kentsel arkeolojik sit alanı” ilan edildi.
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  İnsanların bu dünyada sahip olduğu en büyük 
servet ömürdür. 
  Acaba biz insanlar ömrümüzü nasıl geçiri-
yoruz hiç sorguluyor muyuz?
  Bugün dünyada 2000 yılı verilerine göre, sa-
dece bir dakikalık askeri harcamaya 1,9 mily-
on dolar ayrılıyor. Yani herhangi bir yerde 2 
saatlik zamanda 230 milyon dolar silahlanma-
ya gidiyor. Küresel şiddetin bir yıllık bedeli ise 
tam 13,8 trilyon dolar.
  Eğer tüm dünya sadece 8 gün askeri harcama 
yapmayı bırakırsa dünyadaki tüm çocuklara 
12 yıl boyunca eşit ve kaliteli eğitim sağlana-
bilir.
  Ama ama
  Bütün dünyada, 1945’ten 2000 yılına kadar 
olan çatışma ve savaşlarda yaklaşık 41 mily-
on kişinin öldüğü tespit edilmiş. Sadece son 
10 yıldaki savaşlarda 2 milyon çocuk ölmüş. 6 
milyon çocuk sakat kalmış. 12 milyon çocuk 
evsiz, 1 milyondan fazla çocuk öksüz veya 
yetim kalmış. 10 milyon çocuk psikolojik 
sarsıntı geçirmiş ve on binlerce çocuk tecavüz 
ve işkenceye uğramış
 İnsanlık olarak İnsanlığı sorguladıktan sonra 
acaba biz Müslümanlar kendimizi sorguluyor 
muyuz?
  Kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’in Türkçe 
tefsirlerinde iyi insanların yani gerçek 
Müslümanların ortak özelliklerinin şunlar 
olduğunu özetle görüyoruz
‘’ Allah’a iman ederler. Meleklere iman ederler, 
Ahiret gününe yani öldükten sonra hesap vere-
ceklerine iman ederler, Sahip oldukları malları 
Allah (c.c) yolunda harcarlar, Doğru sözlüdürl-
er, verdikleri sözü tutarlar ve emanete hıya-
net etmezler, Namazlarını dosdoğru kılarlar, 
Zekatlarını verirler, Haya ve iffet sahibidirler, 
Yalancı şahitlik etmezler, hoşgörülüdürler, fay-
dasız işlerden yüz çevirirler, İyiliği emrederler, 
kötülükten alıkoyarlar, Gıybet, dedikodu, iftira 
atmak, haksız yere adam öldürmek gibi kötü 
işlerden uzak dururlar. Peygamberlere iman 
ederler.’’ 
  Peygamberlere iman ederler sözünü Kur’an-ı 
Kerim Türkçe tefsirde görünce Peygamber-
imiz Hz. Muhammed’in bizlere söylediği 
aşağıdaki 4 nimetin kıyamet günü Allah’ımız 
tarafından bizlere hesabının mutlaka soru-
lacağını görüyoruz.
  ‘’Ömrümüzü nerelerde tükettik?,  Vücudu-
muzun sıhhatini nerede yıprattık ve harcadık?, 
İlmimiz ile ne gibi ameller yaptık?, Mallarımızı 

nerede, nasıl kazanıp harcadık?’’
   Ama ama; 
  İslam âlemi ve İslam ülkeleri bugün adalet-
sizlikte birbirleriyle yarışır durumdalar. Hak, 
hukuk, adalet, merhamet yok olmuş ve Halk-
ların sefaleti artmıştır.  Soy ve cinsiyet ayrımı 
olmaksızın insanın doğuştan var olduğu ve 
devlet karşısında korunması gereken en basit 
insan hakları İslam ülkelerinde işlemiyor. İs-
lam ülkelerinde insanlar kafa kesiyor birbirini 
boğazlıyor kendi kanında boğuluyor ve dün-
yada vahşetlerle anılıyorlar. Nerede savaş var 
orada İslam ülkeleri var. Kısaca İslam ülkeler-
inde gerçek İslam yaşanmıyor.
   Acaba Türk Milleti olarak kendimizi sorgu-
luyor muyuz ?
   Acaba sadece devlet ve millet olarak teröre 
harcadığımız paramızı; insanımıza, ekonomi-
ye, verimli kaynaklara yatırılabilseydik devle-
timizin ve milletimizin şu andaki durumu ne 
olurdu.?
   Bu vatan hepimize yetmiyor mu? Bizler neyi 
paylaşamıyoruz.?  
   Acaba neyin ve kimlerin mücadelesini 
yapıyoruz? 
   Peki biz insanlar kişisel olarak kendimizi sor-
guluyor muyuz?
   Yüce Rabbimiz kendisine karşı işlenen hatâ 
ve günahları affettiği hâlde kul hakkını bunun 
dışında tutmuştur. Kul hakkını affetmeyi, zu-
lme uğrayan kulunun irâdesine bırakmıştır. 
Dolayısıyla, herhangi bir kul hakkı sebebi-
yle tevbe edecek olan kişinin, evvelâ hakkını 
yediği kimseden helâllik alması şart koşulmuş-
tur.
   Şimdi bana derin mesajlar veren kendimin 
hala sorguladığı soruları sizlere soruyorum.    
   Acaba bizler diğer insanların haklarını yiyor 
muyuz?
   Acaba bizlerin hakları, insanlık, dini ve mil-
li değerleri kullanarak sahtekârlık yapanlar 
tarafından yeniliyor mu?
   Acaba insanlığın, dinimizin, milletimizin ve 
bizlerin hakkını yiyenler Allah’ımıza bir gün 
hesap vereceklerini bilmiyorlar mı? 
   Acaba bütün bunları sorguluyor muyuz?
Tuğtigin ŞEN

SORGULAMA

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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Türk bilim insanı yerli ‘sürü İHA kontrol sistemi’ 
geliştirdi

Eskişehir Teknik 
Üniversitesi (ESTÜ) 
Mühendislik Fakül-
tesi Elektrik-Elek-
tronik Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Tan-
su Filik, 12 insansız 
hava aracının (İHA) 
20 kilometre alanı 
tarayabildiği yerli 
“sürü İHA kontrol 
sistemi” üretti.

RE-SCIENCE Te-
knoloji firmasının 
kurucusu da olan 
Doç. Dr. Filik ile ek-
ibi, yaklaşık 2,5 yıllık 
çalışma sonucu 
“mini çok rotorlu 
sürü İHA kontrol 
sistemi” geliştirdi.

Kalkış ağırlığı 5,5 
ila 6,5 kilogram ar-
asında değişen ve 
aralarında şifreli 
haberleşme ağı bu-
lunan 12 İHA’nın 
kontrol edilebildiği 
sistem, askeri ve sivil 
uygulamalarda kul-
lanılabiliyor.

ESTÜ atölyelerinde geliştirilen 12 İHA’nın 20 kilometre alanı 55 dakika boyunca 
taramasına imkan sağlayan yerli sürü İHA kontrol sistemi, sinyal tespit etme, sinya-
lin konumunu bulma, bölgeden görüntü alma gibi görevlerde fayda sağlıyor. Sistem 
aynı zamanda İHA sayısı ile menzili artırma imkanı da sunuyor.

Gereksinime göre görev yapacak İHA sayısı artırılabiliyor
Tansu Filik, sistemin şu anda 12 İHA’ya kadar desteklenebildiğini ancak gereksin-
imlere göre yazılım ve donanımla görev yapacak İHA sayısını artırabilecek altyapıya 
sahip olduklarını vurguladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi akademisyeni ve ekibince üretilen sistem, 12 insansız hava aracının 
aynı anda 20 kilometrelik alanda 55 dakika boyunca görev yapmasına imkan sağlıyor.
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Sayim YAĞAN
Yazar

İyisi ve kötüsüyle bir 2021 yılı geride kaldı.
Tüm dünyada pandemi gölgesinde ekono-
mik yıkım
ülkeleri belirsiz bir geleceğe sürüklemekte.
Rusya-Ukrayna savaşı kapıda,Amerikanın 
Çine
uyguladığı ambargolar yine kendisine 
patladı.Almanyasız bir Avrupa Birliğinin 
aslında bir birlik
olmadığı ortaya çıktı.Avrupa birliğinden 
çıkan İngiltere tüm olumsuzlara karşı 
ekonomisini
düzeltmeyi başarmış gbi görünüyor.Peki 
Türkiye ;yaz aylarında akıl almaz orman 
yangıları ile başa
çıkmaya çalışan ülke,pandemi ile savaşta 
başarılı gibi görünsede oluşan bilgi kirliliği
Cumhurbaşkanın müdahaleleri ile topar-
lanmaya çalıştı.Sağlık Bakanı çabaları ile 
her akşam evlere
misafir olurken Turizm Bakanı tüm süreçte 
en karlı çıkan oldu.Eğitim gerçekten Alla-
ha emanet bir
sistemde geleceğin nesillerine sadece 
diplomadan oluşan bir işsizler ordusu 
hazırladı.Değişen
Merkez Bankası başkanları tarihteki yer-
lerini aldılar.Ne şekilde olduğu anlışsada 
aniden ateşi
yükselen döviz vatandaşlarda paranoya 
yarattı.Ülke içinden ve dışardan hayretler 
içinde izlenen bu
yükseliş tüm ekonomik dengeleri ters yüz 
ettiği anda Şahsına münhasır bir sebeple 
Katar ve
ülkemizin çağdaş zenginleri müdahele 
ederek döviz fiyatlarını dengeledi.Tabi bu 
arada oluşan
yüksek kar niyetleri iyilik olan bu kah-
ramanlar için ödül olarak kendilerine 
bırakıldı !!Fakat bir kere
yükselen Enflasyon inatla yükselişini de-
vam ettirdi.Devlet fiyatlara müdahele et-
mek için Ceza
kılıcını çeksede piyasalr şu soruyu soruy-
or:Fiyatlar insin tamam o zaman neden 

devlet öncü
olmuyor tek bir imza ile yüzde 36 yüksel-
tilen 2022 harçları neden yine tek bir imza 
ile
indirilmiyor??Devlet alacaklarına neden 
indirim yapmıyor?? Düşürülen fiyatlarla 
yükselen vergi ve
harçlar nasıl karşılanacak?? Şişirilmiş ki-
ralardan ev tutanlar ne yapacak??Tüm 
ekonomistleri ters
köşe yapan yeni uygulamalar yoğun bakı-
ma girmiş ekonomiyi ne kadar süre hayat-
ta tutacak
göreceğiz.Bir lokma bir hırka anlayışı ile 
yaşayan Türk halkının elinde şu an sadece 
hırkası kaldı 85
milyonluk bir ülkede sorunu olmayan 5 
milyonluk kesimden bahsetmiyoruz!2022 
daha iyi olacak
diye düşünmek bırakın yabancıları 
Türkleri Noel Babaya inandırmak ile aynı 
şey.Televizyondaki
taraftar gazeteciler bakınca ülke ya Pembe 
biz renk körüyüz yada art niyetliyiz.Mu-
halefeti
söylemeye gerek yok çünkü onlar “yedi 
uyurlar” sanıyor kendilerini uyandıkların-
da tabi uyanırlarsa
zamanın değiştiğini görüp tekrar uykuya 
dalacaklar.Böyle bir 2021 bitti Allah 2022 
yılını ıslah etsin
onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevi-
tine.

TARİHE DÜŞÜLEN NOT
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Bakan Özer: 2 ayda 16 bin 361 yeni
kütüphane inşa ettik

Milli Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer, 
“Kütüphanesiz Okul 
Kalmayacak Pro-
jesi”nin Hikmet 
Barutçugil Güzel 
Sanatlar Lisesi’nde 
düzenlenen kapanış 
töreninde yaptığı 
konuşmada, Cum-
hurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan’ın 
himayesinde yak-
laşık 2 ay önce 
başlatılan projenin 
ülkenin dört bir 
yanında büyük bir 
karşılık bulduğunu 
söyledi.

Kısa süre içerisinde 
gerekli tüm kay-
nakları okullara 
aktardıklarını dile 
getiren Özer, 81 
ildeki tüm okul-
ların kütüphanesini 
elden geçirdiklerini 
kaydetti.

Mahmut Özer, “2 ay gibi kısa 
sürede 16 bin 361 yeni kütüphane 
inşa ettik. Bu süreç içerisinde en 
fazla kütüphaneyi Diyarbakır’a 
yaptık, 1035 kütüphane. Diyar-
bakır’ı, 974 kütüphaneyle Şan-
lıurfa ve 891 kütüphaneyle İzmir 
takip etti.” bilgisini verdi.

Özer, kendilerini projede yalnız 
bırakmayan Emine Erdoğan ile 
kütüphanelere kitap desteği ver-
en Kültür ve Turizm Bakanı Me-
hmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini 
iletti.

Proje sürecinde Ağrı’dan çok güzel bir haber geld-
iğine dikkati çeken Özer, Erol Parlak Güzel Sanatlar 
Lisesinin öğretmen ve öğrencilerinin tüm dönüşüm 
malzemelerini kullanarak sıfır atıktan bir kütüphane 
oluşturduklarını söyledi.
Özer, “Biz de bu güzel örneği tüm Türkiye’de yaygın-
laştırmak istedik. 81 ilde 2022’nin ocak ayı itibarıyla 
250 sıfır atık kütüphaneyi de hizmete alacağız.” diye 
konuştu.
Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi’nde açtıkları 
kütüphanenin de İstanbul’da sıfır atıkla ilgili örnek 
teşkil edeceğini aktaran Özer, kütüphaneleri yalnız 
bırakmayacaklarının altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi” kapsamında 2 ayda 16 bin 
361 yeni kütüphane inşa ettiklerini belirterek, 2022’in ocak ayı itibarıyla da 81 ilde 250 sıfır atık 

kütüphaneyi hizmete alacaklarını bildirdi.
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ATATÜRK TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİREN DAHİ ÖNDERDİR
TÜRKLERİN CUMHURİYET ÖNCESİ VE SONRASI UYANIŞINI ANLATIYORUZ.

BÖLÜM -2

Osmanlının son yüzyılı sonlarında başlayan 
Türkçülük faaliyetleri Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin 
gibi Bilim ve yazarların çabalarıyla halka yansımaya 
başladı. Devletin başında Bulunan şahıslar İslamcı 
politikalar gütseler de Türkçülük İttihat ve Terakki 
Partisinin Birinci dünya savaşı boyunca siyasi tavrı 
haline geldi.
Türkçülere göre imparatorluk içerisinde Türkler 
her bakımdan sağlam bir millet haline gelecekler 
yeniden imparatorluklarına sahip çıkarak güçle-
necekler sonrada dünyada dağınık bir şekilde 
yaşayan bütün Türkleri yeniden teşkilatlandır-
arak Türkler arasında milli birlik tesis edilecekti. 
Türkler kadar bütün milletlere hürmet edilmesini 
talep eden, diğer milletlere karşı insani hislerle 
dolu olan bir millet bulunamazdı. Türk milletinin 
bütün haslet ve karakterlerini esas alan Türkçülük 
hareketi siyasi olmaktan ziyade sosyal bir hareket 
olarak işte böyle başladı. Bu hareket yeni bir hadise 
değil Çi-çi den veya Bilge Kağan’dan beri Türk mil-
letinin yaşama biçimi olarak kabul ettiği bir sosyal 
vakıanın yeniden tezahürüdür
Osmanlı Türkçüleri kültürel manada Türklüğü 
savunurken, Osmanlılık geleneği içinde yaşama-
ları sebebiyle Türkçülük hareketini aksiyoner bir 
hareket haline getirmeyi düşünmemişler, devle-
tin yapısı ile uyum sağlayacak bir Türkçülük ka-
vramı üzerinde durmuşlardır. Hâlbuki o devirde 
Rusya’dan gelen Türk aydınları kültürel mana-
da Türkçülükten Türk milliyetçiliğine geçişin ve 
hareketin siyasi bir aksiyon haline getirilmesinin 
gerekliliğine inanmışlar aksiyon anlamda fikirler 
ortaya sürmüşlerdir.
Türkçülere göre “Osmanlı adı altında yeni bir mille-
tin yaratılması bir hayal olduğu gibi Osmanlının en 
önemli unsuru olan Türklüğün kuvvetlenmesi ile 
Osmanlı saltanatının yeniden kuvvetlenmesi temin 
edilebilirdi” Bu durumda Türklüğe çalışmak tıpkı 
tarihin daha önceki dönemlerinde olduğu gibi Os-
manlının kuvvetlenmesine çalışmak olacağından 
Türklük duygusu Osmanlılık fikrine mani değildi.
İttihatçılar Türkleşme İslamlaşma ve Garplılaş-
ma ideallerinin hepsine birden sarılmışlar ancak 
Türkleşme faaliyetlerini kültürel bir hadiseden 
daha ileri götürememişlerdi. 1.Dünya savaşının 
Mondros Mütarekesi ile neticelenmesi neticesinde 
Türk Milletine öldürücü darbeyi vurmaya hazırla-
nan Batı karşısında Atatürk ve onun etrafında topl-
anmış komutanları ve Türkleri buldu. Atatürk kısa
bir süre içerisinde Türk milliyetçiliğinin sembolü 
ve önderi olarak ortaya çıktı. Bütün milli mücadele 
boyunca Ankara Milliyetçiliği temsil etti. Kurtuluş 
Savaşının bütün sıfatları ve tabirleri buram buram 

milliyetçilik kokuyor Bu da İslamcıları çileden 
çıkarıyordu.”Milli Mücadele”, “Milli İstiklál”, “Mil-
li Hareket”, “Milli Zafer”, “Büyük Millet meclisi”, 
“Hakimiyet’i milliye”, “Kuvay-ı Milliye” Kurtuluş 
Savaşının sözlüğünde katıksız bir milliyetçilik mef-
humunun bütün manalarını içine alıyordu.
DEVLETİN ADI TÜRK OLMALIYDI.
Sevgili Okurlar,
Milliyetçiliğin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel sa-
halarda aksiyon haline gelişinin temelini Mustafa 
Kemal Paşa’nın milli devleti kurma çalışmalarını 
başlattığı günlerde aramak gerekir.
Atatürk Samsun’a ayak bastığı günden başlayarak 
bütün nutuklarında Türk milletinin kurtuluşu-
na, atılımına ve dirilişine ait bütün prensipleri 
açıklarken yukarıda kullandığımız milliyetçi mef-
humları ön plana çıkararak kurulacak yeni devletin 
temel direklerinin milliyetçilik olacağını başından 
itibaren ilan ediyordu.
Bu arada yurdun dört köşesinde mitingler yapılıyor 
Türk ruhu yeninden ayağa kalkıyordu. Mesela o 
mitinglerde konuşan Hamdullah Suphi şunları 
söylüyordu: “Biz bütün bir millet efradını birbir-
ine bağlayan binlerce can, kan ve dil rabıtalarından 
maada birde felaket ve iman bağıyla birbirimize 
bağlandık ve yemin ettik Trakya’nın, Anadolu’nun 
ve İstanbul’un Türk birliği parçalanamaz.!”
Türklerin yeniden dirilişini meydana getirmek ye-
rine İtilaf devletleri ile anlaşmalara girerek ülkeyi 
kurtaracaklarını sanan itilafçılar Türklerin aleyhine 
olan tutarsız ve ne olduğu belirsiz idealler peşinde 
koştular. İngilizlerle işbirliklerine girdiler. İhan-
etlerin İslamcılık maskesiyle gizlemeye çalıştılar. 
Hâlbuki yapılanların İslamiyet’le hiç bir alakası 
yoktu. Milliyetçilik ruhu ve ülküsü bulunmayan 
insanları iktidar hırsının ne hallere getireceğinin 
belgeseliydi.
Hâlbuki yüzyıllarca nimetleri devşirmeler, gayri 
Müslimler ve Türk’ün canına bile düşman olanlar 
yemiş, Türkler bir lokma ve bir hırka ile kaldıkları 
halde düşman kapıya dayanınca evin gerçek sahi-
bi olan Türkler tüm bedeli ödemek üzere şerefle 
başlarını kaldırmış “ Yurdumu, topraklarımı ver-
memek için her türlü bedeli ödemeye hazırım.” 
demişti. Yunan ordularına “İslam orduları” diyen 
Türklere karşı her türlü işbirlikçiliğine çekinmeden 
giren devşirmeler bunu da görememişlerdi.
Misak-ı Milli, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları 
ve Sakarya Savaşı bu devşirmelerin kin ve nefret 
bürümüş gözlerini açmaya kâfi gelmedi.

Yakup
KOÇYİĞİT

Yazar

BAKIŞ AÇISI

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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BİR GENÇ’TEN GELEN YAZI
Ben 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. 
Yazılarınızı fırsat buldukça okuyorum.
Yazılarınızda sık sık “Gençlik nereye gidi-
yor?” türünden yakınmalarınız oluyor? 
Gençlik derken herhâlde lise ve üniversite 
öğrencilerini kastediyorsunuz. Bu durum-
da ben de nereye gittiğini çok merak et-
tiğiniz o grubun bir üyesiyim.
Madem bu ülkede yaşayan insanları 
gençler ve yetişkinler olarak ikiye ayırdınız, 
ben de siz yetişkinlere bazı sorular sormak 
istiyorum.
Bir köşe yazarı olarak gençlerin nereye 
gittiğinden çok, yetişkinlerin nerede dur-
duğuyla ilgilenmeniz gerekmiyor mu?
Ülkenin başını belaya sokan olayların 
başaktörleri genelde gençler mi, yoksa 
yetişkinler mi?
Bu ülkede yüz binlerce öğrenci tek bir soru 
fazla yapabilmek için dirsek çürütürken, 
birileri sınav sorularını ve sorularla birlikte 
gençlerin hayallerini çaldı ve geleceğimizi 
çürüttü. Bu soruları çalanlar lise öğrencil-
eri miydi?
15 Temmuz’u planlayanlar kaçıncı sınıfa 
gidiyordu?
Milletin yüzüne baka baka yalan söyleyen 
siyasetçiler hangi üniversitede okuyor?
Sanatçı kimliğiyle her türlü ahlaksızlığı 
yapanlar ergen mi?
Din adamı sıfatıyla ekranlara çıkıp inancı-
ma ve değerlerime küfredenler kaç yaşın-
da?
Sinemada 7 yaş üstüne uygun olarak 
işaretlenmiş filmde bel üstüne çıkamayan 
yapımcılar kaç doğumlu?
Lütfen artık gençliğe laf söylemeyi bırakın 
da yetişkinlere bakın ve “Sizler bu ülk-
enin geleceğisiniz!” gibi klişe sloganlardan 
vazgeçin.
Çünkü sizler bu ülkenin bugünüsünüz. 
Siz yaşadığınız günü bile kurtaramazken, 
yarınları kurtarma işini niçin bize ihale 
ediyorsunuz?
Kimin elinin kimin cebinde belli olmadığı, 
çarpık ilişkilerle dolu dizilere reyting reko-
ru kırdıran sizlersiniz. Kan damlayan, şid-
det kusan senaryoları siz yazdırıyorsunuz.
Evlilik gibi kutsal bir müesseseyi, evlilik 
programlarında virane bir gecekonduya 
dönüştüren yine sizsiniz.
Youtube fenomenlerini seyrediyoruz diye 
ağlaşıyorsunuz. Ama o fenomenlere film 
çektirip parayı götüren sizlersiniz.
Siz gece kulüplerinde kavga eden futbol-

cuları el üstünde tutarken, okul koridor-
larında kavga eden öğrencileri disipline 
gönderemezsiniz.
Bir yandan her türlü rezilliği özgürlük olar-
ak sunan, cinsiyetsiz bir toplum özlemiyle 
yanıp tutuşan yazarların kitaplarını okurk-
en, bir yandan ailenin öneminden bah-
sedemezsiniz.
Yetişkinler para hırsıyla sürekli inşaat 
yaparak şehri betona boğarken, gençlerden 
geleceği inşa etmelerini bekleyemezsiniz.
Alttan bir sürü dersiniz var, bize üst perd-
eden ahlak dersi veriyorsunuz!
Size bir şey söyleyeyim mi? Yeni nesil pırıl 
pırıl. Hiçbir sıkıntı yok. Asıl sıkıntı, yeni 
nesle eski nesilleri unutturan yetişkinlerde.
Son iki yılda kaç tane Türk filmi çekilmiş 
ve geçmişimizi anlatıyor. Kitapçıların çok 
satanlar rafındaki kitaplardan kaç tanesi 
gençlere ecdadını sevdirmek için yazılmış 
acaba?
Siz dedelerinizin emanetine sahip çıksay-
dınız, biz de yarınları emanet olarak ka-
bul ederdik belki. Ama şu durumda hiç 
emanet alacak durumumuz yok! Kusura 
bakmayın!
Geçmişini unutturduğunuz bir nesle, ge-
lecekten ödev veremezsiniz!
Bu yüzden aranızda, “Yeni nesil şöyle, 
yeni nesil böyle!” diye konuşup durmayı 
bırakın!
“Senin yaşında Fatih İstanbul’u fethetmiş-
ti!” diyerek demagoji de yapmayın! Evet, 
21 yaşındayım. Ama Fatih’in İstanbul’u 
fethettiği yaşta değilim.
Çünkü benim babam II. Murad değil, ho-
cam da Akşemseddin değil.
Zaten İstanbul da artık Fatih’in fethettiği 
İstanbul değil.
Kalın sağlıcakla...

                                                                                                   

ZAFER 
ALTINKESER

Yazar

(Devamı www.simgedergi.com sitesinde)
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2021 Yılında Fizik Alanında Önemli Gelişmeler
Felçli bir adamda konuşmayı geri yükleme
Edward Chang, David Moses, Sean 
Metzger, Jessie Liu ve California San 
Francisco Üniversitesi’ndeki meslek-
taşlarından oluşan bir ekip, ciddi felçli 
bir adamın beyin sinyallerini doğrudan 
ekranda kelimelere çevirerek cümlelerle 
iletişim kurmasını sağlayan bir konuşma 
nöroprotezi geliştirdi. Bunu başarmak 
için ekip, konuşma formülasyonunda yer 
alan çok sayıda kortikal bölgedeki elek-
triksel aktiviteyi kaydetmek için katılım-
cının beyninin yüzeyine implante edilen 
yüksek yoğunluklu bir elektrot dizisi 
kullandı. Sistemin kayıtlı kortikal aktivit-
edeki kalıplardan tanımlayabildiği 50 ke-
limelik bir kelime dağarcığına dayanarak, 
yüzlerce kısa cümle üretebildi. Teknik, da-
kikada 15,2 kelimelik umut verici bir me-
dyan kod çözme oranı gösterdi .Normalde 
iletişim için kullandığı bilgisayar tabanlı 
yazma arayüzünden yaklaşık üç kat daha 
hızlı bir sonuç elde edildi.
30 lazeri tek olarak yaymak
 Almanya, Würzburg Üniversitesi’nden 
Sebastian Klembt’e, Technion-Israel In-
stitute of Technology’den Mordechai Se-
gev ve meslektaşlarından oluşan bir ekip, 
tek bir tutarlı ışık kaynağı gibi davranan 
30 dikey boşluklu yüzey yayan lazer (VC-
SEL) dizisi oluşturdular. Büyük ölçekli ve  
yüksek güçlü uygulamalar için geliştirildi.
Ekip, dizideki her lazerden gelen ışığın 
diğerlerinin içinden akmasını ve on-
ları aynı frekansta yaymaya zorlamasını 
sağlamak için topolojik fotonik ilkeler-
inden yararlandı. Yeni tasarım, Segev ve 
işbirlikçileri tarafından 2018’de üretilen 
önceki bir cihazın güç sınırlamalarının 
üstesinden geliyor ve prensipte yüzlerce 
ayrı lazeri içerecek şekilde ölçeklendirile-

bilir.
Bir kara deliğin manyetik alanını gözlem-
lemek
Süper kütleli bir kara deliği çevreleyen 
bölgedeki ışığın polarizasyonunu gösteren 
ilk görüntüyü oluşturmak için Event Ho-
rizon Telescope Colboration’a (EHT). Po-
larizasyon, maddenin Güneş’in kütlesinin 
altı milyar katından daha büyük bir kara 
delik olan M87*’ye hızlandığı bir alanda 
güçlü manyetik alanların varlığını ortaya 
koyuyor. Bu kutuplaşmanın daha fazla in-
celenmesi, bazı kara deliklerin çevredeki 
uzaya madde ve radyasyon yayan devasa 
jetleri nasıl oluşturduğuna dair önemli 
bilgiler sağlayabilir. 2019’da EHT, bir kara 
deliğin gölgesinin ilk görüntüsünü yakal-
ayarak tarih yazdı
Yenilikçi parçacık soğutma teknikleri 
Antihidrojen Lazer Fizik Aparatı (AL-
PHA) ve CERN’deki Baryon Antibaryon 
Simetri Deneyi (BASE) işbirliklerinden 
araştırmacılara, partikülleri ve antipar-
tikülleri soğutmanın yeni yollarını su-
nan iki ayrı çalışma gerçekleştirdiler. 
Teknikler, evrendeki madde-antimadde 
asimetrisini inceleyen hassas çalışma-
ların önünü açabilir. ALPHA işbirliği, 
ilk kez antihidrojen atomlarının lazerle 
soğutulduğunu gösterdi. Bunu başarmak 
için fizikçiler, antiatomları soğutmak için 
121.6 nm lazer darbeleri üreten yeni bir 
lazer türü geliştirdiler. 

AYDIN 
ALTINKESER

Yazar
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ŞER YUVASI
Kafaya takmışlar, bir kişi bile keyif al-
masın istiyorlar bu branştan. Her hafta 
taraftarların sinir uçlarıyla oynuyorlar ve 
bunu amatörce değil, tüm dünyaya ibret 
gösterilecek şekilde uyguluyorlar. Hakem 
atamaları, disiplin sevkleri, çifte standart-
lar sabredilecek gibi değil. Liyakatın hece-
si yok çünkü onları oraya atayanların on-
lardan farkı yok!
Tamam bu adam geldiyse bir umut başarılı 
işlere şahit eder dediğimiz kişi, çok kısa 
zamanda vizyonsuz zihniyetlere hizmet 
etmeye başlıyor. Hamit Altıntop gibi tüm 
kariyerini en üst seviyede geçirmiş eski 
futbolcu, yabancı sınırını destekliyor... 
Kendi bile inanmıyor dediğine ama bir üst 
akla hizmet ediyorlar. Bir kişi var en te-
pede, o ne isterse öyle uyguluyorlar. İrade 
koyamıyorlar ortaya. Sözde özerk TFF... 
Gidin çocuk kandırın!
Bir de gerçekten art niyetli olan ve o üst 
akla zevkle hizmet eden şahıslar var; en 
başta Nihat Özdemir. Fenerbahçe yöne-
timinde her türlü fanatikçe hareketi yap-
mış, “Galatasaray’ı asla affetmeyeceğim” 
nefretini herkesin önünde sergilemiş 
birini, o koltuğa getirenlerin ve tutan-
ların tek derdi var; o sözü arsızca uygu-
latmak! Uyguluyorlar da! Galatasaray 
Pandemi başlangıcından beri hakemlere 
karşı da mücadele ediyor! Skora etki eden 
operasyonlara maruz kalıyor, yarıştan 
koparılıyor. Sadece ufak örnek; Gal-
atasaraylı Marcao’nun takım arkadaşına 
davranışı ile Fenerbahçeli İrfan Can’ın 
Göztepe maçında yaptığının ne farkı var 
da Galatasaraylı 8 maç ceza çekip Fener-
bahçeli yalnızca 2 maç ceza alıyor. Beşik-
taş’ın teknik direktörünün yaptığı harekete 
herkes şahit olurken bir maç ile geçiştiril-
ip, Fatih Terim konu olunca neden en az 

altı maç ile hükümlendiriliyor? Cevabı ba-
sit, tepeden tırnağa art niyet! 
Servet Yardımcı... Tribündeki en ateşli 
Fenerbahçeli kadar fanatik. Yıllarca orada 
görev yapmak için ne başarmış? Bir kişi 
diyebilir mi hakkaniyetle görev yaptığını, 
adaletli davrandığını? Ait hissettiği ca-
miasını kollamadığını? Rakiplerine zarar 
vermediğini? Örnekler yukarıda! Mehmet 
Baykam... Galatasaray başkan yardımcısı-
na bizi eleştiremezsiniz diyecek kadar güç 
zehirlenmesi yaşayan biri. Sosyal medyas-
ında Beşiktaş’a övgüler paylaşan birinden 
adaletli olmasını nasıl bekleriz? Abdurrah-
man Arıcı... Fenerbahçe formasıyla 32 diş 
her yerde poz verir, kızı fanatikçe Fener-
bahçe videoları çeker üzerine onu TFF 
üyesi atar... Türkiye Faal Futbol Hakemleri 
ve Gözlemcileri derneği başkanı artı TFF 
Temsilciler kurulu başkanı beyefendinin 
ablası iddaa bayisi yönetiyor!? İki yiğeni 
faal hakem... Yardımcısı Kerim Altıay 
kripto para dolandırıcılığından gözaltın-
da. Görsel medyam da üç maymunu oy-
nuyor mübarek! Onlar da yukarıya bağlı 
olduğunu kanıtlıyorlar böylece...
Bu kuruma yazılı kuralı eksiksiz uygulay-
acak, keyfi keder davranmayacak, adaletli 
iradeler lazım! O yüzden tüm vatandaşlara 
sesleniyorum; biraz olsun vicdani değer 
taşıyorsanız, seçimlerinizi ona göre yapın, 
adaletsiz düzen değişsin, huzurla izleye-
lim futbolumuzu.

Murat ALTUN
Yazar
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Araştırmacı Albay James Churchward’ın 50 senelik 
araştırmalarının sonucu, MU Uygur Medeniyeti ve 

dünya medeniyetleri 
Uygurlar 70.000 yıl önce anavatan MU’dan 
hem doğu, hem de batı istikametine göçler 
başladı. Bu göçler sonrası oluşturulan yeni 
toplumlar da anavatana bağlı yeni sömürge-
leri oluşturdular.Anavatan MU’dan doğu isti-
kametine gidenler, Pasifik Okyanusunu aşarak 
Orta Amerika’ya ulaştı. Buradan Brezilya’daki 
Amazon iç denizi yoluyla Atlas Okyanusunda-
ki ada kıtaya geçerek burada Atlantis Sömürge 
Devletini kurdular. Anavatan MU’dan çıkan 
bu Uygurlar beyaz tenli ,orta boylu,boz gözlü , 
sarışın insanlardı.Doğu istikametine göç eden 
bu açık tenli insanların bir kısmı da Meksika 
Bölgesine ve Kuzey Amerika içlerine yöneld-
iler. Meksika Bölgesine göç edenler de May-
aların atalarını oluşturdular ve daha sonra 
Maya İmparatorluğunu kurdular.Anavatan 
MU’dan doğuya yapılan göçlerden çok önce 
batı istikametine göç eden gruplar, Asya’da 
bugünkü Gobi Çölü’nün içinde bulunan su-
lak ve verimli topraklara yerleşerek UYGUR-
LAR adını aldılar. Uygurların göçü MU’dan 
yapılan ilk göçlerdir. UYGUR MEDENİYETİ 
bu nedenle Atlantis’ten daha eskidir.Gerek 
Uygurlar, gerekse Atlantisliler, MU İmpara-
torluğunun ilk sömürge devletleridirler. Daha 
sonra bu iki sömürge devlet de imparatorluk 
haline dönüşerek büyük bir güç haline geld-
iler.Batıya göç eden anavatan MU’luların 
yeni Uygurlar bir kısmı ise Burma üzerin-
den Hindistan’a geçtiler ve burada başka bir 
gelişmiş medeniyet kurdular. Bu medeniyete 
de INDUS MEDENİYETİ dendi. Bulunan 
tabletlerden öğrenildiği üzere, bu insanların 
teknolojileri çok ileriydi. 15.000 -20.000 yıl 
önce Hindistan’da çok ileri teknoloji ürünü 
uçaklar kullanılıyordu,  teknoloji ürünleri ve 
uçaklar ile ilgili kanıtlar Japon müzesinde özel 
arşivde bulunmaktadır , Öyle ki; bu uçaklara 
dışarıdan yakıt konmuyor, uçaklar çalışırken 
yakıtını havadan elde ediyor ve çok uzun süre 
havada kalabiliyordu. Ta ki, metal yorulması 
veya bir nedenle arıza oluşana kadar sürekli 
uçabiliyordu. Çok güçlü silahları kullanabili-
yorlardı. Uygulanan teknolojiler bugünkü 
seviyeden çok daha ilerideydi. Anavatan MU 
kadar ileri olmasa bile diğer iki imparatorluk 
Atlantis ve Uygurların ‘da teknolojik gelişim-
leri ileri seviyedeydi. Aradan geçen binlerce 
yılda Asya’daki Uygurlar, Hindistan’daki In-

duslar ve Atlas Okyanusundaki Atlantisliler 
çok güçlendiler, teknoloji ve bilimde çok il-
eri gittiler, nüfusları da artınca buralardan da 
Dünya’nın çeşitli bölgelerine göçler başladı. 
Meksika ve Orta Amerika’ya yerleşen Mayalar 
bu bölgede yayılarak medeniyetlerini geliştir-
diler ve onlarda imparatorluk oldular .Atlan-
tis’ten doğuya doğru yapılan göçlerle takriben 
16.000 yıl önce Aşağı Mısır denen Nil Deltası-
na yerleşildi. Burada zamanla anavatan MU 
ve onun devamı olan Atlantis kültür ve bilimi 
ekseninde Mısır Medeniyeti gelişti. Bunlar da 
anavatan MU’da olduğu gibi tek tanrılı dine 
inanıyorlardı. Tanrının sembolü olarak güneşi 
(Ra) kullanıyorlardı. Her ne kadar bazı tari-
hçiler bunların güneşe taptıkları gibi yanlış bir 
imaj yaratmışlarsa da Güneş yani Ra Mısırlılar 
için bir Tanrı olmayıp, Tanrının sembolüydü. 
Fakat zamanla her inanç sisteminde olduğu 
gibi onlarda da dejenerasyon başladı.Bir grup 
Atlantisli Mısır’a yerleşmekle beraber, diğer 
gruplar ilerlemelerine devam ederek Anad-
olu’ya ve oradan da Kafkaslara kadar ulaştı. 
16.000 yıl önce Anadolu’ya yerleşen Atlanti-
sliler ve mu Uygurları özellikle Ege kıyıların-
da, oluşan büyük bir medeniyetin temellerini 
attılar , Anadolu’nun içlerine kadar girip, Me-
zopotamya’ya kadar uzandılar.Atlantislilere 
ilaveten, Pasifik Okyanusundan Brezilya’daki 
Amazon iç denizi yoluyla Atlantik Okyanusu-
na geçen anavatan MU’dan 25.000 yıl öncesi 
gelen Uygur göçmenler de, Atlantis üzerinden 
yollarına devam ederek, onların bir kısmı da 
Mısır’a ve Anadolu’ya yerleştiler. Anadolu’ya, 
MU’dan Atlantis Kıtası üzerinden 25.000 yıl 
önce Uygurlardan göçler olmuştu. Atlanti-
slilerden daha önceleri, Orta Amerika’dan 
Maya İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan 
Karalar veya Karyanlar diye bilinen bir grup, 
yine Atlantis üzerinden Anadolu’ya gelerek 
Yunan Yarımadasına ve Adalara yerleşen 
bugünkü Yunanlıların atalarıdır. Bunlar Maya 
dili Uygurca konuşuyorlardı. Bugünkü Yunan 
alfabesinde eski Maya Uygur alfabesi ile ilgili 
benzerlikler bulunmaktadır.

Erkin SABİT

Doğu Türkistan
Cumhuriyeti

Sürgün Hükümeti 
Başbakanı,

Ankara Meclisi
Başkan Yardımcısı,

Turan Devletleri 
Teşkilatı Derneği

Başkan Vekili,
Kızılelma Ocakları 

Genel Sekreter
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18.000 yıl önce Hindistan’dan İran Körfezi yoluyla Naga 
- Maya isimli bir grup Fırat Nehri deltasına gelerek yer-
leştiler. Bunlara ilk Akatlar dendi ve bölgeye de Akat ismi 
verildi. Sonraları bölgenin ismi benimsenerek ülkenin 
ismi de Akat oldu. Zamanla, Akatlar yerleşim yerlerini 
geliştirdikten sonra Fırat Nehrinin iç kısımlarına doğ-
ru ilerleyerek buralardaki düzlüklerde Mezopotamya’da 
yeni yerleşim yeri kurdu-
lar. Yeni kurdukları yer-
leşim yerlerine de Sümer-
ler dediler. Sümer ismi, 
Naga - Maya dilinde “Düz 
Topraklar veya Düzlükler” 
olduğu için bu ismi yeni 
kurdukları yerleşim yerin-
in adı olarak kullandılar. 
1937 yılının bir bölümünü 
bu çeviriler üzerinde notlar 
alarak incelemekle geçirdi.
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, İngiliz Albay 
Churchward’ un yazdığı bu 
kitapların altına özel notlar 
alarak, 64 milyon nüfuslu 
böyle büyük bir kıtanın göçlerini ve özellikle Uygurlar ve 
Türkler ile olan bağları ile ilgilendi. Atatürk tarafından 
görevlendirilen Hasan Tahsin Mayatepek Amerika ve 
Meksika yerlilerinin dillerinde Türkçe sözcükleri tespit 
ederek incelemiş ve bu yerlilerin kültür kaynakları ve 
güneş kültünün din inançlarında etkilerini çözmeye 
çalışmıştır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu konuda Aldığı NotÖzel-
likle 29 Şubat 1936 yılında yolladığı 7. Raporunda 
şaşkınlık yaratan çarpıcı ifadeler kullanmıştır. Bu rapo-
runda Tahsin Mayatepek , Uygur,Akat,Sümer Türklerin-
in Pasifik Denizinde ilk insanlar olduğunu Mu Kıtasın 
da ki , büyük medeniyetin dilini ve din inancını buradan 

Dünya’ya yaydığını yazmıştır.
Sümerler ve Akatlar aynı ve tek bir halktır. Aralarında-
ki tek fark, Akatların deniz kıyısında yaşayan denizciler, 
Sümerlerin de ovada yaşayan kara insanları olmasıy-
dı. Sümerlerin ve Akatların başkenti Babil , diğer adıy-
la Güneş Şehri (Ka-Ra) idi. Babil Aşağı Mısır’dan daha 
eskidir. Tahsin Mayatepek “   Eski Türklerin vatanı ve 

kökleri , bildiğimiz gibi, Orta Asya ol-
mayıp, pasifik denizinde batmış “ MU 
KITASI “ dan binlerce yıl evvel  gelip 
Orta Asya yerleşen MU Çocukları 
olduğu anlaşılmaktadır “  demiş.  Hat-
ta Mezopotamya’ya, Yukarı ve Aşağı 
Mısır bölgelerine ve Etiyopi’ye binlerce 
evvel gelen ve yüksek kültür ve medeni-
yetleri, dil ve dinleri getirerek yayan 
ırkın da, MU çocukları olduğu ihtima-
lini verdiği raporda yazmıştır.Hindis-
tan’dan ayrılan başka bir grup da Afrika 
üzerinden Yukarı Mısır’a yerleşmişti. 
Zaman içinde bu iki sömürge ülkesi 
de Hindistan ve Mayalar yoluyla anav-
atan MU’dan gelen sömürgecilerle kala-
balıklaştılar. Daha sonraları bu iki ülke 

Aşağı ve Yukarı Mısır, Kral Menes zamanında birleşerek 
tek bir Mısır Devleti oldular.
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Buradan da bütün Asya’ya , Hazar Kıyılarına, Anado-
lu’ya, Orta Avrupa’ya ve Atlantik Okyanusuna kadar 
uzandılar.Eski Çin kayıtlarına 17.000 sene önceki kayıt-
lara göre Uygurların sarı saçlı, beyaz tenli ve mavi gözlü 
oldukları söylenmektedir. Adolf Hitlerin faşist ırkçılığı 
da bu teze dayandırılmaktadır. Onlara göre, Uygur 
Türkler bu kategorinin dışındadırlar.Kayıtlı çok eski tari-
hlere göre, Anadolu’ya ilk yerleşenlerin  Uygurlar olduğu 
bilinmektedir. Ama sonraları Anadolu’ya o kadar değişik 
milletlerden ve değişik yönlerden yerleşimler olmuş ki, 
sonuçta Anadolu bir çorba olmuş. Ancak kim nereden 
gelirse gelsin, o dönemlerde herkes anavatan MU orijin-
li olduğu için, Anadolu’ya ilk gelenlerin MU’dan Büyük 
Uygur İmparatorluğundan gediğini söyleyebiliriz.Bu-
rada zikredilmeyen daha bir çok tali kollarda yapılan 
göçlerle, pek çok ırk ve pek çok millet meydana gelmiş. 
Antik dönemde, Dünya’da bayağı yaygın ve bugünkü ka-
dar olmasa da kalabalık bir yerleşim olmuş.
Bu nedenle bazı ırkçı bilim adamları Aryan Irkı (Ari 
Irk) diye bir kavram ortaya atarak Avrupalıların Uygur-
ların devamı olduğunu iddia etmektedirler. Mu kıtasının 
varlığını kabul edenler bu kıtanın varlığını gerçekten 
savunanların görüşüne göre Mu kıtası yeryüzündeki ilk 
kıtadır ve Polinezya, Mikronezya, Hawaii ve Fiji adaları 
Mu kıtasının kalıntılarıdır. Mu kıtası insanları Naacal’dır. 
Churcward’ın tabletleri de bu yüzden aynı isimdedir.
Buna göre Mu kıtasında 70 bin yıl önce tek tanrılı bir 
din vardı. Kıtada yaşayanlar Mu kıtası dışındaki kıtalar-
da koloniler oluşturma başlamışlardı ve Mu kıtasının en 
büyük kolonisi Uygur imparatorluğuydu. Yani Mu kıtası 
ve Uygurlar aynı köke sahiptir. 64 milyon nüfuslu kıta-
da tek tanrılı din ve reenkarnasyon (Ruh Göçü, ruhun 
sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüal-
istlerin bu olaya verdiği addır) inancı mevcuttu. Mu 
araştırmacılarına göre, Mu kıtasından her kıtaya göçler 
yapılmışsa da başlıca göçler Kuzey ve Güney Amerika’ya, 
Orta-Asya’ya, Mısır ve Anadolu’ya yapılmıştır. Church-
ward’a göre 70.000 yıl önce mevcut olan Uygur impara-
torluğu Avrupa içlerine kadar uzanmaktaydı. Mu ya da 
Orta-Asya kökenli bu kavimlerin hemen hemen hep-
sinde (yaklaşık 40 dilde) telaffuzları az çok ufak farklarla, 
“baba” anlamına gelen ata sözcüğü mevcuttur. Church-
ward Uygurlar’ın torunları olan bu kavimlerden bazıları 
olarak Keltler’i, Basklar’ı ve Asyalı İskitler’i sayar. Mu 
kıtasından göç eden insanların dünyanın çeşitli yerler-
ine yayıldığını ve Türklerin kökeninin çok geniş olduğu 
ifade edilmiştir. Rapora göre Mu kıtasından ayrılanlar iki 
kola ayrılmış, Asya’ gelenler kendilerine Uygur adını ver-
miş, Amerika kıtasına geçenler ise Maya adını almıştır,
12.000 ila 70.000 yıl öncelerinde, antik dönemde bilim, 
teknoloji ve gelişmişlik bugünkünden daha ileri sevi-
yede olduğu için, Dünya’nın bir çok bölgesinde yayılıp 
yerleşen ve çeşitli isimler altında devletleşen toplumlar 

büyük şehirler kurmuşlar; devasa tapınaklar, saraylar ve 
binalar inşa etmişler, çok gelişmiş alt yapılar yapmışlar. 
Çok eski kayıtlar Uygurların otoban yolları olduğundan 
söz eder. O dönemlerde denizcilik çok gelişmiş olduğu 
için devasa limanlardan bahsedilir. Baalbek harabe-
lerindeki yapılarda kullanılan bazı taşların 4x5x21m = 
420metreküp olduğu söyleniyor.Yukarıdan beri özetle-
meye çalıştığım üzere, dünyada bu kadar yaygın ve bu 
kadar gelişmiş bir düzen kurulmuşken, ne olmuş da bu 
toplumlar, bu düzenler bugüne taşınamamış. Üstelik 
çoğunun izleri sürülemeyecek kadar kaybolup bir sır 
haline dönüşmüş. Kıtalar batmış , yeni kara parçaları 
oluşmuş ve bir zamanlar mevcut olmayan dağlar mey-
dana gelmiş. Dünya yüzeyi allak bullak olmuş. İnsan 
yaşamı ile ilgili felaketlerin çoğu da son 70.000 sene içer-
isinde gerçekleşmiş. Ondan çok önceki jeolojik çağlar 
insan yaşamının olmadığı çağlardır.Jeolojik tespitlere 
göre; Dünya’yı muhtelif kollar halinde çepeçevre kuşatan 
yeraltında gaz kuşakları ve fay hatları bulunmaktadır. 
Genelde en büyük felaketler bu gaz kuşaklarından gelmiş.
Diğer felaketlerde Dünya’nın manyetik alanının zaman 
zaman değişmesi sonucu ortaya çıkan yıkımlardan ve 
iklim değişimlerinden kaynaklanmış.Dünya’da yaşanan 
felaketler genelde bölgesel olmuş. Felaketler sonucu belli 
bölgenin insanları neredeyse toptan yok olurken başka 
bölgedekiler kurtulmuş. Fakat bu felaketler periyodik 
olarak değişik bölgelerde olduğu için neticede tüm Dün-
ya medeniyetlerini etkilemiş, depremlerde olduğu gibi.
Çok eskilerde tarihi kesin olarak bilinmeyen zamanlarda 
meydana gelen doğal afetlerle bazı bölgesel yıkım ve yok 
olmalar yaşanmış olmakla beraber manastır kayıtlarına 
göre tespit edilebilen  büyük felaket 16.000 yıl önce Mek-
sika Ovasında yaşanmış. Jeolog Willian Niven’in 1921 
-1923 de bulduğu tabletlerde ve bir Mısır tapınağından 
alınan kayıtlarda olay mealen şöyle aktarılıyor. “Meksika 
Vadisinin altında yatan gaz odası patladı ve tavanı yıkılıp 
çöktü. Okyanus suları, oluşan çukurun içine doldu ve 
Meksika Vadisi tamamen suyun altında kaldı. (daha 
o zaman dağlar yoktu) Bu patlama olayından sonra, 
büyük volkanik faaliyetler ve peş peşe sürekli deprem-
ler oldu. Toprak yarıldı ve volkanlardan alev, duman 
fışkırdı. Lavlar bütün ülkeye yayıldı ve her tarafı ölüm ve 
yıkım sardı.” Bu olayla ilk dönem Maya Medeniyeti yok 
oldu. Daha sonraları Maya ülkesi 4 felaket daha geçir-
di. Bu felaketlerden evvel , ilk göçmenlerin kurdukları 
muhteşem tapınaklar, büyük şehirler, okyanustan gelen 
büyük dalgalar tarafından silinip süpürüldü. Dalgalar 
geri gittiğinde geride sadece büyük kaya yığınları, taş, 
kum, çakıl kaldı. Koca şehir sular altına gömülmüştü. 
Bu ilk büyük şehrin kalıntıları Mexico City’nin 40km. 
kuzeyindedir.. 
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Yine 
Tarihçilerin; insanlar çakmaktaşı ile kesici alet yapıyor-
lardı ve mağaralarda yaşıyorlardı dedikleri, sözde ilkel 
insanlar, muhtemelen o yıkım bölgelerinden kurtulan 
aslında çok gelişmiş, fakat elinde hiç imkanı kalmamış 
insanlardı.Dağların yükselmesi ile yok olan şehirler-
le ilgili pek çok arkeolojik kalıntıya rastlanmakla be-
raber en meşhur kalıntı, Peru’da 3.900m. yükseklikteki 
Titicaca Gölünün kenarındaki şimdiki adıyla Tiahua-
naco olarak bilinen antik şehir kalıntılarıdır. Bu antik 
şehir çevresinde bulunan deniz kabukları ve gemiler-
in bağlandığını gösterir büyük iskele yapıtları vaktiyle 
bu şehrin deniz kenarında kurulmuş bir yerleşim yeri 
olduğunu ispatlamaktadır.Bu şehrin kalıntıları arasın-
da bulunan ve arkeologların “Dünyanın en muhteşem 
arkeoloji harikalarından biri” dedikleri şahane bir anıt 
yatmaktadır. Bu taş anıtın yaşı 16.000 yıl olarak tespit 
edilmiştir.
Nitekim, MU ve Atlantis’te de bu durum yaşanmış; izole 
durumdaki gaz odaları, oluşan kuşaklarla serbest kalarak 
patlamıştır. Patlama sonucu, her iki kıtada parçalanarak 
sulara gömülmüştür.Her iki kıtanın da batışı ile o bölge-
lerin coğrafyası değişti. Atlantis’in battığı yerde Atlas 
Okyanusunda derin bir çukur açıldı. Sular bu çukura ak-
tığı için deniz seviyesi düştü ve Amazon Denizi yok oldu, 
Florida’da ortaya çıktı. Pek çok kıyı şeridi de değişikliğe 
uğradı. Tabi pek çok insan öldü ve büyük iki medeniyet 
yok oldu. Bütün bunlar yaklaşık günümüzden 11.500 - 
12.000 yıl önce oldu. Uygur İmparatorluğunun yok oluş 
tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber , buzul çağının 
bitişinden sonraki sel baskınları ile yok olmuş olmaları 
onların çöküşünün de 9.500 - 10.000 yıllarında olduğu 
tahmin ediliyor.Uygurlardan Avrupa’ya ilk göçler daha 
dağlar ortaya çıkmadan çok önceleri olmuştu. Avrupa’ya 
ilk göçen bu insanların büyük bir kısmı önce Dünya’da 
meydana gelen, muhtemelen kutup kayması veya yer 
değiştirmesine bağlı oluşan büyük manyetik felaketle 
yok oldular. Ardından gelen dağların yükselişi ile de yine 
büyük bir yok oluş ve yıkım yaşadılar. Bu felaketlerden 
sonra sadece üç küçük topluluk, muhtemelen üç aile 
kurtuldu. Bugün Fransa’daki Bretonlar’ın İspanya’daki 
Bask’ların ve İrlanda’daki Oirish’lerin onların soyundan 
geldiği iddia edilir. Zira, hala bu üçlünün dilleri birbirine 
çok benzer. Hatta neredeyse aynı dili konuşuyorlar. Mu 
dininin dört temel kavramı vardır;
1-Tanrı tektir. Her şey ondan var olmuştur ve ona 
dönecektir.
2-Ruh ile beden birbirinden ayrıdır. Beden ölür ve ay-
rışırken ruh ölmez.
3- Ruh, mükemmelliğe ulaşmak için değişik bedenlerde 
yeniden doğar.

4- Mükemmelliğe ulaşan ruh Tanrıya döner ve onunla 
birleşir.
Dünya’da dağların oluşumundan sonra periyodik zam-
anlarda çeşitli felaketler yaşanmış ve sürekli yıkımlar ol-
muştur. Bir sürü ırklar ve halklar yok olmuş ve bunun 
yerine başka ırklar ve başka halklar gelmiştir. Bunların 
geçmişi tam bilinmemekle beraber arkeolojik kazılarla, 
bilinmeyen bu ırklar zaman zaman ortaya çıkarılmak-
tadırlar.Irklar geliştikçe, mutlaka gelen bir felaketle yok 
olmuşlar, belli bir süre geçtikten sonra o felaketlerden 
kurtulanlar yine gelişip başka bir ırk oluşturmuşlar. Fakat 
başka bir felaketle onlar da yok olmuşlar. Bu bakım-
dan insanların Dünya’daki yaşamları sürekli yıkımlar-
la doludur. Periyodik zamanlarda bilimde, teknolojide, 
mühendislik yapılarında da zirveye çıkmışlar, belli biz 
zaman sonra bu medeniyetler yok olmuş, bunun yerini 
ilkel yaşam almış ve aradan geçen binlerce sene içinde bu 
ilkel yaşam tekrar medeni yaşama yükselmiş, bu yaşam-
da binlerce sene sonra tekrar yok olmuş. Gerek Maya 
kayıtlarına, gerekse Antik kayıtlara bakılırsa Dünya bu 
döngüyü ortalama her 4.000 - 5.000 yıllık dönemlerde 
hep yaşamış. Ayrıca aralarda bölgesel felaketlerde yaşan-
mış.Son buzul çağın sonunda takriben 9.500 - 10.000 yıl 
önce, yine manyetik felaketlerden kaynaklandığı sanılan 
iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesiyle dünya 
çapında felaketler ve deniz kabarmaları yaşanmış. Tu-
fan diye de adlandırılan bu sel baskınları sonucu, başta 
Uygurların yerleşim bölgeleri ve başkentleri olmak üzere 
bir çok medeniyet silinip süpürülmüş ve yerin altına 
gömülmüştür.Ohio Üniversitesindeki büyük ilim adam-
larından biri olan buzul uzmanı Lonnie Thompson’un 
araştırmalarına göre; 5.200 yıl önce güneş aktivitelerinde 
meydana gelen keskin bir düşüş ve sonrasında çıkış net-
icesinde, yeşil bir kuşak oluşturan Sahra çöle dönmüş, 
kutuplardaki buzullar eriyerek tüm küresel ekoloji bo-
zulmuş, dünyada büyük felaketler yaşanmıştır. Dünya 
düzeni geçmişte olduğu gibi devam edecek ,biz insanlar 
dünyaya faydalı olalım düzeni bozmayalım dünya düzeni 
bozulursa ilk zerar görecek olan biz oluruz .
( içindeki kaynaklar araştırmacı yazarların kitap ve ma-
karalardan alıntılar vardir)
Doğu Türkistan cumhuriyeti sürgün hükümeti Başba-
kan,
Turan devletleri teşkilati genel Başkan  vekili,
Ankara meclisi genel başkan Yardemci, 
Kızılelma teşkilatı genel sekreteri,
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BİR GEZİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Bu sene 12-19 Kasım arası hayırlı bir iş 
için Almanya’ya seyahatimiz oldu. Bu pan-
demi günlerinde nasıl olacak endişesiyle aşı 
kartımızı da hazırladık. Önceden internet 
üzerinden kayıt formu doldurduk. Bu formda 
gidilecek ve kalınacak yerin adresi gibi birçok 
bilginin doldurulması isteniyordu. Önceden 
bunları onaylatıp hazır ettik. Almanya’da ha-
vaalanına indiğimizde, pasaport polisinde 
uzun bir sorguya tabi tutulduk. Yeşil pasapor-
tumuz var ve önceden kayıt olmamıza rağmen 
niçin geldiğimizi, kalacağımız yerin adresinin 
dışında hiç alışılmadık bir tarzda cebimizde 
ne kadar paranın olduğunu sordular ve dönüş 
uçak biletlerimizi göstermemizi istediler. Aca-
ba bu davranışlar bizim ülkemizi ve bizleri 
daha alt grupta göstermek için miydi? Yoksa 
daha önce yeşil pasaport alıp; görevli olarak 
Almanya’ya gidip, Türkiye’ye dönmeyenleri 
mi düşünerek bu şekilde davrandılar bileme-
dim. Yine oraya terör örgütlerinin organize 
bir şekilde nasıl kabul edildiklerini de ayrıca 
düşünmemiz gerekir. Benim ülkeme kaçak 
yollardan giren kişilerin içeriye girmesini 
nasıl engelleyebiliriz diye düşünüp, irdeleyip, 
araştırıp ve öneriler yapmalıyız. Bunları iyi bir 
şekilde kayıt altına almalıyız. 
Gittiğimiz ve gezdiğimiz birkaç şehir de sa-
dece şehir merkezlerinde blok tarzında yapılar 
gördüm. Yerleşim yerleri genelde şehir merke-
zi dışında yapılmış, 2 veya 3 katlı; araba park 
yerleri ve ufak bahçeleri olan yapılardı. Her 
şeyden önce geniş yeşillikler içinde parklarını, 
yürüyüş yollarını ve insanların birbirine say-
gısını imrenerek seyrettim. Yürüyüşlerde ve 
açık havada maske takma zorunluluğu yoktu. 
Ama toplu taşıma ve kapalı yerlerde zorunlu-
luk vardı. Bu uygulama tartışılabilir. 
Yeni yapılan bir inşaat alanını gezdim. İnşaa-
ta başlanmadan evvel oradaki elektrik, su, 
doğalgaz, internet gibi alt yapı işlerinin daha 
önceden yapıldığını izah ettiler. Her dairenin 
otoparkının belirlendiğini söylediler.
Toplu taşımacılıkta, metrobüsler, otobüsler, 
trenler ve bir biriyle bağlantılı ulaşım ağı 
çok dakikti. Duraktaki yazılarda otobüsün 
hangi dakikada geleceğini, kalkacağını öğren-
ebiliyorsun. Hiç gecikme olmaz mı? Bizim 
ülkemizde trafikte bir birimizi yerken; on-
ların hiç korna sesi çalmadıklarını, sağdan, 

soldan araya girmelerin, karşı şeritten hareket 
etmelerin, dönülmez denen yerden dönme-
ler gibi trafik kuralı ihlali yapmadıklarını ve 
karşıdakine saygı gösterdiklerini gördüm. 
Toplu taşımalara bindiğimizde bir ön bari-
yer yoktu. Bilet almadan binilmez mi? diye 
sordum. Hiç kimsenin buna teşebbüs etmey-
eceğini, kontrol olduğunda biletsiz binen 
tespit edildiğinde çok büyük cezaların olduğu 
söylenildi. Ayrıca şehirlerarası seyahatte otoy-
olları kullandık.  Almanya da hiçbir otoyolun 
ücretli olmadığını öğrendim. Bizdeki otoyol 
ve köprülerin geçişlerinin; özellikle yabancı 
para karşılığında Türk lirası olarak ücretlendi-
rilmesini düşünerek hüzünlendim. 
Harcamalarda her ödediğim Euro’nun Türk 
lirası karşılığı ne kadardır diye düşünmekten 
kendimi alamadım. Kendi düzeyimde olan 
Almanya da bir doktorun alım gücüyle ken-
dimi karşılaştırmaya kalktım. Arada benim 
aleyhimde olan çok büyük fark olduğunu gö-
zlemledim.
Türkiye ye döndüğümde havaalanında 
kargaşa başlamıştı. Pasaport kuyruğun-
da bir birinin önüne geçmeğe çalışmalar ve 
karşısındakine saygı göstermemek davranışı 
hortlamaya başlamıştı. Biz bunlara layık 
değiliz diye düşünüyorum.
Yazıma son verirken rahmetli Mehmet Akif ’in 
Almanlar hakkında söylediği söz aklıma geldi: 
İşleri var dinimiz gibi, dinleri var işimiz gibi.  
28.12.2021 Prof. Dr. Necati Alkış

Prof. Dr.
Necati ALKIŞ

Yazar
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Dil Devrimini Meydana getiren ana seb-
ep, Osmanlı İmparatorluğu’nda milli bir 
dil anlayışının bulunmaması, Türk Mil-
leti gibi, Türk dilinin de yüzyıllar boyun-
ca kösteklene kösteklene, horlana horlana 
kendi benliğini yitirmiş olmasıdır. O hal-
de, dilin kendi benliğini bulabilmesi, ken-
di kendini geliştirerek çağdaş ihtiyaçlara 
cevap verebilecek bir işleklik ve zenginlik 
kazanabilmesi için, ona yönlendirici bir 
müdahalenin yapılması gerekiyordu. Dil-
imizin özellikle Anadolu bölgesindeki tar-
ihi değişme ve gelişme safhalarının konu-
muzla ilgili noktalarına şöyle bir kuş bakışı 
ile eğildiğimizde, böyle bir yönlendirme 
hareketinin ne kadar gerekli olduğu daha 
açık olarak ortaya çıkmaktadır.
MİLLİ TÜRK ALFABESİ
Yazı devrimi, Arap alfabesi yerine Lâtin 
alfabesi temelindeki millî Türk alfabesini 
geçerli kılan bir değişimin ifadesidir.
Etrüks Medeniyetini Kuranlar Hun 
Türklerinin atası İskitler ile Yine yük-
sek Türk Kültürüne sahip Truvalılardır. 
M.Ö.800’lerde Anadolu’ya giren İskitlerin 
bir kolu Truvalılar ile savaşmış yenileceğini 
anlayan Truvalılar İtalya’ya kadar kaçmış 
onları takip eden İskitler İtalya’nın iki Türk 
ulusuna da yeteceğini görünce birleşerek 
Etrüks Medeniyetini kurmuşlardır. 
Atatürk’ün Latin Alfabesini seçmesinin 
asıl sebebi Latin Alfabesinin Yüksek Türk 
kültürünün temsilcisi Etrükslere ait Türk 
alfabesi olmasıdır. Nitekim Latin Alfabesi 
diğer Avrupa dillerinin fonetiğine ve harf 
sistemine uymamasına rağmen Türkçeye 
kusursuz uyumludur. Göktürk Alfabesin-
den 1200 yıl önce işlerlik kazanmış Avru-
pa’da halen en asil dil olarak kabul edilen 
Latince ve Latin Alfabesi 2800 yıl önce 
konuşulan ve yazılan Türk dilidir. 
ARAP KAYNAKLI ALFABENİN 
TÜRKÇEYİ İFADE ETMEKTE YETER-
SİZ OLMASI EĞİTİMİN GELİŞMESİNİ 
ENGELLEMİŞTİR.
Atatürk’ün yazı devrimi konusunda-

ki dayandığı gerekçe, Arap dilinin ihti-
yaçlarından doğmuş olan Arap yazısının 
Türk dilinin ihtiyaçlarını karşılayamaması, 
bundan doğan okuyup yazma güçlüğünün 
sosyal ve kültürel gelişmelerin önünü 
tıkamış olmasıdır. Türklerin İslamlığı ka-
bulünden sonra kullana geldikleri Arap 
yazısı, gerçekten de Türkçenin yapı ve iş-
leyişine uygun bir yazı sistemi değildi. Al-
tay dil ailesine bağlı olan Türkçenin ekle-
meli (iltisaklı), Sami dil ailesinden gelen 
Arapçanın ise bükünlü (tasrifli) bir dil ol-
ması, alfabede Türkçe açısından önemli so-
runlar ortaya çıkarıyordu. En büyük sorun 
da iki dil arasındaki ses yapısı ayrılığından 
kaynaklanıyordu. 
Arapça, ünsüzlerin (sessiz harflerin) ege-
men olduğu bir dildi. Bu ünsüzlerde 
konuşma organlarındaki çıkış noktalarına 
göre çeşitlenen bir bolluk vardı. Bu durum 
yazıda ayrı ayrı harfler ile belli ediliyordu.
Arap kökenli alfabenin önemli bir başka 
özelliği, temelde aynı olup birbirine yakın 
sesler için ayrı ayrı işaretler, yani harflerin 
bulunmasıdır. Bugün Türk alfabesinde tek 
bir ‘h’ ve ‘s’ ile ‘z’ bulunduğu halde Ara-
pça’da bunların her birinden ‘3’ ayrı harf 
vardır. Dolayısıyla hangi sözcükte sesin 
hangi harf ile yazılacağını bilmek, doğru 
okuma ve yazmanın ön koşulu olmak-
tadır. Bugün “sur, sır, servet” (zenginlik) 
sözcüklerinin hepsi aynı ‘s’ ile yazıldığı hal-
de Arap kökenli alfabede bunların her biri 
için ayrı bir ‘s’ kullanılması gerekmektedir 
Bu harf fazlalığı, sesler arasındaki küçük 
ayrılıkları karşılamaya yarasa da doğ-
ru okumayı ve yazmayı güçleştirmekte-
dir. Sözcükleri doğru okumak da metnin 
özelliğine göre belli oranda bir bilgi biriki-
mini zorunlu kılmaktadır. 

BİR GECEDE CAHİL Mİ KALDIK?
HARF DEVRİMİYLE İLGİLİ İDDİALARI SONLANDIRIYORUZ!

Taner ÜNAL
Yazar

BAKIŞ AÇISI

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı
DÜNYA ŞAMPİYONU

Buna yürekten inanıyorum. Voleybolda 
sürdürülebilir başarı en büyük hedefimizdir. 
Görevimiz ve vizyonumuz, 35 yıllık hikayem-
izi daha nice 35 yıl yaşatmak.” şeklinde görüş 
belirtti.
Başkan Üstünsalih, Türkiye Voleybol Federa-
syonunun iyi bir ev sahipliği yaptığını belir-
terek, sözlerini şöyle tamamladı: “Şampiyo-
naya kusursuz bir organizasyonla ev sahipliği 
yapan Türkiye Voleybol Federasyonu ve tur-
nuva boyunca emeği geçen tüm çalışanlara 
teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte ülkemizi 
temsil eden Fenerbahçe Opet’i de kazandığı 
dünya üçüncülüğü vesilesiyle tebrik edi-
yorum. Voleybolu bu seviyelere taşıyan tüm 
paydaşlarımızın başarıda büyük payı var. 

Takım klasmanında dünya şampiyonluğuna uzanan Vakıfbank’ın hikayesi ne? Turnuvanın rüya 
takımında Türkiye’den hangi sporcular yer aldı? Kadın voleybolundaki başarının sırrı ne? Tur-

nuvayı yerinden takip eden AA Spor muhabiri Muhammed Boztepe anlattı.
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Abdi Serdar Üstünsalih, voleybolda çok yoğun bir yılın 
yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Teknik ekibimiz ve voleybolcularımızla aynı takımın bir 
parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bir başka mutluluk 
kaynağı da şampiyon takımının neredeyse yarısının Vakıf-
Bank öz kaynağından yetişmiş olmasıdır. Spor okulu ve 
altyapı salonumuzun duvarında, ‘Dünya ve Avrupa şampi-
yonu voleybolcular burada yetişiyor.’ yazıyor. O kızlar 
yetiştiler ve ülkemize bir dünya şampiyonluğu daha getir-
di. Bugün yetişenler de yarın ülkemize başarıyı getirecek-
tir. Buna yürekten inanıyorum. Voleybolda sürdürülebilir 
başarı en büyük hedefimizdir. Görevimiz ve vizyonumuz, 
35 yıllık hikayemizi daha nice 35 yıl yaşatmak.” şeklinde 
görüş belirtti.
Başkan Üstünsalih, Türkiye Voleybol Federasyonunun iyi 
bir ev sahipliği yaptığını belirterek, sözlerini şöyle tamam-
ladı:
“Şampiyonaya kusursuz bir organizasyonla ev sahipliği 
yapan Türkiye Voleybol Federasyonu ve turnuva boyunca 
emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bizimle 
birlikte ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Opet’i de ka-
zandığı dünya üçüncülüğü vesilesiyle tebrik ediyorum. 
Voleybolu bu seviyelere taşıyan tüm paydaşlarımızın 
başarıda büyük payı var. Yereldeki büyük rekabet olmasay-
dı uluslararası başarılar gelmezdi. Ankaralı voleybolsev-
erler ve il dışından gelen seyircimiz yine muhteşem bir 
atmosferde takımlarımıza destek verdi. Turnuva sonun-
da kupayı biz aldık ama seyircimiz de en az bizim kadar 
şampiyonluğu hak etti. Kendilerine en içten duygularımla 
teşekkürlerimi sunuyorum.”
Neslihan Demir Güler: Hedefimiz 5 kupa
Genel menajer Neslihan Demir Güler, sezona 5 kupa he-
defiyle girdiklerini belirterek, 3 kupalarının kaldığını söyl-
edi.
Elde ettikleri dünya şampiyonluğundan dolayı mutlu 
olduklarını aktaran Neslihan, “Sezona 5 kupa hedefiyle 
başlamıştık. Geriye 3 kupa kaldı. Adım adım hedefimize 
doğru ilerliyoruz. İnşallah sezon sonunda 5 kupayla bura-
da buluşuruz.” dedi.
Guidetti: Muhteşem bir performans sergiledik
Başantrenör Giovanni Guidetti, takımının Dünya Kulüpler 
Şampiyonası’nda iyi bir performans sergilediğini dile get-
irdi.
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Türkiye 2021’de fındık ihracatından 2 milyar 260 milyon dolar kazandı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğin-
den yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılında 122 ülk-
eye 344 bin 370 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilerek 
karşılığında 2 milyar 260 milyon 105 bin 304 dolar ge-
lir elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, 344 bin 370 tonluk ihracat ile Cumhuri-
yet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir 
rekor daha kırıldığına işaret edildi.

Devam eden 2021-2022 fındık ihraç sezonuna da deği-
nilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2021-22 ihracat sezonunun 1 Eylül-31 Aralık 2021 
döneminde 158 bin 465 ton karşılığında 981 milyon 

190 bin 866 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir. 
Piyasaya fındık arzı engellenmediği ve ihracatçının 
fındığa ulaşımında sorunlar yaşanmadığı takdirde 
ihracatımızdaki bu artış trendinin devam etmesi 
beklenmekte ve 2021-22 sezonu sonunda 350 bin ton 
miktarı aşılarak yeni bir rekora ulaşılması hedeflen-
mektedir. Söz konusu rekorların yaşanmasındaki eme-
kleri için dünyanın en gelişmiş işleme tesislerine sahip 
bulunan, nesillere dayanan tecrübeleri sayesinde dün-
ya fındık piyasalarında saygın bir üne sahip olan fındık 
sanayici ve ihracatçılarına teşekkür ediyor, bu vesileyle 
2022 yılının başta üreticilerimiz olmak üzere sektörün 
tüm paydaşlarına sağlık, huzur ve bereket getirmesini 
diliyoruz.”

Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındığın dış satımından geçen yıl 2 milyar 
260 milyon dolar kazanıldı.
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ABD’de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta 
Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor

Kahve devi Starbucks, ABD’deki yaklaşık 220 bin çalışanından Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırma-
dıklarını 10 Ocak’a kadar bildirmelerini istedi.

Kahve devi Starbucks, ABD’deki yaklaşık 220 bin 
çalışanından Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırma-
dıklarını 10 Ocak’a kadar bildirmelerini istedi.

Starbucks çalışanları aşı yaptırmamaları durumun-
da her hafta negatif test sonucu getirmek zorunda 
kalacak.

Starbucks Operasyon Direktörü John Culver, 
yaptığı açıklamada, bunun salgının yayılmasını ön-
lemeye yönelik önemli bir adım olduğunu ve duru-
ma göre ilave önlemlere başvurabileceklerini ifade 
etti.
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EMEKLİLERE YAPILACAK ZAM NE OLMALI?

       Ülkemiz çok ağır ekonomik koşullardan geçmektedir. Alınan tedbirler ne yazık 
ki tüketicinin durumunu rahatlatmamış zamlar daha da artmaya devam etmektedir.  
Hükümetin bu konudaki kontrolleri de aç gözlü ve fırsatçı tacir ve iş adamlarını caydır-
mamıştır. Durum böyleyken bu durumdan en çok etkilenen de işsizler ve emeklilerdir.
        Emeklilerin aldıkları emekli maaşları belirttiğim ekonomik koşullarda daha da 
erimiş emeklilerin %80 ‘ninden fazlası yoksulluk değil açlık sınırının altında kalmıştır. 
Dünyadaki örneklerine baktığımızda ülkemizdeki emekliler gerçek anlamda açlık ve yok-
sullukla ezilmektedir.
        Asgari ücretlilere yapılan %50’nin üstündeki zam azda olsa asgari ücretlileri bir nebze 
rahatlatmıştır. Ancak emeklilerle ilgili zamlar daha açıklanmadı emekliler durumlarını 
en azından %50 zamla birazda olsa rahatlatacaktır.
       Ülkemizde emeklinin durumunun düzeltilmesi birtakım sorunları çözecektir. Bunlar 
nelerdir? 
1. İstihdama katkı yaratacaktır. Çünkü birçok emekli zaruri durumundan dolayı 
bir işte çalışmaktadır. Durumu maaşla iyileşen emekli çalışma durumunda kalmayacak. 
Böylece istihdama da katkı sağlayacaktır.
2. Emekliliği dolup da emekli olmak istemeyen çalışanlar emekli olduğunda geçine-
meme korkusuyla istihdama zarar vermektedir. Böyle kamu ve özelde çalışan binlerce 
insan var bu da istihdamı engellemektedir.
3. Emekli olan insan denince ne anlarız? Artık çalışma sürecini tamamlamış 
yaşamını eğlenerek, gezerek sürdüren biri olmaktadır. Bu durumda ekonomiye de büyük 
katkı sağlayacaktır.
       
     Bütün bu hususların dikkate alınarak emeklileri rahatlatacak en az %50 zam yapıl-
masının doğru bir karar olacağını yetkililerin dikkatine sunuyorum.

                                                                                                           SAYGILARIMLA
                                                                                                       YAŞAR ERDOĞDU
     

Yaşar ERDOĞDU 
Mali Uzman

Yazar
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Metaverse’de ‘sanal gerçeklik’ ne kadar gerçek?

Metaverse gerçek evreni ve pek çok sanal alt evreni kapsayan, çok boyutlu kurgusal bir 
dijital evrendir.

ANALİZ - Dr. İsmail Maden, son günlerde sıklıkla 
tartışılan Metaverse teknolojisi ve olası tehditlerini 
AA Analiz Masası’na değerlendirdi.
Yaşadığımız salgın süreci, Facebook’un şirket adını 
“Meta”ya dönüştürmesi ve Metaverse’e yapacağı 
yatırımları duyurmasıyla popülerliğini artırmış 
olsa da esasında Metaverse yeni bir kavram değil. 
Bilim kurgu romanlarında, filmlerinde Metaverse 
ismiyle de başka isimlerle de sanal dijital evrenlerle 
karşılaşıyoruz. Popülerliğine rağmen Metaverse’in 
ne olduğu ve neleri kapsadığı üzerine net bir 
tanımlama yapmak mümkün değil. “Evren ötesi” 
ya da “üst evren” şeklinde Türkçeleştirebileceğimiz 
Metaverse, içerisinde bulunduğumuz gerçek evreni 
ve pek çok sanal alt evreni kapsayan çok boyutlu 
kurgusal bir dijital evrendir.
Metaverse ile ilgili beklentilerin çoğu esasın-
da günümüzde de deneyimleyebildiğimiz fakat 

bir kısmı henüz kitleselleşmemiş teknolojil-
erden oluşur. Kullanıcıların kendilerine bir avatar 
oluşturup alternatif sanal bir hayatı yaşadıkları 
“Second Life” (İkinci Hayat) dünyasında okula 
gitmek, işe başlamak, gelir elde etmek, insanlarla 
sosyalleşmek ve yatırım yapmak mümkündür. Hat-
ta Second Life üzerinden para kazanıp, bu parayı 
gerçek dünyaya aktarmak da söz konusudur.
Metaverse’de bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. 
Böyle bir evrenin gerçekten var olup olmayacağını 
da. Pek çok Metaverse projesi henüz emekleme 
aşamasında. Yine artırılmış ve sanal gerçeklik 
teknolojilerinin ya da bunları bir araya getiren 
genişletilmiş gerçekliğin (XR) katetmeleri gereken 
ciddi bir mesafe var. Teknolojik olarak gelişmeler-
inin yanı sıra ucuzlayıp kitleselleşmeleri de gereki-
yor. Metaverse evreninin kapsamı
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