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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

BİLİM, AKIL, DÜZEN...
                                            
İktidar.
Muhalefet.
Halk.
Tencere...

Ne alaka derseniz?
Çok alaka.

Şu an ülkede halkın sorunları var ve bu 
sorunlar dile getiriliyor, çözüm iktidar-
ların görevi.

Aksi taktirde dile getirilen ekonomik 
sorunlar seçimde geri dönüşü olmayan 
yaralar açabilir.

Bu yaralar...

Elektrik.
Doğalgaz.
Akaryakıt.
Ve bunlardan kaynaklanan gıda zam-
ları...

Muhtemelen bu zamların halkta yarattığı sıkıntılar 
Sayın Cumhurbaşkanına tam ve çözüm üretilebilir 
bir şekilde iletilmiyor.

Çözüm...

Tarım.
Üretim.
Ekonomi...

Dünyanın en iyi coğrafi iklimine sahip Türkiye’de 
sanki insan eksen yetişecek verimli topraklara sa-
hip.
Ama...
Yeterince üretim yok, ithalat var.

Ülke sanayi hammaddesi dışında ithalatı kısıp, 
çiftçiye destekle kaliteli malı ucuz üretip yurtdışı 
Pazar payını satın alma gücüne sahip.

Bunu arada bir Sayın Cumhurbaşkanı da ifade edi-
yor... Bilimsel ekonomiye yönelip dış borç yükünü 
azaltmamız mümkün. Aksi takdirde gereksiz dış 
borç alma yükünden ülke/ülkelerin ipotek altından 
kurtulması zor.

Üretimle ihracat artar, artmayla bütçeye döviz gird-
isi sağlanıp dış borç ödenir. Nihayetinde ekonomi 
düzelir, döviz düşer, iktidarlar zam yapma gereği 
duymaz, halkın alım gücü yükselir.

İktidar yapamaz mı?
Elbette yapar...

Bilim.
Akıl. 
Düzenle...

Aksi taktirde.
Düzen bozulur. 
Bozuk düzen, doğru düzen doğurmaz.
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati’nin bulunduğu makam 
aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede 
karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik 
etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mikati’yi Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Mikati’nin tören alanındaki yerlerini alma-
larının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı 
ile Lübnan milli marşı çalındı. Mikati, Muhafız Alayı 
Tören Kıtası’nı selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden 
bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Mi-
kati, merdivenlerde Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde 

gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Mikati, baş başa ve heyetler arası görüşmeler-
in ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı
Mikati’yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Mika-
ti’yi resmi törenle karşıladı.
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti yeni iş 
birlikleri için fırsat yaratacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti, ticaret hacminin yük-
seltilmesi ve Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) imzalanması açısından da fırsat 

olarak görülüyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Erdoğan’ın 3 
Şubat’ta gerçekleştirmesi planlanan Ukrayna ziyaretinde, 
yeni iş birlikleri için görüşmelerin yapılması planlanıyor.
Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzen-
lenecek olan ziyarette, devlet başkanlarının katılımıyla 10. 
Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Kiev’de yapılması hede-
fleniyor. İki ülke arasında 2011’de kurulan Yüksek Düzeyli 
Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla ilişkiler stratejik 
ortaklık düzeyine yükseltilmişti.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021’de 7,42 milyar dolara 
çıkarken Ukrayna’ya çelik, gemi yat ve hizmetleri, iklim-
lendirme sektörü, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, otomo-
tiv endüstrisi, tütün, yaş meyve ve sebze ürünleri ile savun-
ma sanayisi alanında ihracat yapılıyor.
Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gergin-
liğin de ziyarette değerlendirilmesi bekleniyor.
“Ukrayna ile STA imzalanmasını bekliyoruz”
DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin, 
ziyarette, ‘Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı’nın 
yapılacağını belirterek, bu toplantının Türkiye ve Ukrayna 
arasında dönemsel olarak yapıldığını anlattı.
Toplantıda iki ülke arasında STA imzalanmasını bekle-
diklerinin altını çizen Çetin, “STA uzun yıllardır gündemde 
olan bir konu. Engelleyici tarife ve tedbirlerin yavaşlatılması 
veya ortadan kaldırılması gibi konular da görüşülür. STA 
imzalanırsa bunların çoğu ortadan kalkmış olacak. STA ile 

bazı kategorilerde ve sektörlerde 10 yıla yayılan anlaşmalar 
yapılabilir. Sıfır gümrük gibi konular gündeme gelecektir.” 
diye konuştu.
Ticaret hacminde iddialı artış
Çetin, her sektörde Ukrayna ile çalışma ve işlerin olduğunu 
vurgulayarak, Ukrayna ile ticarette karşılıklı girilmeyen alan 
ve konu kalmadığını ifade etti.
Ukrayna ve Türkiye arasındaki ticaretten de bahseden Çetin, 
“Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre, Ukrayna’ya 
ihracatımız, 2020’de 2,1 milyar dolarken, 2021’de 2,9 milyar 
dolar oldu, yüzde 43 artış sağlandı. İthalatımız ise 2020’de 
2,59 milyar dolarken, 2021’de 4,52 milyar dolar oldu ve yüzde 
87’lik bir artış oldu. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020’de 
4,68 milyar dolardı, 2021’de bu rakam 7,42 milyar dolar 
oldu. Bu da yüzde 67’lik bir artışa tekabül ediyor ve oldukça 
büyük, iddialı bir rakam. İki ülke arasında STA imzalanırsa 
ticaret hacmimiz önümüzdeki 2-3 yıl içinde 10 milyar dolar 
olur ve bu da ciddi bir rakamdır. Dünya ticaretinde ülkemiz-
in ticaretindeki ülkeleri sınıflandırdığımız zaman önemli bir 
sıraya gelmiş olur.” değerlendirmesinde bulundu.
Çetin, Türkiye’nin son dönemde savunma sanayisi alanın-
da atak yaptığını ve birçok ülkeye bu alanda ihracat 
gerçekleştirdiğine işaret ederek, bu alanda da mutlaka 
görüşmelerin olacağını dile getirdi.



SİMGE DERGİ 6

KAPAK KONUSU

İlkİlk
millimilli

istihbarat istihbarat 
gemimizgemimiz

TCG UfukTCG Ufuk

Milli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk bugün düzenlenen törenle hizmete girdi. 
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne gibi mesajlar verdi, yeni ve 
ilk istihbarat gemimiz TCG Ufuk’un özellikleri nelerdir? Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri Tolga Yanık anlattı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve yaban 
hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin, hizmete giren istih-
barat gemisi TCG Ufuk’un ambleminde işitme yetenekleri 
üst düzeyde olan kedigiller familyasından karakulağa (Ca-
racal caracal) yer verilmesini son derece anlamlı bulduğunu 
söyledi.

Milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye’nin ilk istih-
barat gemisi olma özelliğini taşıyan korvetin ambleminde 
yer alan karakulak ayrıntısı dikkati çekiyor.

Karakulaklarla ilgili doktora çalışması yapan yaban hayatı 
uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin, AA muhabirine karaku-
lağın Afrika, Orta Asya ve Anadolu’nun güneybatısında 

yaşayan bir yaban kedisi olduğunu belirtti.
Bilimsel araştırmalarını bu tür üzerinde yürütürken kar-
akulağın böylesine önemli bir gemide sembolik olarak yer 
bulmasının kendisini mutlu ettiğini aktaran İlemin, şunları 
kaydetti:

“Dün donanmaya yeni katılan TCG Ufuk gemimizin am-
blemi neden karakulak diye düşünülebilir. TCG Ufuk bir 
istihbarat ve dinleme gemisidir, doktora çalışmalarım kap-
samında araştırma fırsatı bulduğum karakulakların kulak-
ları 20 farklı kas grubu ile kontrol edilir, muazzam bir işitme 
yeteneğine sahiptirler. Bu vesile ile Milli Savunma Bakanlığı, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve HAVELSAN’ın 
kıymetli personeline ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

Yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, TCG Ufuk’un 
sembolü “karakulak”ı anlattı
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KAPAK KONUSU

Ufuk Ufuk 
KorvetiKorveti

Türkiye’ninTürkiye’nin
gözü kulağıgözü kulağı

olacakolacak
Yasin İlemin, karakulakların ortalama 10-15 kilogram 
ağırlıkta olabildiğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

“Kulakları çok iyi duyabiliyor, büyük ve arkası simsiyah ku-
laklarının ucundan sarkan püskülleri sayesinde havadaki ses 
titreşimlerini ve en uzaktaki sesleri bile algılayabiliyorlar. 
Ayrıca diğer yabani kedi türleri içinde vücudu en esnek ve 
atik olanı. Dikey olarak 3 metre sıçrayabiliyorlar. Yaptığımız 
araştırmalarda ülkemizdeki karakulakların özellikle keklik 
gibi kuş türleri ile beslendiğini tespit ettik.”

Türkiye’deki karakulakların biyolojilerini ve ekolojilerini an-
lamak için yeni bir proje oluşturacaklarını aktaran İlemin, 
“Karakulakların ekolojilerini ve biyolojilerini anlamak için 

onları doğada GPS koordinatı kaydeden vericili tasmalar 
ile takip edeceğiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığının öncülüğünde bir AB projesi olan ‘Nesli Tehlikedeki 
Türler Projesi’ kapsamında Karakulak Tür Eylem Planı hazır-
lanacak bu projede danışman olacak olmamız beni ayrıca 
mutlu ediyor. Bu projesi sayesinde ülkemizdeki karakulak-
ların ve habitatlarının korunması için kamu ve sivil toplum 
ortaklığı ile gerekli faaliyetler planlanacak ve uygulanacak.”

Ece Soydam yönetmenliğinde çekimi devam eden TRT 
Belgesel’de yayımlanacak karakulak belgeselinin danışman-
lığını yürüttüğünü de aktaran İlemin, bu yapımın da türün 
tanıtımına katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.
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KAPAK KONUSU

Milli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk, bugün düzenlenen 
törenle hizmete girdi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kendi savaş gemilerini yapabilen 

az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını 
sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platfor-

mu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor. Test ve Eğitim Gemisi Ufuk için inşa edildiği 
İstanbul Denizcilik Tersanesi’nde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E 
doğan da katıldı. MİLGEM Projesi’nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı 

tekne formu üzerine inşa edilen gemi, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle 9 Şubat 
2019’da denize indirilmişti.

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 
bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekim-
iyle Ufuk Korveti’ne 10 tonluk bir helikopter 
iniş yapabilecek.

Türkiye’nin ilk milli istihbarat gemisi
STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Ko-
rveti’nin komuta kontrol, elektronik sistemler 
ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN 
tarafından sağlandı.

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen 
Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini 
taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sa-

hip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık 
Türkiye’nin de kullanımına sunulmuş oldu.

Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, 
uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz sey-
ir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri 
anında tespit edebilecek.

Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istih-
baratının önem kazandığı bugünün dünyasın-
da Ufuk Korveti, çok büyük bir boşluğu dol-
duracak. Korvet, Türkiye’nin denizlerde gören 
gözü, duyan kulağı olacak.
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KAPAK KONUSU

Milli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk, ağır 
iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir 

yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında belirleyecek.
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GÜNCEL HABER

Bakan Yanık: Güçlünün zayıfı ezebildiği durumlar 
son bulana kadar bizim de vazifemiz devam edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ATO Con-
gresium’da düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kadına yöne-
lik şiddetin sadece kadınların meselesi olmadığını vurgu-
ladı. Bütün paydaş tarafların bir araya gelerek ortak çözüm 
üreteceği bir platform oluşturmaya çalışıldığını söyleyen 
Yanık, kadına yönelik şiddetin görünmeyen pek çok mağ-
durunun da olduğunu belirtti. Yanık, “Bizim 4. Ulusal Ey-
lem Planımızda sadece mağdur odaklı bakış değil fail oda-
klı bakışı da geliştirmemiz ve failin rehabilitasyonu, failin 
iyileşmesi, bu suç ve şiddet eğiliminden uzaklaştırılarak 
topluma karıştırılması, sağlıklı bir ailenin içinde sağlıklı 
bir aile ferdi olarak hayatına devam ettirilmesi için yapa-
bileceğimiz bir şey varsa, bunu da yapmamız gerekir diye 
çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.” dedi. Şiddetle mü-
cadelenin hep beraber çaba sarf edilmesi gereken bir mese-
le olduğunun altını çizen Yanık, şunları söyledi: “Her türlü 
siyasi ve ideolojik ayrımın ötesinde temel insan hakları 
bağlamında herkesin meselenin çözümüne katkı sunması 
elzemdir. Farklı bakış açısına ve dünya görüşüne sahip kişil-
er dahi meselenin ciddiyeti ve aciliyeti sebebiyle ortak pay-
dada buluşmalıdır. Hal böyleyken kanun koyucular, yürüt-
meden sorumlular, kolluk kuvvetleri gibi kamusal otoriteyi 
temsil edenlerin şiddet karşısında birlik olması, halkımızın 
da bu konudaki farkındalığının temel dinamiğini oluştura-

cak ve kadınların temel insan haklarına erişimini ve hak-
larının teslimini kolaylaştıracaktır.
Kadınların, çocukların ve yaşlıların fiziksel güçsüzlüğü 
sebebiyle daha fazla maruz kaldığı şiddet, münferit hadise-
lere indirgendiği ve bütüncül bir karakterde ele alınmadığı 
sürece toplum hayatında huzursuzluğa ve kargaşaya yol 
açmaya devam edecektir.” “Kişiyi suça iten sebeplerle de 
mücadele etmek görevlerimiz arasındadır” Yanık, şiddet 
konusuna bütüncül bakmanın yolunun ise şiddetin öncesi, 
esnası ve sonrasında yapılması gerekenleri doğru organize 
etmekten geçtiğine dikkat çekerek, “Bütüncül yaklaşım, ay-
rıca şiddet olaylarında adı geçen bütün bireylerin, mağdur 
ya da şiddeti uygulayan olduğuna bakmaksızın yakından 
takibini de gerektirmektedir.” dedi.
Bu bakış açısının yıllar içinde biriken tecrübeler doğrul-
tusunda meseleye yeni bir yaklaşım getirdiğini ifade eden 
Yanık, şiddetin mağduru kadar şiddet uygulayan kişilerle 
ilgili de çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.
Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kişilerin içinde kaybolduğu şiddet sarmalını ancak böyle 
kırabiliriz. Kısacası toplumun her kesimini, sahip olduğu-
muz yetki ve haklar kapsamında şiddeti üreten süreçleri 
kontrol altına almaktan ve şiddete konu olan herkesin 
hayatını iyileştirmekten sorumluyuz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini 
belirterek, “Güçlünün zayıfı ezebildiği durumlar son bulana kadar bizim de vazifemiz devam edecek.” dedi.
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GÜNCEL HABER

Bakan Soylu, ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Toplantısı’nda konuştu:

Her gayrete, desteğe açığız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium’da 
düzenlenen “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mü-
cadele Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, asayiş konu-
larında yapılanları anlattı, terör ve uyuşturucuyla mü-
cadelede gerçekleştirilenler hakkında bilgi verdi.
Bazı dönemlerde “Biz getiriyoruz, hakimler ve savcılar 
serbest bırakıyor.” eleştirisinin yapıldığını söyleyen 
Soylu, “Öyle değil arkadaşlar, dosyayı tamamlamak 
zorundayız. Herkes görevini yapacak. Cezaevindeki 
uyuşturucudan tutuklu sayısı 35-36 bindi, bugün 100 
bini aştı. Dosyamızı en iyi anlamda oluşturacağız, sonra 
yargının önüne getireceğiz. O yukarıdan aşağıya baka-
cak.” dedi.
Süleyman Soylu, çok sayıda kulvarda aynı anda koş-
mak durumunda bulunduklarını, karşı karşıya kalınan 
suçlarla ilgili analiz çalışmalarının yapıldığını ifade etti. 
Suç Önleme Ofislerinin kurulacağını bildiren Soylu, ön-
leyiciliğin nasıl olacağının ortaya konulduğunda Türki-
ye’de huzurun ve sükunun sürekli millet lehine geliştiği 
tablonun elde edileceğini vurguladı. Telefon üzerinden 
yapılan dolandırıcılık suçlarının üzerinde çalışıldığını 

kaydeden İçişleri Bakanı Soylu, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumunun (BTK) bu konuda 1 Mart’ta yeni 
bir karar alacağını ve bu kararın herkesi rahatlatacağını 
dile getirdi.
“Ben şikayetçi değilim diyenleri de takip ediyoruz”
Kadına yönelik şiddet konusunda önemli adımlar 
atıldığının altını çizen Soylu, kolluk birimlerine gecik-
mesi sakınca bulunan durumlarda koruyucu ve önley-
ici tedbir alma yetkisi verildiğini hatırlattı. Halen 499 
kişinin elektronik kelepçeyle izlendiğini aktaran Ba-
kan Soylu, Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması’nı 
cep telefonuna yükleyen kadın sayısının 3 milyonu 
aştığını açıkladı. KADES’in birçok olayın yaşanmadan 
önlenmesini sağladığını bildiren Soylu, “Sadece bize 
intikal eden değil, intikal edip de ‘Ben şikayetçi değil-
im.’ diyenleri de takip ediyoruz. Bunu bir hukuki, idari 
prosedür olarak görüyor değiliz. Bunu bir insanlık 
meselesi olarak görüyoruz. Buna belki korkmuştur, 
endişe etmiştir, kendisine o anda bir şey söylenmiştir 
anlayışıyla bakıyoruz.” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddette sıfır toleransa ve sıfır şiddete ulaşılmak zorunda olun-
duğunu belirtti.
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GÜNDEM

Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve hastaneye başvuran-
ların ilerleyen dönemlerde devam eden şikayetlerini 
izlemek üzere Ocak 2021’de kurulan Kovid-19 İzlem 
Merkezinde görevli 15 sağlık çalışanı, tedavi sonrası 
birinci, üçüncü ve altıncı aylardaki durumlarına ilişkin 
hastalarla görüşme yapıyor.
Merkezde 13 aylık dönemde PCR testi pozitif çıkan 17 
bin hasta ile yapılan 23 binin üzerinde telefon görüşme-
sinden alınan veriler, bilimsel çalışmalarda da kullanıl-
maya başlandı.
Kovid-19 İzlem Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. 
Belgin Ünal, AA muhabirine, salgının başlamasının 
ardından izlem merkezi kuran ikinci üniversite olduk-
larını, elde ettikleri verilerin hastalığın uzun dönem-
li etkilerine ilişkin önemli verileri ortaya koyduğunu 
bildirdi.
Hastanede Kovid-19 tanısı konulan 17 bin kişilik has-
ta grubunun yaş ortalamasının 43 olduğunu, yüzde 
51’inin kadınlardan oluştuğunu aktaran Ünal, “Hast-
aların yüzde 10’unu yatarak tedavi ettik, yüzde 2’sini 
kaybettik. Vefat eden kişiler daha çok yaşlı ve kronik 

hastalığı bulunan kişilerdi.” dedi.
Vaka sayıları hızla artıyor
Kovid-19 teşhisi konulan hastaların yüzde 40’ının birin-
ci ayın sonunda nefes almada güçlük, halsizlik, bitkin-
lik ve psikolojik gerginlik gibi sorunları yaşadıklarını 
gördüklerini aktaran Ünal, üçüncü aya gelindiğinde her 
10 hastadan 3’ünün şikayetlerinin devam ettiğini belirl-
ediklerini anlattı.
Ünal şunları kaydetti:
“Kovid-19 geçiren hastaların yüzde 30’nunun 3 ay içinde 
yaşadıkları semptomlar nedeniyle bir sağlık kuruluşuna 
başvurduklarını belirledik. 6’ncı aya geldiğimiz de ise 
hastaların yüzde 20’sinin nefes almakta güçlük çekme, 
yorgunluk ve kalp çarpıntısı gibi semptomlarının de-
vam ettiğini belirledik. Semptomların ne zaman ta-
mamen iyileşeceği konusunda ise uzun süre izlemek 
gerekir. Yapılan çalışmada Kovid-19 geçiren hastaların 
yüzde 4’ünde de izleyen dönemde ek bir kronik hastalık 
çıkıyor. Her 100 hastadan 5’i daha önce kendilerinde 
olmayan ağırlıklı olarak hipertansiyon, kalp ve akciğer 
hastalığı teşhisinin konulduğunu beyan etti.”

Kovid-19 araştırması bazı hastalarda şikayetlerin
aylarca geçmediğini ortaya koydu

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde oluşturulan Kovid-19 İzlem Merkez-
inde yapılan bilimsel çalışma, hastalığa yakalananların bir bölümünün şikayetlerinin aylarca 

devam ettiğini ortaya koydu.
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BAKIŞ AÇISI

BİYOLOJİK TERÖR
Dünya Çin’in Hubei Eyaletine bağlı Vuhan 
Kentinin ister virüsler üzerinde araştır-
ma yapan viroloji labaratuvarından deyin, 
(Öyle ki bu tartışmalar değişik amaçlarla 
sık sık gündeme getiriliyor ) isterseniz her 
türlü böcek ve haşerenin yanında deniz 
ürünlerinin alınıp satıldığı pazar hali’nden 
kaynaklandığını ileri sürün, insanlığın 
umudu olan aşılama çalışmalarına rağmen 
Covid-19 pandemisi çok süratli mutasyon-
lara  uğrayarak, bütün hızıyla can almaya 
ve toplum hayatını son derece olumsuz 
etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede, 
zaman zaman alınan tedbirler gevşetil-
mekle beraber, küresel bir salgına dönüşen 
Covid-19 pandemisi ile mücadele etmeye 
çalışan ülkeler bir yandan bütün yaş gu-
ruplarına yönelik aşılamalarına hız ver-
irken, diğer yandan da salgının başından 
beri uygulanmaya konulan maske-me-
safe ve hijyen kurallarının yanında sokak 
kısıtlamaları gibi insanların kalabalıklar 
oluşturarak, birbirleriyle temaslarını en 
aza indirici politikalarına aynı hızla uygu-
lamaya devam ediyorlar. 
Gerçekte, Vuhan kentinde ilk anda olma-
sa da görüldüğünden kısa bir süre sonra 
hızla yayılan ve küresel bir salgın haline 
dönüşen Covid-19, farkına varıldığı andan 
itibaren toplumlarda hiç olmadığı kadar 
korku, endişe, telaş ve panik yaratmıştır. 
Devletlerin aldıkları kısıtlayıcı önlemler-
in yanında yapılan bilimsel çalışmalarla 
geliştirilen aşılarla geniş kitlelerin aşılan-
masına rağmen her gün açıklanan vaka 
sayıları ve her yeni gün yeni mutasyonları 
görülen Covid-19 pandemisinin yokettiği 
hayatlar; küresel ekonomiyi derinden et-
kilemesinin yanında, toplumlarda korku 
ve paniğe neden olarak, endişe ve telaş sal-
maya devam etmektedir.
Esasında çıktığı ilk günden bu yana tüm 
dünyada telaş, panik, endişe ve korku 
salan Covid-19 pandemisi, bu yönüyle 
hiç de yabancısı olmadığımız terör ve 
terörizm kavramlarını çağrıştırmaktadır. 
Hem de sadece belli bir bölgeyi ve toplumu 
ilgilendiren klasik terör ve terörizmi değil, 
tüm insanlığı tehdit eden bir küresel terör 

ve terörizmi... Öyle ki, klasik terörün bir 
yansıması olarak konvansiyonel ve nükleer 
silahlar büyük bir patırtı ile milyonlarca 
insanın hayatını kaybetmesine yol açark-
en, aynı şeyi Covid-19 gibi küresel salgına 
neden olan virüsler ise sesiz katiller gibi 
gerçekleştirmektedir. Bilindiği üzere, Türk 
Dil Kurumu da “terör” kavramını; yıldır-
ma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, ko-
rkutma, tedhiş olarak tanımlamaktadır. 
Bunun gibi siyasi, dini veya iktisadi hede-
flere ulaşmak amacıyla, araç olarak insan-
ların can ve mal güvenliklerini tehlikeye 
düşürecek ve onlara zarar verecek şekilde, 
yine bunun yanında resmi, yerel ve merke-
zi yönetimlere karşı baskı, yıldırma, tehdit, 
cebir ve şiddet içeren eylemlere ve bun-
larla oluşturulan korku ortamına “terör”, 
teröre başvuran organize yapılanmalara 
da “terör örgütü” ve yapının mensupları-
na da “terörist” denilmektedir. Buradan 
hareketle İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik 
Stratejileri Dairesi Başkanlığınca Eylül 
2020 yılında yayınlanan “KBRN Tehditleri 
Bağlamında Biyolojik Terörizm” başlıklı 
eserde de yer verildiği gibi Kimyasal, Bi-
yolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) 
tehdit ve tehlikeleri, 03.05.2012 tarih ve 
28281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanar-
ak yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığının Kimyasal, Biyolo-
jik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair 
Görev Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (f) 
bendine göre; “Petrol kirlenmeleri ve sal-
gın hastalıklar hariç olmak üzere; kimy-
asal, biyolojik, radyolojik ve nükleer mad-
deler, KBRN harp maddeleri ve tehlikeli 
endüstriyel maddeler ile bu nitelikteki teh-
likeli atıkların araştırılması, üretimi, işlen-
mesi, depolanması, nakledilmesi, kullanıl-
ması ve atık olarak işlem görmesi sırasında 
gerekli önlemler alınmadığında, çevre ve 
insan sağlığını tehdit eden tehlike durum-
larını, kitle imha silahlarının etkileridir.

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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İTHALAT-İHRACAT

Otomotivde ocak ayının ihracat şampiyonu
Kocaeli oldu

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

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv endüstri-
si, ocakta 2 milyar 230,2 milyon dolarla en fazla ihracat 
gerçekleştiren sektör oldu.
Otomotivde ihracat yüzde 1,6 gerilese de liderliği bırak-
mayan sektörün toplam otomotiv ihracatından aldığı 
pay yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.
Geçen ay en yüksek ihracat 595 milyon dolarla Kocae-
li’den yapıldı. Söz konusu kentin toplamdan aldığı pay 
yüzde 8,9 oldu.
Kocaeli’yi 467,5 milyon dolarla İstanbul, 434,7 milyon 
dolarla Bursa, 373,2 milyon dolarla Sakarya, 72,1 mily-
on dolarla Ankara takip etti.
Ocakta, İzmir’den 67,4 milyon dolarlık, Konya’dan 
44,8 milyon dolarlık, Manisa’dan 44,2 milyon dolarlık, 
Kırşehir’den 29,4 milyon dolarlık otomotiv ihracatı 
gerçekleştirildi.
Geçen ay en çok ihracat yapan iller sıralamasında 
Çankırı 9’uncu, Samsun ise 10’uncu basamakta yer aldı.
En çok ihracat yapan 20 il arasında en yüksek artış 
yüzde 126,6 ile Kayseri’de görülürken, onu yüzde 96,7 
ile Mersin, yüzde 77,5 ile Kırşehir izledi. Buna karşın, 
Bursa’da yüzde 21,9, Sakarya’da da yüzde 19,4’lük azalış 

görüldü.
En çok ihracat Almanya’ya yapıldı
Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar 
ocak ayında da Almanya olmaya devam etti. Sektörün 
geçen ay Almanya’ya ihracatı 324,7 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
Almanya’yı 268,2 milyon dolarla Birleşik Krallık, 182,1 
milyon dolarla Fransa, 165 milyon dolarla İtalya, 146,9 
milyon dolarla İspanya takip etti.
ABD’ye 117,6 milyon dolar, Slovenya’ya 102,9 milyon 
dolar, Polonya’ya 95,8 milyon dolar, Belçika’ya 81,5 mi-
lyon dolar, Mısır’a 64,8 milyon dolar otomotiv ihracatı 
gerçekleştirildi.
En çok otomotiv ihracatı gerçekleştirilen diğer ülkeler 
ise Rusya, Romanya, Fas, Hollanda, Şili, Macaristan ve 
İsveç olarak sıralandı.
İhracat artışı Şili’de yüzde 477, ABD’de yüzde 41 oldu
Geçen ay en büyük 20 otomotiv pazarı arasında ihra-
catın en yüksek arttığı ülke yüzde 477,4 ile Şili oldu. 
Bu ülkeye yapılan ihracat 31,6 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
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Bir ülkenin iktisadi performansını ve dolayısıyla 
refah seviyesini belirleyen en temel unsurlar; sahip 
olunan üretim faktörlerinin “niteliği ve niceliği” 
ile bunları verimli biçimde kullanabilme kapa-
sitesidir. En önemli üretim faktörlerinden birisi 
emektir. Ülkelerin sahip olduğu emeğin yarısı ise 
kadınlardır. Eğer ülkelerdeki istihdam sürecine 
kadınlar dahil edilemiyorsa üretim faktörlerinin 
en önemlilerinden birisi olan emek etkin kullanıl-
mamış olacaktır. Kadınların istihdama etkin katıla-
bilmesinin en etkin yollarından birisi ise onların 
iyi eğitim almasıyla ilişkilidir. Kadınlar iyi eğitim 
alınca; piyasaya üretim katkısı artar, daha iyi yaşam 
şartları oluşur ve hanehalkı kararları daha etkin 
olur. Böylece; daha çok üretim, daha çok büyüme, 
daha iyi yetişmiş nesil (beşeri sermaye) ve gelecek 
dönemlerdeki iktisadi büyüme artar.
Türkiye’de işgücüne katılamayan yaklaşık 8-9 mi-
lyon erkek nüfusa karşılık işgücü dışında kalan 
kadın sayısı 21 milyon gibi çok yüksek bir rakam-
dır. Eğer şu anki haliyle Erkek nüfusla aynı düzeyde 
işgücüne katılamama olursa, 12-13 milyon kadın 
işgücüne katılmış olacaktır ki bunun üretim etkisi 
çok yüksek olur.
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü tarafından “Milli Eğitimde Kadın Yöneti-
cilerin Az Olmasının Sebepleri” konulu yapılan bir 
araştırmada; çalışan kadınların %90’ı yönetici ol-
mak istemiyorlar. Bunun sebebi sorulduğunda ise; 
“Evlerine daha çok zaman ayırmak istemeleri” bir-
inci sırada çıkıyor. Bu da kadınların çalışıyor olsa 
bile, ailelerini ihmal etmediklerini ve bu nedenle 
kültürel açıdan da kadınların iş hayatına katılma-
larına karşı olunmaması gerektiğini göstermekte-
dir. Yani kadınlar hem çalışıp hem de çocuklarını 
yetiştirebilmektedirler. Kadın istihdamının ülkeler-
in gelişmişlik durumuna nasıl katkı yapabildiğini 
rakamlarla desteklemek de mümkündür. OECD 
verilerine göre, 2020 yılında kadınların işgücüne 
katılım oranı ABD’de %67,8, G-7 ülkelerinde 
%69,3, OECD ülkelerinde %63,8, Türkiye’de ise 
%35’tir. Dünyada kadınların işgücüne katılım oranı 
itibarıyla %80,7 ile İzlanda birinci sıradadır. Türki-
ye üyesi olduğu OECD ülkelerinin çok gerisinde 
bir orana sahiptir. Yine AB ülkelerinde de yaklaşık 
%70 civarında işgücüne katılım oranı bulunmak-

tadır. Türkiye kadınların işgücüne katılım oranı 
itibarıyla AB’nin yarısı bir orana sahip olmasının 
yanında kendi içerisinde de dengesizliklere sahip-
tir. Örneğin Doğu Anadolu Bölgesinde kadınların 
işgücüne katılım oranı yaklaşık %17 civarındadır. 
Yani, Türkiye AB’nin yarısı oranında Doğu Anad-
olu Bölgesi ise Türkiye’nin yarısı bir orana sahiptir.
Bu rakamlar göstermektedir ki, kadınların işgücüne 
katılımı yüksek olan ülkeler daha gelişmiş ülkel-
erdir. Türkiye gibi ülkelerin kadınların işgücüne 
katılım oranını %60’ların üzerine çıkarması du-
rumunda mevcut kadın emek gücünü etkin kul-
landığı söylenebilecektir. Kadınların işgücüne 
etkin katılımının sağlanabilmesi için şu hususlar 
önemlidir.
 Kadınlara yönelik sağlık ve eğitim hiz-
metleri iyileştirilerek kadınların toplumsal rolü 
artırılmalıdır. 
 Her ilde (Özellikle Doğu ve Güney-
doğu’da) belediyelerin zorunlu olarak çok büyük 
bir kapalı alan yapmaları sağlanmalı ve il ve yöre 
kadınlarının ürettiklerinin satılması bu alanlar 
vasıtasıyla sağlanmalıdır.
 Küçük yaştaki evlilikler önlenmelidir. 
Örneğin, Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 
yaptığı araştırmalara göre,  Ağrı ilindeki evlilikler-
in  %36,4’ü 17 yaş ve öncesinde gerçekleşmektedir. 
SERKA’nın 2017 yılındaki TRA2 Bölgesi Kadın 
Profili Araştırmasında, imkan olduğunda çalış-
mak istermisiniz sorusuna çalışmayan kadınların 
%70’ten fazlası çalışmak istediğini beyan etmekte-
dir. Bu durum kadın istihdamının düşük olmasının 
önemli sebebinin kadınların kendi iradeleri dışın-
da gerçekleştiğini göstermektedir. Bu nedenle, Tür-
kiye’nin yarı nüfusunu oluşturan kadınların irade 
ve emek gücünün mutlaka toplumun yararına 
değerlendirilmesi gerekmektedir.
 Kadınlara yönelik mesleki eğitim kursları 
artırılmalıdır.
 Dini temsilcilerin konuyu doğru izah et-
meleri sağlanmalıdır. Çünkü İslâm dininin kadının 
çalışmasına karşı hiçbir duruşu bulunmamaktadır. 
En büyük örnek ise Hz. Hatice’dir.

KADIN İSTİHDAMI

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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SAĞLIK

İskelet sisteminde nadir görülen
genetik bir hastalık keşfedildi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Osman Demirhan, araştırmasında gende
bulunan bir mutasyonun, iskelet sistemi hasarlarına ve cinsel organ düzensizliklerine neden

olduğunu keşfetti.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden yapılan 
açıklamaya göre, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıb-
bi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Demirhan yaptığı araştırmada, gende bulunan yeni 
bir homozigot mutasyon sonucunda iskelet sisteminde 
hasarların oluştuğunu belirledi.
Araştırmada, genetik hastalığa cinsel organ düzensiz-
liklerinin de eşlik ettiği ortaya çıkarıldı.
Demirhan’ın bilimsel dergiler ve makalelerde de yayın-
lanan araştırması, tıp literatürüne “Demirhan Sen-
dromu” olarak geçti.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Demir-
han, “Nadir olarak görülen iskelet hastalıklarının sıklığı 
yaklaşık 5 binde bir olarak bildirilmiştir. Bununla bir-
likte akraba evliliğinin yüksek olduğu ülkemizde iskel-
et hastalıklarının görülme sıklığının literatürde bildir-
ilenden çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.” 
ifadesini kullandı.
Demirhan, iskeletin genetik hastalıkların klinik, 

radyolojik ve moleküler kriterlere göre 42 grup altında 
incelendiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Bu araştırmamızda çok akrabalı bir ailenin çocuğu 
olan 16 yaşındaki kız çocuğunda parmaklarının katl-
anması, fibula kemiğinin gelişmediği, şiddetli parmak 
kasılmaları, ellerde eklem kayıpları ve el ayak bilek 
kemiklerinin kaynaşmasından oluşan ciddi bir kol ve 
bacak şekil bozukluğu görüldü. Bununla birlikte yu-
murtalıkların gelişmediği belirlendi ve az gelişmiş 
rahime sahipti. Endokrinolojik bulgular ise yumur-
talıklarının yeterli hormon veya üreme hücresi oluştur-
madığını ortaya koydu.”
Hastanın, anne ve babası, amcasının çocukları ve 4 
kardeşinden 2’sinin bozuk gen bakımından taşıyıcı 
olduğu bilgisini veren Demirhan, “Genetik alanında 
nadir görülen hastalıklar kapsamında önemli bir hast-
alığı bularak tıp bilimine ve literatürüne ‘Demirhan 
Sendromu’ olarak kazandırmaktan dolayı gururluyuz       .” 
değerlendirmesinde bulundu.
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İSLAM MEZHEPLERİ’NİN DOĞUŞ NEDENLERİ
Mezhep değince ilk olarak akla gelen şey 
ihtilaflardır. İhtilaf ise, insanın olduğu her 
yerde bulunmaktadır. Bu son derece nor-
mal bir durumdur. İnsanlık tarihi boyunca 
çok farklı fikir ve düşüncelerin, inançların 
ve hayat tarzlarının olduğu görülmektedir. 
Bu sadece şu ya da bu dini inanışa veya 
düşünce yapısına ait bir husus değildir. 
Sosyolojik olarak herhangi bir grubun, 
tarikatın, partinin veya cemaatin liderin-
in vefatı ile birlikte, ihtilaflar had safhaya 
çıkar ve değişik mülahazalarla bölünme 
ve parçalanmalar vuku bulur. Dolayısıyla, 
mezhepleşmeyi sadece İslam’ın bir özelliği 
imiş gibi görmek son derece yanlıştır. 
Örneğin, Museviler ve Hıristiyanlar da pek 
çok kollara ayrılmışlardır. 
Biz öncelikle mezhebin ne olduğunu 
tanımladıktan sonra, ihtilaf sebepleri üze-
rinde duralım. Mezhep “gidilen yol” an-
lamına gelen Arapça bir kelimedir. İslam 
dininin itikadi ve ameli sahadaki düşünce 
“ekol”leri diyebileceğimiz mezhepler, ister 
siyasi ve itikadî, ister amelî, yani fıkhî 
olsun, dilimizde müştereken “mezhep” 
adıyla anılmaktadır. Genel anlamda, bel-
li bir şahıs veya o şahsa uyan topluluğun, 
çoğunlukla siyasî bir emel için çıktıkları 
yolda, İslam’ın ana esasları olan Kur’ân-ı 
Kerîm ve Sünnet’i anlayış şekillerini 
yansıtan bu mezheplerin, tarihte ve kay-
naklardaki isimleri “Fırka”dır. 
Biz, İslam Mezhepleri Tarihi dediğimizde, 
sadece siyasi ve itikadi olarak zuhur etmiş 
olan mezhepleri kasdetmekteyiz. Ame-
li olan konulardaki ayrılıkları ise İslam 
Hukuku (Fıkıh) konu edinmektedir. İs-
lam Hukuku ile ilgili mezhepler bizim bu 
yazımızın konusu dışında kalmaktadır. 
Zira her ikisinin doğuş nedenleri yerine 
göre farklılık arz etmektedir. 
Gerçekten İslam Mezhepleri Tarihi in-
celendiğinde birkaçı istisna edilecek 
olursa, ortaya çıkan mezheplerin hemen 
tamamına yakını, ya şahısların ya da toplu-
lukların şu veya bu şekilde, iktidara kavuş-
mayı hedef alarak siyasî ve dünyevî ihtiras, 
arzu ve menfaatlarının tesiriyle ortaya çık-
mış; yaşayabilmek için de Kur’ân-ı Kerîm 

ve Sünnet’i kendine yardıma çağırmak 
suretiyle, esas niyetini Kur’an ve Sünnet-
ten biçilmiş kaftanların ardına gizlemek ve 
örtmek yolunu tutmuştur.
Bu noktada insanların kısaca ihtilaf etme 
nedenlerine temas edelim. Yukarıda ifade 
ettiğimiz gibi nerede insan varsa orada 
ihtilaf bulunmaktadır. Zira bu fıtratların 
gereğidir. Aynı kültür içerisinde, aynı 
maddi ve manevi ortamda yetişen ve hat-
ta eğitici ve öğreticileri bir olan aynı ana 
ve babanın ikiz iki çocuğu bile bazı konu-
larda ayrılık gösterebilirler. Durum böyle 
olunca, çok değişik çevrelerde yetişen in-
sanların durumları hayli hayli farklılık 
arzedecektir. Yaratılış faktörünün yanında 
diğer nedenler kısaca şunlardır: 
İhtilaf konusu meselelerin aslında açık ol-
mayıp kapalı oluşu: Eflatun’un Fil örneği 
bu konuyu çok iyi izah eder. Eflatun şöyle 
der:”İnsanlar her yönüyle gerçeği idrak 
edemedikleri gibi ondan tamamen uzak da 
olamazlar. Her insan gerçeğin bir yönünü 
idrak eder. Şu misal, bunun örneğidir: 
Birkaç kör, filin yanına varırlar, herbiri, 
onun bir organını tutar, eliyle kontrol eder 
ve onun ne olduğunu kendine göre hayal 
eder. Onun ayağını yakalayan, filin ağaç 
gövdesine benzeyen uzun ve yuvarlak bir 
yaratık olduğunu anlatır. Sırtına ulaşan, 
onun yüksek tepelere benzeyen bir yaratık 
olduğunu söyler. Kulağını tutan ise, onun, 
düz, ince, katlanan ve açılan bir yaratık 
olduğunu söyler. Görüldüğü gibi, bun-
lardan herbiri, gerçeğin sadece bir kısmını 
idrak edebilmiş, diğer arkadaşlarını yalan-
lamış, Fil’in yaratılışını anlatma hususun-
da hatâ ettiklerini ve cehalete düştüklerini 
iddia etmişlerdir. Görüyorsunuz bunlar, 
doğru söylemede nasıl birleşmişler sonra 
aralarına nasıl yalan ve hata girmiş ve on-
ları ihtilafa düşürmüştür...” Zaten ihtilaflar 
birçok kerede meselenin kapalı veya zor 
oluşundan değil, ihtilaf eden taraflardan 
herbirinin, diğerinin görüşünü bilmey-
işinden doğar. 

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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TEKNOLOJİ

ASELSAN’ın yeni silahı Göker
göreve hazır

Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi, hava hedeflerine karşı 4, kara hede-
flerine karşı 5 kilometrenin üzerinde menzilde etkinlik sağlayacak.

ASELSAN, hava ve kara savunması görevleri için 
geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah 
Sistemi’ni göreve hazır hale getirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN, 
özgün sistem tasarım ve entegrasyonu yaklaşımıyla 
kara ve deniz platformlarında kullanılabilen silah 
sistemleri geliştiriyor. Güvenlik güçlerinin talepleri 
ve değişen tehditleri dikkate alan şirket, mevcut 
ürünlerine yenilerini ekliyor.

ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı Göker ile 
atış testleri gerçekleştirdi. ASELSAN öz kaynak-
larıyla yürütülen Göker 35 milimetre Çok Maksatlı 
Silah Sistemi’nin işletme testleri ve kabiliyet göster-
im atışları, Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış 
Alanı’nda tamamlandı. Mini/mikro insansız hava 
aracı (İHA) sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu 
hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha 
etmeyi başaran sistem, aynı zamanda kara hedefler-
ine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin 

olduğunu kanıtladı. Yapılan testler sistemin göreve 
hazır olduğunu ortaya koydu.

Göker Sistemi, sabit tesis ve sınır bölgelerinde 
konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava ve 
kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
tasarlandı.

Sistem, “ATOM 35 milimetre Parçacıklı Mühim-
mat”ın güç çarpanı olarak kullanımıyla mini/mikro 
İHA, maket uçak, helikopter gibi hava hedeflerine 
karşı 4 kilometrenin üzerinde menzilde etkinlik 
sağlayacak. Kara hedeflerine karşı ise 5 kilometrenin 
üzerinde menzilde caydırıcılık sağlayacak sistem, 
geniş yükseliş ekseni kapsamasıyla özellikle dağlık 
alanlarda düşük alçalış açılarına atış imkanı verecek. 
Sistem, bu sayede hem kara hem de hava hedeflerine 
karşı yüksek başarımla sahada kullanım alanı sun-
acak.



SİMGE DERGİ 19

BAKIŞ AÇISI

Ebû Muhammed Sa’dî, Müşerrifüddîn 
Muslih b. Abdullâh b. Müşerrif-i Şirazî 
(ö. 1292) tartışmasız İran edebiyatının 
en büyük söz ustalarından biridir.  Adı: 
“Muslihuddin”; lakabı “Müşerrifüd-
din”; şiirdeki adı/mahlası, “Sa’dî”dir. 
Şiirde kullandığı adı “Sa’dî” daha 
yaşadığı zamanlarda bile geniş coğrafy-
alarda ün salmıştır. 
1209 yılında Şiraz’da eskiden beri din 
bilginleri yetiştiren bir ailede dünyaya 
geldi. Çocukluk günlerinden itibaren 
babasının gözetiminde öğrenim gördü. 
Çocuk yaşta babasını kaybetti. İlk ede-
bi ve dini bilgilerini Şiraz’da aldı.  Daha 
sonra öğrenimini sürdürmek için Bağ-
dat’a gitti. Sa’dî’nin uzun yıllar sürecek 
olan seferlerinin ilki olan bu yolculuk 
1223-24 yıllarında gerçekleşti. Bağ-
dat’ta Nizamiye medreselerinde öğren-
imine devam etti.  
Fars dilinin tartışmasız egemen bir 
söz ustası, “Efsahu’l-mütekellimin: En 
güzel şiir söyleyen şair” olarak bilinen 
Sa’dî-yi Şirazî, eşsiz eseri Gülistân ile 
Farsça nesrin en güzel örneğini, san-
atlı nesir tarzının en güzel metnini or-
taya koymuş, rakipsiz ve özgün tarzını 
yaratmış, bu tarzda o doruklara ondan 
başkası erişememiştir. 
Sa’dî hayatının önemli bir kısmını Bağ-
dat’ta öğrenim görmesinin yanı sıra 
hilafet merkezi Bağdat’ın ünlü bilim ve 
düşünce adamlarıyla görüş alışverişler-
inde bulunarak geçirdi. Ancak gördüğü 
öğrenim, edindiği bilgilerin onu istediği 
gibi tatmin etmediğini düşündüğünden 
olsa gerek çevresindeki coğrafyaları 
gezip görme düşüncesi bir süre son-
ra bilgi edinme ve eğitim düşüncesine 
egemen oldu. İslâm coğrafyasını, gez-
meğe başladı. Bu seyahatlerinde gezip 
gördüğü Kufe, Basra, Halep, Şam, Tra-
blus, San’a, Hicaz gibi şehirler onun 
tecrübelerini geliştirmesine katkı sun-
muş merkezlerdir. Bu gezileri esnasın-
da birkaç kez hac ziyaretinde de bulun-

muş, Arapçanın değişik yörelere göre 
değişen lehçelerini bizzat konuşulduk-
ları yerlerde daha da geliştirmiş, bu 
yüzden de daha sonra yazdığı iki dilli 
şiirlerinin yanı sıra son derece akıcı, 
söz sanatları açısından da alabildiğine 
değerli fesahat ve belagat örneği Arapça 
uzun kasidelerini yazmıştır.   
Sa’dî’nin, 1223 yılında başlayan ve 35 yıl 
süren bu upuzun seyahat dönemi 1257 
yılında Şiraz’a dönmesiyle sona erdi.  
Bütün bu uzun ve yorucu seyahatler-
inin ardından elli yaşlarının üzerinde 
yoğun bir bilgi ve tecrübe birikimiyle 
doğduğu topraklara geri döndü. 
Sa’dî, böylelikle tecrübe alanındaki 
eğiti¬mini de tamamlamış oluyor-
du. Uzun yıllar sü¬ren bu seyahat-
lerinde gördüklerini, duydukları¬nı, 
bizzat yaşadıklarını bir araya topladı 
ve ken¬disinden sonra gelecek kuşak-
lara çok değerli, ib¬ret, öğüt ve hayat 
tecrübesi dolu veciz eserler bıraktı. 
Kalp gözlerini açarak gezmiş olan Sa’dî, 
bu yüzden olayları değişik bir açıdan 
izleme im¬kanı bulmuştu. Her zer-
renin hakikati gösteren bir ayna, her 
yaprağın marifet kitabının bir say¬fası 
olduğunu gözlemledi. 

1
Kaynar içimde kanım her an durmadan
Dışarıda haberleri yok insanların bun-
dan
Bir tek Leyla’nın yüzünü gören
Mecnun’un ne dertler çektiğini anlayan
2
Âşıklar dergâhında hazırlar gel
Kötü huyundan sorgulanmayacaksın 
gel

SA’DÎ-Yİ ŞİRAZÎ’DEN RUBAİLERİ

Prof. Dr.
Nimet YILDIRIM

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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Omicron Varyantı Dünyanın Meşhur COVID 
Aşılarının İtibarını Sarsmaktadır
COVID-19 pandemisi, 2019 yılından bu yana 
dünya genelinde insan yaşamı üzerinde eşi 
benzeri olmayan bir etki yarattı. Etkili aşıların 
hızla geliştirilmesi ve küresel dağılımı ile 
küçük molekül ve monoklonal antikor bazlı 
ilaç geliştirme başarısı, bu hastalığın önlen-
mesine ve kontrolüne ciddi miktarda yardımcı 
oldu. Bununla birlikte, 24 Kasım 2021’de yeni 
bir SARS-CoV-2 varyantı (B.1.1.1.529/BA.1) 
bildirildi ve bu durum dünya çapında yay-
gın bir huzursuzluğa neden oldu. Sadece iki 
gün sonra, 26 Kasım’da, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), SARS-CoV-2 Virüs Geliştirme Teknik 
Danışma Grubu, B.1.1529’u endişenin beşinci 
versiyonu (version of concern, VOC) olarak 
belirledi ve Omicron olarak yeniden adlandırdı 
(Şekil 1). 
Omicron ilk olarak 9 Kasım 2021’de Botswa-
na’da toplanan bir örnekte gün ışığına çıktı. 
Güney Afrika’nın Gauteng kentinde de vaka 
sayısında kısa sürede hızlı bir artış yaşandı. 30 
Kasım’a kadar Omicron, Güney Afrika, Birleşik 
Krallık, Avustralya, Kanada, ABD, Hong Kong 
dahil 17 ülke ve bölgede rapor edildi ve liste her 
geçen gün büyüdü. COVID-19’un Omicron 
varyantı, şimdiye kadar ortaya çıkan diğer var-
yantlardan daha fazla mutasyona sahip olduğu 
için diğer varyantlardan daha hızlı yayılıyor. 
Mutasyonların çoğu, virüsün nasıl yayıldığıy-
la ilgili olan başak (spike) proteininde bu-
lunur. Laboratuvar kanıtlarına göre, dünyanın 
en yaygın kullanılan COVID-19 aşıları, hızla 
yayılan Omicron varyantı ile enfeksiyona karşı 
ya çok az koruma sağlıyor veya hiç koruma 
sağlamıyor. Bu konuda şimdilik bilinenlerin en 
iyi özeti budur.
Tüm SARS-CoV-2 varyantları arasında, 
omikronlar açık ara en fazla sayıda mutasyo-
na sahiptir. Özellikle, virüsün enfektivitesini 
ve antijenikliğini belirleyen ana viral bileşen 
olan başak proteininde 32 adet farklı mutasyon 
meydana gelmektedir. Ek olarak, bu 32 muta-
syondan 15’i başak proteinin reseptör bağla-
ma bölgesinde bulunur. Bu mutasyonlar, alfa, 

beta, gama ve delta gibi önceki endişe verici 
varyantın (VOC) neredeyse tüm büyük muta-
syonlarını ve koruyucu antikorlar tarafından 
virüs duyarlılığını nötralize ettiği kanıtlanmış 
diğer bilinen mutasyonları kapsar. Virüsün, 
başak kompleks mutasyonlarının enfeksiyon 
veya aşılamadan önce indüklenen bağışıklıktan 
kaçabileceği ve çok sayıda başarılı enfeksiyo-
na veya mutasyona uğramış viral varyantlarla 
yeniden enfeksiyona neden olabileceği öne 
sürülmüştür.
Londra meerkezli bir veri izleme firması olan 
Airfinity tarafından derlenen rakamlara göre, 
şimdiye kadar dünya çapında kullanılan 11 mi-
lyardan fazla COVID-19 aşı dozunun yaklaşık 
5 milyarınını Çin yapımı aşılar olan Sinovac ve 
Sinopharm oluşturmaktadır (Şekil 2). Tabii bu 
aşılara erişim imkanlarının dünyanın her yer-
inde dengeli ve eşit oranda dağıldığını söyle-
mek maalesef mümkün değildir.
Şekil 1. Omicron varyantı, insanları hasta eden 
çeşitli COVID-19 semptomlarına sahiptir.

Şekil 2. COVID-19’a karşı etkili aşıların kul-
lanılan doz sayıları (nature.com’dan alınmıştır). 
Dünya genelinde 11 milyardan fazla doz Cov-
id-19 aşısı kullanılmış olup, bunun yaklaşık 
yarısı inaktif aşılardan oluşmuştur (Sinovac, 
Sinpopharm ve Bharat).

Omicron Varyantı Dünyanın Meşhur
COVID Aşılarının İtibarını Sarsmaktadır

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar
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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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Sevgili Okurlar,
Osmanlının son 150 yılı Devşirme ege-
menliğinin etkisini yitirmeye başladığı bir 
dönemdir. Ancak bu dönemde yeni bir 
sömürü ortaya çıkmış Avrupa ve içimizdeki 
Ermeniler ve Rum’lar başta Hıristiyan un-
surların bir yandan devleti birlikte soyark-
en diğer taraftan isyana geçerek devleti 
yıkmaya Türkleri katletmeye başladıkları 
bir dönem ile karşı karşıya kalınmıştır. Batı 
aynı taktiği bu gün uyguladığı için sizlere 
Osmanlı’nın son döneminde yaşadığımız 
soygunu ve buna bağlı siyasi çöküşü sizi 
sıkmayacak kadar özet olarak anlatacağız.
Ermeniler 19.yy’da isyana geçmişlerdir.(Bu 
isyanları da ileride anlatacağız). Osmanlı 
gibi geçmişte Cihan Devleti olmuş,bu dev-
letin içerisinde en ayrıcalıklı mevkii almış, 
Cemaat olarak yaşayan bir dini topluluğun 
İsyana geçmesi,Osmanlı Sultanının Cuma 
Selamlığında kullandığı arabasına terörist 
saldırı düzenleyerek suikaste dahi girişm-
esi yüz binlerce Türk’ü acımasızca katletm-
esi için büyük bir haksızlığa maruz kalması 
gerekmez mi? 
Ne yazık ki bunlar olmamıştır. Hatta 17. Ve 
18. Yüzyıllarda tefecilik yaparak Türklerin 
ellerinde neyi var nesi yoksa gaspeden Er-
meniler 19. Yüzyılda yani 1800’lü yıllarda 
devlette dönen bütün kirli oyunların or-
ganizatörü mevkisine ulaşmışlardır. 
İzleyelim. 
Herhangi bir vezir veya bürokrat para iste-
diğinde Ermeniler onlara senetsiz veya 
belgesiz borç vermektedirler. Genç bir 
bürokrat göreve geldiğinde bu bürokra-
ta yörenin güzel kızlarından bularak ev-
lendirmekte dâhil, bürokratların bütün ev 
harcamalarına kadar Ermeniler organize 
ederler. Onlardan hesap sormak paşanın 
veya efendinin aklına bile gelmez.
Ancak bu yapılan iyiliklerin bir bedeli 
vardır. Bürokratın görevli olduğu konuyla 
ilgili yapılacak işin fiyatını Ermeni sarraf 
tayin ve tespit eder. Halktan iş yaptıracak 
kişi Bürokratın yanına çıkmak yerine Er-

meni sarraf ’a gider yapılacak hizmetin 
bedeli ödenince Ermeni sarraf vatandaşı 
bürokratın makamına gönderir.
1840’larda İngiliz araştırmacı Hamilton 
Tirebolu ve çevresine gezmek için Tirebo-
lu’nun ağasını ziyaret eder.
Tirebolunun ağası gezdirme görevini Er-
meni sarrafına verir. Ermeni Sarraf ’ın 
elde ettiği imtiyazlar Hamilton’u hayretler 
içinde bırakır.
Hamilton Nazilliye gittiğinde Aydın Val-
isi Karaosmanoğlunun sarrafı tarafından 
karşılanarak konuk edilir. Civarda iş yap-
mak isteyen bütün pamuk ekicileri ve tüc-
carlar vali ile yapacakları görüşmelerde 
önce sarrafa başvurmak mecburiyetinde-
dirler.
Artık valiler bile Ermeni sarraflarla iç içe 
çalışmaya başlamıştır. Erzurum Valisi Hacı 
Mehmet’in mahiyeti işte bu esas üzerine 
kurulmuştur. (UBICINI A. Bu günün Tür-
kiyesi 1855)
Vali Hacı Mehmet’in hizmetindeki adam 
sayısı 150 civarında iken hareminde de 160 
cariyesi bulunmaktaydı.
Paşalığından yarım milyon lira gibi çok 
önemli bir miktar gelir temin etmekteyken 
temin ettiği gelir tefecilerin elinde yok 
oluyordu.
Devletin en alt kademelerinden en üst ka-
demelerine kadar devam eden bir rüşvet 
çarkı bulunuyor bu çark Ermeni sarrafların 
kontrolünde yürüyordu. Bu biriken paralar 
en sonunda Osmanlı Devletine yüksek 
faizle borç olarak veriliyor devlet batağa 
sürükleniyor Türk insanı açlığa ve sefalete 
itiliyordu. 

TÜRKLERİN KURDUĞU OSMANLI DEVLETİNDE
BAKAN VE BÜROKRATLAR KİMLERDİ?

Taner ÜNAL
Yazar

BAKIŞ AÇISI

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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SAĞLIK

Uzmanından ‘aşırı tuz tüketimi kan basıncını artıyor’ 
değerlendirmesi

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türki-
ye’de tuz tüketiminin önerilen düzeyin üzerinde olduğunu, bu durumun hipertansiyon 

başta olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açtığını söyledi.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine, günde 5 
gramdan fazla tuz tüketilmemesi gerektiğini 
ifade etti.
Tuzun fazla tüketilmesinin kan basıncını 
artırdığını anlatan Üstündağ, bunun büyük 
sağlık problemlerine zemin hazırladığına dik-
kati çekti.
Üstündağ, “Maalesef tuzla kendimizi zehirl-
iyoruz. Arkeolojik veriler bize gösteriyor ki 
atalarımız toplayıcılık ve avcılıkla, bugünle 
değerlendirirsek, günde en fazla 1,5 gram sof-
ra tuzu tüketiyor olabilirlerdi. Böbreklerim-
iz öyle dizayn edilmiş ki bir günde 5 grama 
kadar tuzu uzaklaştırma kapasitesinde. Ama 
maalesef bugün ortalama tuz tüketimi 15 
gram. Yani böbreğin atabileceği tuzun 3 katı 
seviyede ve bunlar vücutta birikiyor.” dedi.
Tuzun azaltılması gerektiğini vurgulayan 
Üstündağ, şunları kaydetti:
“Her bir çay kaşığı tuz üç buçuk su bardağı 
suyu vücutta topluyor. 700 mililitre kadar su 
vücutta kalmış oluyor. Vasküler, yatakta yani 

damarın içinde zaten 5 litre kan var. Vücut-
ta tutulan su kanın içerisine girince damarın 
içindeki basınç artıyor. Bir süre sonra tuz 
damarın duvar tabakasının içerisine gidip 
onu kasıyor ve kan basıncı maalesef aktif hale 
geliyor. Dolayısıyla tuzu azaltmak gerekli. 
Tuzu azaltırsak büyük bir yol almış oluruz.”
“Fazla tuz alarak vücudumuzu zehirliyoruz”
Prof. Dr. Üstündağ, işlenmiş gıdalarda tuz or-
anının yüksek olduğunu anımsattı.
Tuz alımının doğal yollardan yapılması gerek-
tiğine işaret eden Üstündağ, “Bir günde 10 
parça tuz alıyorsak bunun bir parçası sofrada 
kullandığımız tuz, yaklaşık iki parçası yeme-
klerin içindeki tuz ama 7 parça yiyeceklerin 
kendi öz tuzu olmalı. Ne kadar işlenmiş gıda 
kullanırsak, bu gıdaların içeriğindeki tuz 
içeriğine dikkat etmezsek o kadar fazla tuz 
alıyoruz ve vücudumuzu zehirliyoruz. Böyle 
olunca hipertansiyondan kurtulamıyoruz.” 
diye konuştu.
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DERS KİTAPLARIMIZDA MAVİ VATAN KAVRAMI MUTLAKA YER ALMALI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi

Sevgili okurlarımız, bu yazıma HAYALÎ BEY 
tarafından ifade edilen çok anlamlı bir beyit ile 
başlamak istiyorum. 
Cihân-ârâ cihân içredür ârâyı bilmezler
Ol mâhiler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler.
(Cihanı süsleyen cihanın içindedir süsleyeni bil-
mezler
O balıklar ki denizin içindedir denizi bilmezler).
   İşte bu beyit, Allah’ın bize lütfettiği tarihi, 
kültürel ve biyolojik zenginliklerimizin yeterince 
farkında olmadığımızı ifade etmesi bakımından 
önemlidir. Mesela, Üzerinde yaşadığımız güzel 
ülkemiz ve Cennet vatanımız Türkiye; Akdeniz, 
Avrupa-Sibirya ve İran-Turan Biyocoğrafya bölge-
lerine ev sahipliği yapmaktadır. Her bölge, ende-
mik türleri ve çok çeşitli ekosistemleri barındır-
maktadır. 
   Birçok ders kitabında olduğu gibi FAO tarafından 
2019 yılında yayınlanan bir kitapta da Türkiye’nin 
konumu ve sınırları “Türkiye Cumhuriyeti, kuzey 
yarımkürede Eski Dünya Kıtaları’nın (Asya, Afrika 
ve Avrupa) buluştuğu bir noktada yer alır. Toplam 
karasal sınır uzunluğu 2875 km olup, kuzeybatı-
da Yunanistan ve Bulgaristan; kuzeydoğuda Gür-
cistan; doğuda Ermenistan, Azerbaycan ve İran; 
güneyde Irak ve Suriye ile kara sınırları bulunmak-
tadır. Toplam deniz sınırı uzunluğu 8333 km’dir…” 
(1).  şeklinde ifade edilmektedir. Oysa ders kita-
plarında ülkemizin siyasi ve coğrafi sınırları ifade 
edilirken Mavi Vatan kavramı da vurgulanmalıdır.
   İlk defa 4 Haziran 2006 tarihinde Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı’nda düzenlenen Karadeniz 
ve Deniz Güvenliği konulu sempozyumda ifade 
edilen Mavi Vatan kavramı 2015 sonrası Türki-
ye’nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce day-
alı stratejisinin temelini oluşturmuştur. Dış politi-
kanın militarizasyonu ve askeri güç kullanımının 
diplomasiden öne çıkartılması, Türkiye’nin savun-
masının sınır ötesi alanlardan başlatılması ve bu 
stratejiyi uygulamaya yönelik bir askeri endüstriyel 
kompleksin geliştirilmesi ile karakterize edilmiştir. 
Özet olarak; Türkiye’nin dört bir tarafında deniz 
yetki alanları Mavi Vatan olarak isimlendirilmek-
tedir ve aynı zamanda söz konusu bu deniz yetki 
alanlarındaki hak ve menfaatlerinin korunması 
anlamına gelmektedir(2). Daha sonra geliştirilen 
bu kavram, 2010 yılında “Temel Deniz Huku-
ku” kitabında yer alınmıştır. Ancak Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) tarafından ders programları 
2018 yılında yenilenmiş olmasına rağmen, birçok 
ders kitabımızda Mavi Vatan kavramına rastlamak 

mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip ERDOĞAN’ın ifadesiyle “… ülkemiz-
in gerektiği gibi korunabilmesi, Mavi Vatan’ın en 
iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür …” . Bu 
bağlamda cennet vatanımızın savunulması konu-
sunda ülkemizin her bir ferdinde Mavi Vatan ka-
vramı ve bilincinin yerleşmesi için MEB ve Üniver-
site düzeyindeki ders kitaplarımızda ve akademik 
yayınlarımızda Türkiye’nin sınırlarının Mavi 
Vatan Doktrini ile 462 bin kilometrekare olduğu 
gerçeğinin yer alması elzemdir. Bu durum, hi-
drokarbon kaynaklarının yanı sıra henüz tam olar-
ak istifade edemediğimiz biyolojik kaynaklarımızın 
da değerlendirilmesi gerektiğinin çok önemli bir 
göstergesidir.
   Sözlerime Mithat Cemal KUNTAY’ın vatan ka-
vramı ile ilgili anlamlı dizeleriyle son verirken, se-
lam ve sevgilerimi sunuyorum.  
 Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Kaynaklar:
(1). FAO. 2019. Türkiye’nin Biyoçeşitliliği: Genetik 
Kaynakların Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistem-
lerine    
       Katkısı. Ankara. 222 s. Licence: CC BY-NC-SA 
3.0 IGO.
(2).https://www.hurriyet.com.tr/galeri-mavi-
vatan-ne-demek-mavi-vatan-nedir-iste-mavi-
vatanin-ortaya-cikisiyla-ilgili-bilgiler-41609060/3 
(Erişim tarihi: 14.01.2022). 

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Ali ALAŞ

Yazar
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Liselerde ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam bilim tarihi’ 
seminerleri için iş birliği protokolü

İBTAV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mecit Çetinkaya ile MEB Bakan Yardım-
cısı ve İBTAV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazif 
Yılmaz protokole imza attı.

İBTAV, protokol kapsamında Türkiye genelindeki 
liselere ziyaretlerde bulunarak, “Prof. Dr. Fuat 
Sezgin ve İslam bilim tarihi” konulu seminerl-
er gerçekleştirecek. Bu seminerler ve yapılacak 
diğer faaliyetlerle Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilimsel 
mirasının gençlere ulaştırılması sağlanacak.

İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya, protokol ile 
lisedeki öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’i ve 
değerli bilim insanlarını daha yakından tanıya-

cağını ifade ederek, vakfa bu imkanı tanıyan MEB 
yetkililerine Nazif Yılmaz nezdinde teşekkürler-
ini iletti.

MEB Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, İBTAV 
ile yaptıkları protokolün lise öğrencileri açısından 
çok kıymetli olduğunu, bilim tarihini öğrenen 
gençlerin, oradan aldıkları ilhamla geleceği daha 
güzel bir şekilde inşa edeceklerini belirtti.

Yılmaz, iş birliğine katkı sunan İBTAV Başkanı ve 
yönetimine teşekkür ederek, bilim mirasına katkı 
sunan projelere her zaman destek vereceklerini 
kaydetti.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ile Milli Eğitim Bakan-
lığı (MEB) arasında Türkiye genelindeki liselerde “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam bilim tarihi” 

konulu seminerler düzenlenmesi için protokol imzalandı.

EĞİTİM
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TİROİD BEZİ HASTALIKLARI-1

Şekli bir kelebeği andırdığı için boynu-
muzun kelebeği olarak tariflediğimiz 
Tiroid bezi vücudumuzda birçok sistem 
üzerinde kritik etkileri mevcuttur. Boyu-
tu çok küçük olmasına rağmen ağırlığına 
göre vücudumuzda en çok kanlanan or-
ganımızdır. Tiroidin bezinin büyümesi 
guatr olarak tarif edilmektedir. Ancak 
hastalarımız tüm tiroid bezi hastalıklarını 
guatr olarak tanımlamaktadır. Çevresel 
yanlış bilgilendirmeler sebebiyle en çok 
kafa karışıklığı yaşadığı hastalık grubu-
dur tiroid bezi hastalıkları. Bu yüzden ti-
roid bezi ve hastalıkları konusunda genel 
bilgilendirme gereği hissettim.
Boyun bölgesinde tüm şişlikler genel 
olarak guatr olarak değerlendirilmekte 
ancak bu bölgede Tiroid bezi dışında 
lenf ,damar, sinir yapılarI, yemek ve nef-
es borusu gibi dokular mevcut. Bu doku-
ların patolojileri veya bazen kişilerin nor-
mal boyunsal yapıları da guatr hastalığı 
olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden her 
boyun şişliği guatr hastalığı olarak değer-
lendirilmemeli ve mutlaka hekim kon-
trolüne gidilmeli. 
En çok muhatap olduğumuz sorular ise 
‘dişimi- erkekmi’, ‘İçmi- dışmı’, ‘zehirl-
imi- zehirsizmi’. Hekimlik hayatımın 
başlarında tıbbi bilgimizin karşılığını bu-
lamadığım için cevaplamakta zorladığım 
sorulardır. Bu soruları sorarken hasta-
larımızdan gözlemlediğim genellikle kay-
gı düzeyleri çok yüksek olmasıdır. Aslın-
da bu soruların karşılığı bizimde klinik 
uygulamada dikkatlice incelediğimiz 
tiroid bezinde kanser hastalığının olup 
olmaması, hormonal olarak aktif olup 
olmaması ve çevre dokulara bası, göğüs 
boşluğuna büyüme yapıp yapmamasıdır. 
Tiroid bezi hastalıkların tanısını koyark-
en bizim hastalardan aldığımız bilgiler ve 

muayene çok önem arz etmektedir. İyot 
eksikliği olan endemik bölgede yaşaması, 
yaş, cinsiyet, ilaç kullanımı gibi bilgiler, 
çarpıntı, terleme, titreme, huzursuzluk, 
yorgunluk, vücutta şişlik, ses kısıklığı 
yutma güçlüğü gibi birçok semptom 
bizi tiroid hastalıklarını belirlemede çok 
önemlidir. Muayenede ele gelen bir nodül 
olması bu nodülün sertliği lenf bezlerinin 
büyümesi hastalıkları teşhis etmemizde 
yol göstericidir. Labaratuvar ve radyolo-
jik analizler tanıyı netleştirmemizde 
günümüzde olmazsa olmazımızdır. Hor-
mon analizleri, Ultrason karmaşık hast-
alık grupları arasında doğru tanıyı koy-
mamıza yardımcı olmaktadır.
Tiroid bezi küçük bir organ olmasına 
rağmen içerisinde birçok klinik bozuk-
luğa yol açabilecek hastalıklara yol aça-
bilir. Hormonal sistemi etkilediği için 
bu hastalık grubunun etkileri vücudun 
tüm sistemlerini etkileyebilmektedir. Bu 
olumsuz etkilerden kurtulmak ve hast-
alığın tedavisi adına hekim kontrolünü 
bekletmemek gerekir. ‘Bir kelebek her 
zaman tüm acının sonunda her zaman 
güzelliğin olduğunu hatırlatır.’ sözünde 
olduğu gibi boynunuzdaki kelebek tüm 
acılarınızın sonunda güzellikler olacağını 
hatırlatması temennisiyle. 
 

 

BAKIŞ AÇISI

Doç. Dr.
Alper YAVUZ

Yazar
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Gerçek veya tüzel kişilerin, yapısı riskli olarak tespit edilen mülkleri için bankalardan kullanacağı 
kredilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan destek limitleri, Cumhur-

başkanlığı Kararı ile iki katına çıkarıldı.

Kentsel dönüşüm destek limitleri yüzde 100 artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan im-
zalı “6306 sayılı Kanun Kapsamında Hak Sa-
hiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredil-
ere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar” 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir-
di. Karar ile riskli yapı olarak tespit edilen ko-
nut ya da iş yerlerine verilecek kredi tutarları 
ile kullandırma süreleri değişti, kredi limitleri 
ve kredi kullandırma süresi yükseltildi.
Kullandırılabilecek kredi tutarları iki katına 
çıkarılırken, hak sahipliği bazında 200 bin 
lira olan konut, iş yeri yapım, edinme kredi 
anapara üst tutar limiti yüzde 100 oranında 
artırılarak 400 bin liraya çıkarıldı.
Bir hak sahibi adına sağlanacak toplam kredi 
tutarı ise 1 milyon liradan 2 milyon liraya 
yükseltildi. Karara göre, güçlendirme kredil-
erinde de tutar, 80 bin liradan, 160 bin liraya 

çıkarıldı.
Karar kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığınca onaylanan kredil-
erin 1 yıl olan kullandırılma süresi, Bakanlık 
tarafından verilen uygunluk yazısı tarihinden 
itibaren 2 yıl olarak uzatıldı.
Kentsel dönüşüm için 20 milyar 190 milyon 
lira destek sağlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığından yapılan açıklamaya göre, 6306 sayılı 
Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için 
bugüne kadar Dönüşüm Projeleri Özel Hes-
abından yaklaşık 20 milyar 190 milyon lira 
harcandı.
Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 340 milyon 
lira kredi kullandıran Bakanlık, hak sahipler-
ine 170 milyon liranın üzerinde faiz desteği 
sağladı.

YURTTAN
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MANKURT DEĞİL BOZKURT OLUN

Sevgili Okurlar 
Binlerce yıl önce Ortaasya’da kabileler ar-
ası savaşlarda esir düşenlerin ellerini kol-
larını bağlayıp saçlarını bir güzel kazıtarak 
usturayla, saç diplerini çizip kanatıyorlar, 
sonra bir deve kesip oldukça kalın olan 
boyun derisini çıkararak esirlerin saçı 
kazınmış ve yarılmış başlarına sımsıkı 
geçiriyorlar: boyunlarına da başlarını sağa 
sola oynatıp oraya buraya sürterek o deri-
yi başlarından sıyıramasınlar diye tah-
ta kalıplar geçirerek çöle bırakıyorlardı. 
Başlarına geçirilmiş yaş deri yaralarla 
kaynaşıyor kızgın güneş altında kuruyup 
büzülen deri, başı mengene gibi öyle bir 
sıkıştırıyor ki, esirin çıkmaya başlayan 
saçları dönüp yeniden başına batıyor, 
beyin bu basınç altında değişime uğruyor, 
esirlerden çoğu sıcaktan ve meydana gelen 
bu değişimden ölüyor, oracıkta gömülüyor, 
sağ kalıp belleklerini yitirenler “Mankurt” 
adını alıyor, yedirilip, içirilip günlerce 
bakılarak güçlendiriliyor ve yeterince 
güçlendirildikten sonra köle pazarlarına 
götürüp satılıyorlar. 

Bunlara belleği silinmiş olmayan diğer 
kölelerden ayırt etmek için “Mankurt” di-
yorlar. Köle pazarında belleksiz bir Man-
kurt, belleği yerinde olan bir köleden on 
kat daha pahalıya alıcı bulurmuş. 
Çünkü diğer köleler bellekleri yerinde 
olduğu için kendilerinin geçmişte köle 
olmadıklarını, bir yurtları, bir yuvaları 
olduğunu, bir zamanlar özgür olduklarını 
anımsıyor, özgürlüğün tadını unutama-
dıklarından ilk fırsata kaçıp kurtulmaya 
kalkıyor. 

Bu Mankurt denilen kölelerse, bellekleri 
silindiği için, geçmişlerini, bir zaman-
lar özgür olduklarını, bir yurtları, yu-
vaları, ana, baba, çocukları olduğunu 
anımsamıyor, yitirdikleri bellekleriyle bir-
likte özgürlüğün tadını unutmuş olduk-
larından kaçıp kurtulmaya hiç kalkışmıyor. 
Köleyle Mankurt arasındaki ayrım, yani 
bellekli köle belleksiz köle ayırımı, bu 
yüzden çok önemli.”Ama belleğimiz zor-
la silinmedi ki, işgale uğramadık, esir 
düşmedik, kimse bizi saçlarımızı kazıyıp 
başımıza deriler geçirerek çöllere sürmedi 
ki; 1980’den sonra nasıl Mankurtlaştırdılar 

bizi?” Diyebilirsiniz? 

Orhon Yazıtlarında Mankurtlaştırmanın 
işkenceden başka bir yöntemi yazılı, Bin-
beşyüz yıl önce, Çinliler, bol bol ipek, 
altın, gümüş vererek Mankurtlaştırıyor-
larmış Türk Beylerini. Kültigin taşa kazılı 
bildirisinde anlatıyor; Çinliler ilk adım-
da tatlı sözlerle vaatlere, parayla yaklaşıp 
öncelikle Türk beylerini tavlamış; Çin’in 
pohpohladığı Türk Beyleri kendilerini 
Çinli gibi görüp Türkçe olan adlarını bile 
değiştirerek Çin Beylerinin Çince adlarını 
almaya başlamışlar; Türkler, iş birlikçi 
Beylerin buyruğuyla elli yıl Çin boyun-
duruğunda yaşamışlar. 

Sonra da Çin, Türk boylarını birbirine 
karşı kışkırtıp kendi aralarında savaştır-
maya başlamış. 

Halk bakmış ki, Çin’in sözüne uyan Man-
kurtlaşmış beyleri yüzünden kırılmakta-
lar; ayılıp kendilerine gelmişler; benim 
kendi ülkem vardı, ülkem hani; benim 
kendi devletim vardı, devletim hani, diye 
homurdanıp baş kaldırmışlar; örgütle-
nip savaşarak kurtulmuşlar Çin boyun-
duruğundan. 

İngilizlerle İşbirliği yaparak Türkleri An-
adolu’dan atmaya çalışan Hürriyeti iti-
laf zihniyetinin Gayri Türk. Gayri Milli 
temsilcileri ve torunları Türk çocuklarını 
Mankurtlaştırıyor ve Kullanıyor.

TÜRK DÜŞMANLARINCA MANKURT-
LAŞTIRILMIŞ YÖRÜK TÜRKMEN ÇEP-
Nİ KIPÇAK VD TÜRK GENÇLERİNE 
SESLENİYORUZ “MANKURT DEĞİL 
BOZKURT OLUN!”

Yakup
KOÇYİĞİT

Yazar
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Mağazada, LG’nin beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra, yeni nesil 
teknolojileri de sergileniyor

LG, Ankara’da bir “Brandshop” daha hizmete açtı

LG’nin Ankara’da-
ki yeni LG Brand-
shop’u, LG Elec-
tronics Türkiye Ülke 
Başkanı Jeff Cheh’in 
katılımıyla hizmete 
açıldı.

Şirket açıklaması-
na göre, Türkiye 
yatırımlarına ge-
lecek dönemde de 
devam edecek olan 
LG, teknolojis-
ini tüketicileriyle, 
kendi mağazaları 
aracılığıyla buluştur-
mayı hedefliyor. Bu 
doğrultuda Anka-
ra Mahall AVM’de 
LG Brandshop Ku-
tup mağazasını hiz-
mete sunan LG’nin 
mağaza açılışına, LG 
Electronics Türki-
ye Ülke Başkanı Jeff 
Cheh, Ev Eğlence-
si Elektroniği Ürün 
Müdürü Kevin Cho, 
Beyaz Eşya Ürün 
Müdürü Jimmy Lee, 
Ev Eğlencesi Ele-
ktroniği ve Beyaz 
Eşya Ürün Grupları 
Satış Başkanı Bülent 
Bülbül katıldı.

İçerisinde bulunan en yeni LG ürünleri ile 
tüketicileri geleceğin teknolojileri ile buluş-
turan LG Brandshop Kutup mağazasında, 
LG ThinQ teknolojisi sayesinde birbiriyle 
konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri 
ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.
Ankara Çankaya Mahall AVM’de bulunan LG 
Brandshop’ta, LG’nin son teknolojiye sahip 
ürün ve hizmetleri açılışa özel indirimlerle 
tüketiciyle buluşuyor. Mağazada, LG’nin son 
teknoloji ile donatılmış beyaz eşya, TV, ses 
sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı 
sıra, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan 
yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan 
görevi gören TV’lere kadar yeni nesil teknolo-
jileri sergileniyor.
Mağazanın öne çıkan ürünleri arasında şun-
lar yer alıyor:
‘Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıy-
la içerisindekileri gösteren buzdolabı LG In-
staView. Yiyecekleri klasik buzdolaplarına 
göre, 7 güne kadar uzayan süreyle ilk günkü 
tazeliğinde tutan NatureFresh. İki farklı 
çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkay-
abilen LG TwinWash çamaşır makineleri. 2 
yerine 4 yıkama kolu ve Steam (Buhar) te-
knolojisi ile ekstra temizlik sağlayan, aler-
jenleri yaklaşık yüzde 99,9 yok eden çamaşır 
makineleri. Steam teknolojisinin gücü ile 
çalışan bulaşık makineleri, yapay zekaya sa-

hip 2021 serisi TV’ler. UV Nano teknolojisi ile 
serin ve ferah havanın yanı sıra, hijyenik hava 
da sunan 2021 model klimalar.’
- Haftanın 7 günü hizmet veriyor
LG’nin ThinQ platformu sayesinde, ev sa-
hipleri, çamaşır makinelerinden klima-
lara, buzdolaplarından televizyonlarına 
kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulu-
nabiliyor. Örneğin, ev sahipleri, uygulama ile 
çamaşır makinelerini uzaktan harekete geçire-
biliyor, klimayı işten dönmeden önce 5 dakika 
önce çalışacak şekilde programlayabiliyor.
Yapay zekaya sahip LG ThinQ AI platformu, 
LG OLED ve Nanocell TV’lerin ses komu-
tu ile kontrol edilebilmesine olanak tanıyor. 
LG ThinQ ayrıca, aynı cihazları birbirin-
den değişik şekillerde kullanan evdeki farklı 
kullanıcılarla senkronize olarak çalışıyor. 
Her bir kullanıcın neyi sevdiğini ve nasıl 
davrandığını inceliyor ve evdeki her bir kişi 
için kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. 
LG’nin ThinQ platformu, her bir cihazın so-
runlarının nasıl giderileceği ve kolaylıkla 
yönetileceği konusunda da öneriler sunuyor. 
Örneğin, çamaşır makinesinin içinin iyice 
temizlenmesi gerektiğini veya ev sahibinin 
çok fazla deterjan kullandığını söyleyebiliyor, 
gerektiğinde kendiliğinden teknik servisi ara-
yarak kayıt oluşturabiliyor.

İŞ DÜNYASI



SİMGE DERGİ 31

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ARTAN ŞİDDET VE YURT DIŞINA KAÇAN
DEĞERLERİMİZ

Değerli Simge dergisi okuyucuları, bu ay 
içimden sağlık ile ilgili bir yazı yazmak 
gelmiyor. Biraz dertleşmek istiyorum siz-
inle. Doktorlar başta olmak üzere sağlık 
çalışanlarına şiddet haberleri eskiden 
belki senede bir iki sefer karşımıza çık-
ardı. Umursardık, üzülürdük, kınardık. 
Fakat sizlerin de dikkatini çekiyor mu 
bilemiyorum ancak geçtiğimiz yıllarda 
sağlıkçılara uygulanan şiddet haberleri 
o kadar fazlalaştı ki toplumsal olarak bir 
duyarsızlık içine girmeye başladığımızı 
düşünüyorum artık. Son bir ay içerisinde 
bir yayın organında doktora dayak yada 
sağlıkçıya şiddet başlığı görmediğim nere-
deyse tek bir gün bile olmadığını farked-
ince bu yazımı bu konuya ayırmak istedim. 
Yazımı yazmaya başlamadan önce inter-
nette “doktora dayak” başlığı ile son 2 ayda 
çıkan haberleri okudum ve maalesef kanım 
dondu. Sayfalar dolusu haber içerisinden 
sadece ilk sayfada çıkan haber başlıklarını 
sizinle paylaşmak istiyorum. “Hemşireye 
geri zekalı dedi, doktorun kafasına yum-
ruk attı”, “Randevusuz hastadan doktora 
dayak”, “Hasta yakınından doktora darp”, 
“Hamile hemşireye hasta yakınlarından 
saldırı”, “100 hastaya baktı, 101’inciden 
yumruğu yedi”, “Hasta yakınının saldırısı-
na uğrayan doktorun burnu kırıldı”, “Kal-
abalık yapmayalım diyen doktor tekme to-
kat dayak yedi”, “İstediği ilacı yazmadı diye 
darp etti”, “Aile hekimine rapor vermedin 
dayağı: 3 kişinin saldırısıyla hastanelik 
oldu”. 
Yeterli mi, inanın bu sadece ilk sayfaya 
düşenler ve hepsi son 2 ay içinde çıkan 
haberlerin çok az bir kısmı.  Her saldırının 
haber olmadığını da göz önünde bulun-
durun lütfen. Başka bir meslek grubu-
na bu kadar sistematik saldırı olduğunu 
duyuyor musunuz? Noterde , adliyede, 
banka kuyruğunda, devlet dairelerinde he-
men her yerde kuyruk bekleniyor, sinirler 
geriliyor, kavgalar çıkabiliyor ancak her 
gün bir devlet memurunun dayak yediği 
haberini okumuyoruz, sadece sağlıkçılar 
artık neredeyse hergün fiziksel saldırıya 
uğruyorlar ve her haberin ortak son cüm-
lesi saldırganların mahkeme tarafından 
aynı gün serbest bırakılması oluyor. Merak 
ediyorum aynı saldırganlar bir polis me-
muruna yada bir savcıya saldırsa mahke-
meler aynı gün serbest bırakır mı yine. 

Epey kafa yordum bu konuda, hastane baş-
vuruları artmadı, randevu süreleri artmadı, 
hasta bekleme süreleri de artmadı. 20 yıl 
önce ile kıyaslarsam daha yeni, pırıl pırıl 
devlet hastaneleri var, şehir hastanelerinde 
eskiden aylar sonraya randevu alınabilen 
tetkikler şimdi günler içerisinde tamamla-
nabiliyor. Doktor sayılarımız halen yeterli 
olmasa da eskiye göre belirgin olarak daha 
fazla. Doktorlarımız ve hastane çalışan-
larımız eskiye göre daha asabi yada daha 
kibirli desen kesinlikle öyle bir durum yok. 
Öğrenciliğimle beraber 28 yıldır bu mesl-
ekteyim, bu denklemde sağlıkçıların her 
gün ve giderek artan şiddet ve sıklıkla day-
ak yemelerini haklı gösterecek herhangi 
bir aksaklık bulamadım. Bu sebeple bu 
yazımı epey geciktirdim. Yazım eksik kal-
acak ve sonuca ulaşamayacaktı. Fakat daha 
sonra bana tam bir aydınlanma yaşatan bir 
sokak ropörtajı izledim.  Antalya’da orta 
yaşlı bir vatandaşımız ülkemizin mevcut 
durumunun önceye göre ne kadar iyi old-
uğunu hastaneler örneği üzerinden tam 
olarak şu cümlelerle ifade etti; ““En büyük 
zenginliğimiz hastanelerimiz, yardım-
lar. Ben bundan önceki dönemi de bili-
yorum. Amcam hastanede ameliyat oldu, 
paranın yarısını ödediğimiz halde babam 
senet, imzayı attı, bizim evimizde ne varsa 
götürdüler. Televizyonu, buzdolabını yani 
ne varsa götürdüler. Ben bunu yaşadım 
yani. Şu anda da öyle bir sıkıntımız yok. 
Hatta hastanedeki görevliyi bile dövüyor-
lar şu anda, öyle baskı yapıyoruz yani. Be-
nim en büyük zenginliğim bu ya zaten, za-
ten yok trilyonumuz”  
İşte bu cümlelerin üzerine yazılacak bir 
şey kalmıyor değerli okurlar. Ben bura-
da oturup sayfalar dolusu analiz yapsam 
bu kadar güzel anlatamazdım durumu. 
Her gün ülkemizin en kalifiye yeni dok-
torlarının yurt dışına gittiği haberlerini 
alıyoruz. Sadece 2021 yılında 1300’den 
fazla doktor yurt dışına gitti, 2012 ‘de bu 
rakam sadece 59’du. Ve bu giden doktorlar 
geleceğin en iyi doktorları olacaklardı. Git-
melerindeki tek sebep sağlıkçılara uygula-
nan şiddet değil tabii, o da ayrı ve uzun 
bir yazının konusu olur. Bu yazıyla sizleri 
biraz düşündürebildiysem ne mutlu bana.   

Doç Dr. 
Ali CEVAT TANALP

Yazar
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İTHALAT-İHRACAT

Avrupa Birliği’nde (AB), 2021 yılında elektrikli ve çeşitli hibrit otomobillerin toplam pazardaki 
payları yüzde 37,6’ya ulaştı.

Avrupa’da 2021’de satılan 3 otomobilden 1’i 
hibrit veya elektrikli oldu

Avrupa Otomobil 
Üreticileri Birliği 
(ACEA), AB ülke-
lerinde 2021 yılında 
yakıt türlerine göre 
yeni otomobil satış 
verilerini içeren 
çalışmasını yayım-
ladı.
Buna göre, 2021’de 
AB ülkelerinde 
satılan otomobiller-
in yüzde 40’ı benzin, 
yüzde 19,6’sı dizel, 
yüzde 19,6’sı hibrit, 
yüzde 9,1’i elektrik 
(BEV), yüzde 8,9’u 
fişli hibrit (PHEV), 
yüzde 2,3’ü diğer 
alternatif yakıt ve 
yüzde 0,4’ü doğal 
gazlı oldu.
AB ülkelerinde 2020 
yılında toplam 4 
milyon 724 bin 417 
adet olan benzin-
li otomobil satışları 
2021’de yüzde 17,8 
düşerek 3 milyon 
885 bin 432’ye indi.
Benzer biçimde, 
dizel otomobiller-
in satışı 2020’deki 
2 milyon 776 bin 
665 seviyesinden 
yüzde 31,5 azalarak 
2021’de 1 milyon 901 
bin 191’e düştü.

Hibrit otomobillerin 2020 yılındaki 1 milyon 184 bin 526 adetlik satışı ise 2021 yılında 
yüzde 60,5 artarak 1 milyon 901 bin 239’u buldu.

Fişli hibrit araçların (PHEV) 2020 yılında 507 bin 917 olan satışları da 2021 yılında yüzde 
70,7 artarak 867 bin 92’ye ulaştı.

Elektrikli otomobillerin (BEV) satışı 2020’de 538 bin 734 adet iken yüzde 63,1 artışla 
2021’de 878 bin 432’ye çıktı.

Böylece, elektrikli ve hibrit ve fişli hibrit araçların toplam satışlardaki payı 2020’deki yüzde 
22,4 seviyesinden 2021’de yüzde 37,6’ya çıktı.
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Kamu Maliyesi ve Edebiyat 
Sakin bir köpeğin kendisine bir lütuf olarak verilen ya da verilmeyen yiyeceklerin nereden üretildiği 

ile başlıyor esas derinlik... Öykü boyunca bu soru üzerine sorular soruluyor ve bilimle bağdaşık bir 

şekilde varsayımlar ortaya atılıyor. Yiyeceğin bir diğeri ile paylaşılmamasını bencillik olarak değil kö-

pek yasası olarak tanımlıyor. Ve ekliyor; “Halkın oy birliği ile verdiği bir karar, bencilliğe karşı ka-

zandıkları zaferin ürünüdür. Ellerinde bir şeyleri olanlar daima azınlıktır. Yiyeceğin yoksa biraz sana 

da verelim argümanı yalnızca bir ağız alışkanlığıdır...” diyor. Kafka kamu tercihi teorisinden girip gelir 

dağılımındaki bölüşümden derin derin yol alıyor metaforlarıyla... Üstelik doğru bildiklerimiz konusun-

da susmamamız gerektiğini bunun en azından bir kere bile olsa denemeye değer olduğunu söylerken 

uçan köpeklerle mücadele etmenin zorluklarını bir kez daha hatırlatıyor... 

Öykünün sonlarına doğru bölüşümde adalete vâkıf olamayan bu köpek inzivaya çekiliyor ve geçmiş 

gözlerinin önünden akıyor. Bu akış içinde açlığını dindirmek adına yemekleri havadan kaptığı günler 

ve bazen de yemekleri yemek için yerde süründüğü günleri hatırlıyor... Açlıktan fenalık geçirip bayılır 

vaziyete geldiğinde ise bir başkasının yiyeceğini çalmaya yeltenmiyor ve şunu düşünüyor;”...atalarımız 

geliyor gözümün önüne... bu durum için onlara karşı çıkmak istesem de onların yasalarını çiğnemey-

ecek kadar özenliyim...” diyerek açlık orucunu tutmaya devam ediyor... Kendini ister istemez ölüme 

yakın buluyorken karşısında bir Tazı beliriyor. Tazı onun dinlenip güç toplamasına izin vermeyerek 

“burası benim avlanma alanım, buradan gitmelisin” diye diretiyor. Köpek ise içinde bulunduğu bedbaht 

durumdan Tazının şarkı söylemesine dayanamayıp terk ediyor orayı. Köpek gıda bilimine verdiği öne-

min aslında müzik bilimine de vermesi gerektiğini o an keşfediyor. Ve her iki alanda da yetersiz oluşunu 

fark ediyor. Tüm bu yetersizliğini bilimsel bilgisinin az olmasına bağlıyor... (Bilim Felsefesi)..Hatta bil-

imsel yetersizliğinin altında yatan sebebin iç güdülerinin bedenindeki ağırlığı dolayısıyla olduğunu fark 

ediyor. Öykünün son cümlesi olan “özgürlük... şüphesiz bugünkü olasılıkları ile özgürlük acınası bir şey 

ama özgürlük yine de kazanılmış bir şey ne de olsa...” diyerek ...sonlandırıyor..

Özetlediklerimden daha fazla çıkarım yapılacağı kesin, Kafka kendini neden köpek metaforuyla if-

ade etmek istedi onu çözemiyorum fakat burada anlattıklarıyla kamu tercihi teorisindeki varsayım-

ları derin derin işlediğini görebiliyorum. Bireyler (metafor olan köpek) ekonomik düzen içinde kendi 

çıkarlarını gözetmektedirler... Ve kendilerine tanınan oy hakkı ile kamu maliyesinde kamusal malların 

üretimine karar verecek mekanizmayı seçme özgürlükleri varken aynı zamanda da yasalara uymanın 

bilincini kendilerine hatırlatmaktadırlar. En çok faydayı sağlama peşine düşen birey ve kurumlardan 

doğan davranışlarla birlikte, Tazının köpeği mevcut yerinden (fenalık geçirerek yattığı dinlendiği yer) 

mahrum bırakmasıyla herkesin ortak kaynağı kullanırken kendi çıkarları peşine düşenlerin kaynağı 

tüketmesinden dem vurarak ortakların trajedisini anımsatıyor. Öyle ki siyaset ve iktisat bilimini var 

oluş sancısı, bilim felsefesi ile harmanlayan Kafka iç güdüleri ile hareket eden bir hayvanın bilincinden 

yaşam-uyanış-insana ulaşma sorgularını üretiyor...

Ve bize kocaman bir görev bırakıp; İnsan isem farkım ne, bölüşüm ve diğer meseleler üzerine katkım 

ne? sorusunu sordurtmayı başarıyor. İnsanın sadece iç güdüleriyle var olmadığını fark ettirerek insanın 

bilgiyi ve bilgiyi işleyerek özgürce başkaca çözümler üretmesi gerektiğinin altını çiziyor...

Franz Kafka, Bir Köpeğin 

Sorguları adlı öyküsünde 

hem kendi var oluşunu hem 

de çevresindeki insanların 

var oluşunu köpek metafo-

ru ve belli bir olay örgüsü ile 

okurla buluşturuyor. Bahsi 

geçen öyküde azınlığın güçlü 

farkındalıklarını derinlem-

esine çözümlüyor. Bireyin, 

derinleşen iç dünyasını kuy-

tu köşeye geçen bir köpeğin 

dilinden ifade ediyor. Franz, 

öykü ve romanlarında meta-

forlar kullanmayı sever...

Öyle ki bu öyküde bir soluk-

ta okunduğunda alınan 

öğretilerden çok daha fazlası 

olduğuna eminim. Günlük 

rutinler içinde kibirli insan-

ları uçan köpekler olarak 

addedip sosyal dokulardan 

bölüşüm konusuna yoğun 

bir şekilde değiniyor. 

GÖZDE DOĞAN
Yazar
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Türkiye’de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif 
çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, 
Günlük Koronavirüs 
Tablosu’nu “covid19.
saglik.gov.tr” sitesin-
den paylaştı.

Buna göre, son 
24 saatte 435 bin 
513 Kovid-19 testi 
yapıldı, 93 bin 261 
kişinin testi pozi-
tif çıktı, 182 kişi 
yaşamını yitirdi, 
iyileşenlerin sayısı 
93 bin 438 oldu.

18 yaş ve üstü nüfus-
ta ikinci doz aşı uy-
gulananların oranı 
yüzde 84,42, birinci 
doz aşı yapılanların 
oranı yüzde 92,51 
olarak kayıtlara geç-
ti.

Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı 
miktarı 141 milyon 981 bin 790 doza 
yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı 
yaptıranların oranının en yüksek olduğu 
10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, 
Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıke-
sir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının 
en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Bat-
man, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mar-

din, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
“Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride 
bıraktık”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşım-
da, “Virüsle mücadelede zorlu dönemi 
geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz 
kişisel tedbirler dışında hayat normale 
yakın. Salgın halen gündem olmaya de-
vam etse de kısa süre zarfında bunun da 
değişeceğinden emin olun. Bu noktaya 
gelişimizde aşının rolünü ise asla unut-
mayın.” ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 
182 kişi yaşamını yitirdi.
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BEKİR ÖZER
Yazar

Bir kere şu bilinsin.
Bilim zenginliktir.
Cehalet fakirlik...

Zenginliğin temelini oluşturan Adalet ve 
Eğitimdir...

Bunu kimse inkâr edemez.
Edemez de, bakalım koskoca Millî Eğitim 
Bakan yardımcısı ne demiş:
 
“Öğrenciler öğretmenleri ile ancak Arapça 
diyalog kurabileceklerdir. Öğrenci ten-
effüslerde öğretmenleri ile ancak Arapça 
konuşabilir. Ya konuşur ya yanında ter-
cüman getirir”

Şu hale bakın.
Türkçe öldü diyor. Yav Türkçe ölürse Tür-
kiye ölür Türkiye.

Madem bu adam Arapçaya meraklı ken-
disini tutan yok. Gitsin Suudi Arabistan’a 
kendi ve kendi gibilerden ülke kurtulur, 
kalkınır.

Sadece kendisi değil elbette...

Bunlar gibiler sayesinde hayatın en güzel 
zamanını yaşaması gereken emekliler sim-
it satıyor. 
70 yaşında emekli amca nane şekeri satıp 
geçimini sağlamaya çalışıyor.

Hülya Avşar mı ne, sabredelim gerekirse 
simit yeriz diyor, bakıyorum kahvaltısında 
bir kuş sütü eksik. 

Kimse ekonomi iyi deyip yağdanlık yap-
masın.
Temel mesele tarım ve ekmektir.

Ekmek fırında en az 3 lira. Belediye halk 
ekmekte 1,25 (bir lira yirmi beş) kuruş.  
Vatandaş bir ekmek yerine 2 ekmek alabil-
mek için 1,5-2 saat kuyrukta bekliyor.

Zamla idare edilen bir ülke bugüne kadar 
görülmemiştir. Üretici zararına satmaktan, 
tüketici alamamaktan şikayetçi ise, net so-
run halkın alım gücünün düşük olması, 
yani fakirliktir.

Çin’de, akaryakıta zam yapılınca tüm halk 
otomobillerini yol üstünde bırakıp terk 
etti, iktidar zammı anında geri aldı.

Bizde sorunların en önemlilerinden bir ta-
nesi de kendilerine benzemeyen herkesten 
nefret edilmesidir.

Eğitim diyoruz, adam Arapça diyor... Gazi 
M. Kemal Atatürk zamanında ülkenin 
kalkınmasına katkı sağlayan en önemli et-
ken Köy Enstitüleriydi.

Dikkat edin.
Aksi takdirde.
Akıllı düşünene kadar deli düğününü 
yapar!..

 

DELİ DÜĞÜNÜ...
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Kuzey Kore’nin yılbaşından beri 7 füze denemesi, “müzakeresiz dönemi fırsata çevirme”, “füze pro-
gramının ilerleyişinden emin olma” ve “muhtemel diplomasi sürecinde kozlarını artırma” olarak 

nitelendiriliyor.

ABD, BMGK’yi Kuzey Kore’nin füze testlerine ilişkin 
toplantıya çağırdı

Yılbaşından bu yana Kuzey Kore’nin farklı tip ve 
menzillerde füze denemeleri, bölgesel komşuları 
Japonya ve Güney Kore’de endişe oluşturdu. Her iki 
ülke de denemeler nedeniyle kınadıkları Kuzey Ko-
re’nin bu eylemlerini durdurması çağrısı yaptı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) 30 
Ocak’taki denemede Hwasong-12 tip “uzun menzilli 
balistik füze” fırlatıldığını açıklaması, akıllara 4 yıl 
önce Pyongyang’in ilk kez bu tip bir füze denediğini 
açıkladığı dönemi getirdi.

Kuzey Kore, Kasım 2017’de “en güçlü” şeklinde nitel-
ediği Hwasong-15 tip kıtalararası balistik füze fır-
latmıştı. Denemeye ilişkin o dönem, “nükleer başlık 
takılabilecek” füzenin “ABD kıtasına erişebileceği” 
yorumları yapılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ocak 2018’de yaptığı 
yeni yıl konuşmasında, Güney Kore’ye zeytin dalı 
uzatmış ve aynı yıl yaptığı başka bir açıklamada da 
“Kore yarımadasının nükleerden arındırılmasının 
tamamlanması” taahhüdünde bulunmuştu.

Anlaşmazlıklar müzakereleri durdurdu
Haziran 2018’de Singapur’da düzenlenen zirvede 

Kim, eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya 
gelmişti. Zirvede Washington, söz konusu taah-
hüdünün karşılığında, “Kuzey Kore’ye güvenlik ga-
rantiler verileceğini” açıklamıştı. O dönemden beri 
Kuzey Kore, nükleer ve kıtalararası balistik füze den-
emekten kaçınmıştı.
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YAĞMUR SULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ülkemizde büyük bir potansiyeli olan yağmur 
suları sarnıç sistemi uygulamalarının olduğu 
bazı kırsal alanlar ve dağınık yerleşim yerlerini 
saymazsak maalesef yeterli bir şekilde değer-
lendirilmemektedir. Halbuki şehir merkezleri 
ve diğer yerleşim yerlerinde çok rahat kul-
lanılabilir, kullanılmalıdır da. Özellikle kamu 
binalarında ve kampüslerde yağmur suyu 
dağıtım sistemi uygulaması konutlara göre 
daha etkili ve ekonomiktir. Kaldı ki konutlar-
da bile bu sistemin rahatlıkla kurulabileceği ve 
belli bir süre sonra kurulum maliyetini amorti 
edeceği bilinmektedir. 
Yağmur sularının ev temizliği, çamaşır yıka-
ma, tuvalet, araç yıkama, bahçe sulama, havuz 
ve gölet doldurma, soğutma kuleleri ve yangın 
söndürme gibi işlemlerde kullanılması hem 
ekonomik hem de çevresel açıdan oldukça 
akılcı bir davranıştır.
Bu bağlamda inşaat sektörünün gelişmesi ile 
birlikte bina içi tesisat sistemlerinin de old-
ukça geliştiği ülkemizde bina içi yağmur suyu 
yönetimi ile çatılardan yağmur suyu toplan-
ması yöntemi uygulanarak şebeke suyu kul-
lanımı ciddi ölçüde azaltılabilir. 
 Buna ilişkin 17-20 Nisan 2019 tari-
hleri arasında İzmir’de yapılan “Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi” nde;
 Su fakiri olma yolunda hızla ilerley-
en ülkemizin bunu tersine çevirecek önlemler 
alması gerektiği, günümüzde suyun bu denli 
önem arz ettiği coğrafyamızda kullanılamayıp, 
doğaya karışan yağmur suyu miktarının çok 
büyük olmasının son derece çarpıcı bir gerçek 
olduğu, yağmur suyunun toplanıp kullanıl-
masının bu tehlikenin önüne geçilmesinde 
önemli bir adım olduğu, şehir şebeke suyunun 
kullanıldığı her alanda yağmur suyunun doğru 
standartlara getirilerek kullanılabileceği, yağ-
mur suyunun değerlendirilmesi ile sağlanan 
enerji tasarrufu, su tasarrufu ve maddi tasarruf 
ile ülke ekonomisine katkı sağlanacağı,  ulusal 
su politikaları gereği olarak ülkemizin su kay-
naklarının kullanımı ve yönetiminde bir dev-
let politikası oluşturulması gerektiği, oluşturu-
lacak olan yasa, yönetmelikler ve standartlar 
ile milli servetlerimizden biri olan ve faydalı 
kullanılamayan yağmur suyunun tam verimde 
kullanmaya teşvik edilmesi gerektiği, Devletin 
tüm birimlerinin bu alanda belirlediği strateji 
ve politikalara uygun çalışmalar yürütmesi ile 
toplumsal bilinç ve desteğin ortaya çıkacağı, 
yağmur suyunun toplanıp kullanılmasının 
ülke ekonomisine sağladığı getirinin ulusal 
kalkınmamız için gelecekteki yerinin büyük 

olduğu belirtilmiştir.
 Söz konusu kongrede dile getirilen 
tespitler yerinde olmakla birlikte öncesinde 
ilgili Bakanlık tarafından bu konuda gerekli 
çalışmaların başlatılmış olduğunu görmektey-
iz. 
 Nitekim Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Yağmursuyu Toplama, Depolama Ve Deşarj 
Sistemleri Hakkında Yönetmelik 23 Haziran 
2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Yönetmelikle; 
yağmursuyu toplama, depolama ve deşarj sis-
temlerinin planlanmasına, tasarımına, pro-
jelendirilmesine, yapımına ve işletilmesine 
ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçl-
anmış, daha sonra 11 Temmuz 2021 tarih 
ve 31538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2 bin me-
trekareden büyük parsellerde inşa edilecek 
yapılara yağmur suyu toplama sistemi zorun-
luluğu getirilmiştir.
Anılan yönetmeliğin Madde 5/a düzenleme-
si;“2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak 
yapıların mekanik tesisat projelerinin; çatı 
yüzeyinden toplanacak yağmur sularının 
gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta to-
planması ve bina tuvalet sifonlarında kullanıl-
ması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi 
içermesi zorunludur. Toplama tankının hac-
mi; yapının bulunduğu ilin aylık m²’ye düşen 
en fazla ortalama yağış miktarı ile binanın 
çatı alanı esas alınarak hesaplanır. Toplanan 
yağmur suyunun bina tuvalet sifonlarının ih-
tiyacından fazla olan kısmı, tesisat projesinde 
gösterilmek suretiyle bahçe veya diğer ortak 
alanlarda kullanılabilir. İlgili idarelerce yağ-
mur suyu toplama sisteminin daha küçük 
parsellerde yapılmasına, toplama tankı hacim 
hesap yöntemine ve ilave kullanım alanlarına 
ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmur suyu 
toplama tankı, bina bünyesinde veya çekme 
mesafelerini ihlal etmemek kaydı ile ön, yan 
ve arka bahçelerde ya da bahçe zemini altın-
da konumlandırılabilir. Toplama tankı tahliye 
hattı varsa yağmur suyu şebekesine bağlanır, 
atık su şebekesine bağlanamaz. 

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Sezgin ERÖZBAĞ

Ekonomist, İç Denetçi
Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)



SİMGE DERGİ 38

KÜLTÜR - SANAT

Eserleriyle geçmişi geleceğe bağlayan bestekar:
Sadettin Kaynak

Sadettin Kaynak, 
sesinin güzelliğiyle 
çok küçük yaşlarda 
çevresinin dikkatini 
çekti ve Hafız Melek 
Efendi’den dersler 
aldı.

Darüşşafaka Ce-
miyeti’nde, musiki 
öğretmeni Kazım 
Uz’dan nota ve usul 
eğitimi alan sanatçı, 
ilahi ve fasıl konu-
larında Şeyh Cemal 
Efendi’den yara-
rlanarak kendini 
geliştirdi.

Sanatçı, I. Dünya 
Savaşı’nda öğren-
im çağındaki 
gençlerin askere 
çağrılması üzer-
ine, 1917’de vatani 
göreve başladı. Di-
yarbakır’da asker-
lik görevine alınan 
sanatçı, daha son-
ra Mardin, Elazığ 
ve Harput’ta görev 
yaptı.

Usta bestekar, Cum-
huriyet’in kurul-
ması sırasında ask-
eri gemilerde bir 
müddet katip olarak 
çalıştı.

Halk müziğine önemli katkılar sunan ve Türk sanat müziğinde kendine özgü bir form geliştiren 
bestekar ve hafız Sadettin Kaynak’ın vefatının üzerinden 61 yıl geçti.
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Gençlerle fıkıh köşesinde buluşalım. Nöron-
larınıza azıcık dokunalım. İnsanlığın geleceği 
gençler, neredesiniz? İlmihâl, ilmi mâzi oldu 
hala kimlesiniz? Fıkıh sizin karargahınızdır. At 
koşturacağınız meydanınızdır. Meydanınız mı 
yok yoksa ölümüsünüz?
Hiç düşündünüz mü gece ile gündüz bir olur 
mu? Kuru ile yaş, yokuş ile iniş, karanlık ile ay-
dınlık bir olur mu? Hiç pis ile temiz bir olur 
mu? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 
Gençler, yaşamınızda duygularınız, düşünce-
leriniz, fikirleriniz her daim akıyor. Desenize 
dereler, ırmaklar, çaylar hep boşuna akıyor. 
Bari denizlerde, okyanuslarda buluşalım, ka-
vuşalım. Yoksa Hıra dağında mısınız, itikâfa 
mı girdiniz? Neredesiniz? Bir gün güneş doğa-
caktır elbet güneşi gördüm.
Gençler; fıkha postu serelim. Habibim sana 
soruyorlar dediği gibi bizde neden, niçin ve 
nasıl diye naslara hep soralım. Haklarımızı ve 
ödevlerimizi bilelim. Soralım sorgulayalım. 
Düşünce ile düşünmek, bilgi ile bilim farkın-
dalığını ortaya koyalım. “Her zamanın bir 
hakkı vardır.” En büyük ibadet zamanın hak-
kını vermektir.
SORU: 1
GENÇLER: Hiç düşündünüz mü? Kur’an’ın 
ilk emri, kitabının ana ismi neden Kur’an’dır? 
İslâm dininin birinci emri “iman etmek”, yani 
okumak, öğrenmek ve öğrendiğiyle amel et-
mektir. Hıra’dan doğan güneşin ilk emri oku-
dur

“Yaradan rabbinin adıyla OKU” . Peki, ilahi 
iradenin neden okuma yazma bilmeyen peyg-
amberine okuma yazma bilmediğini bildiği 
halde üstelik okumanın hiçbir işe yaramadığı 
bir dönemde neden ısrarla oku dediğini hiç 
düşündünüz mü? Okumanın hiçbir işe yaram-
adığı ve okuyacak metinlerin dahi olmadığı bir 
dönemde ısrarla oku diyen irade bugün yine 
tecelli edecek olsa size kaç kere ısrarla oku! 
Derdi!!! Hiç düşündünüz mü? Okumak, senin 
damarlarındaki kanındır. Okumak, senin der-
elerinden akan suyundur. Okumak, senin ce-
halete karşı kuşandığın kılıçtır. Okumak, senin 
oksijenin ve hayat kitabının adıdır. Hayat 
kitabının adı bunun için Kur’an’dır bilesin.
Bir dost kalemi şöyle der: “Ey hayat kitabımız 
Kur’an-ı Azimüşşan. Yüksek raflarda mısın, bu 
mu sana yakışan. Asli vazifen midir, namazlar-

da okunmak. Sana zülüm değil mi süslü raflara 
konmak. Bazen okurlar seni, bazen öpüp 
koklarlar. Bazen de çeyizlerde sandıklarda 
saklarlar. Ya mezar başlarında ölüye okunur-
sun. Ya da satılsın diye vitrinlere konursun. 
Hürmet zannettikleri, altın harfle yazmaktır. 
Bilirim altın kılıf sana mezar kazmaktır. Kanı 
çekilen beden nasıl kansız ölüdür. İsmi hayat-
tır ama hayat sensiz ölüdür.”

Gençler; Kur’an’sız hayat ölüdür. Kur’an-ı 
iyi okursan, kainat kitabını da iyi okursun. 
Gençler, öncelikle ana rehberimiz Kur’an’ı iyi 
öğreneceğiz. Ne diyor AKİF; “KADERMİŞ” 
öyle mi? haşa, bu söz değil doğru; belanı iste-
din, Allah da verdi, doğrusu bu. Çalış dedikçe 
şeriat, çalışmadın durdun. Onun hesabına 
birçok hurafe uydurdun! Sonunda bir te “TE-
VEKKÜL” sokuşturup araya, zavallı dini çev-
irdin onunla maskaraya! Bırak çalışmayı, em-
ret oturduğun yerden, yorulma öyle ya Mevla 
Ecir-i Hâsır iken!” Mehmet Akif bu şiirinde 
insanların kader ve tevekkül algısına dikkat 
çekmiştir.
Belki de bu kavramlar, makas değişiminin odak 
noktasını oluşturmuştur. Çünkü kader ve te-
vekkül algısı, bireylerde tembelliğe bir barınak, 
tedbire karşı bir sığınak yapılmıştır. Devesini 
serbest bırakıp tevekkül etiğini söyleyen bir 
bedeviye Peygamberimiz (sav) “deveni bağla 
ve öyle tevekkül et” buyurmuşlardır. Desene 
tedbiri almak, taktiri sahibine bırakmak gere-
kir. Desene bugün belki de tekrar maddi ve 
manevi somut veya soyut putlar ve şirkler ed-
inildi. Dinin emrettiği düzeni Peygamber kur-
muştur. Onun kurduğu toplumsal düzen, dini 
ilkelere dayanmıştır. O’nun kurduğu toplumsal 
düzenin niteliği, sınıflı bir toplum yapısından, 
sınıfsız bir toplum yapısına, gücü değil huku-
ku esas alan adil bir tevhit toplumudur. Allaha 
imanın, Allah’ın birliğine, pratikte halkların 
eşitliğine, tevhidine dayanmıştır. Bugün de 
dün olduğu gibi Peygamberin yok edip kırdığı 
mücerret veya müşahhas putlar, tekrar dikilm-
iştir. Oysa Hz. Peygamberin hayatı, bu maddi 
ve manevi putlar ve şirklerle mücadele etmekle 
geçmiştir bilesiniz.

FIKHIMIZ; HAKLARIMIZ VE ÖDEVLERİMİZ GENCİZ, MÜKELLEFİZ VE 
ORUMLUYUZ.

Prof. Dr. Hadi SAĞLAM
Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi

İslâm Hukuku Anabilim 
Dalı BAŞKANI

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Roketsan’ın ‘KMC Silah Sistemi’ tanksavar
bölüklerinin gücüne güç katacak

Roketsan Genel 
Müdürü Murat 
İkinci, geliştird-
ikleri Kaideye Mon-
teli CİRİT (KMC) 
Silah Sistemi’nin, 
Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin tanksavar 
bölüklerinin gücüne 
güç katacağına in-
andıklarını belirtti.
İkinci, AA muhabir-
ine yaptığı açıklama-
da, taktik füze silah 
sistemi KMC’nin, ta-
mamen yerli ve milli 
imkanlarla Roketsan 
ailesinin üyesi Türk 
mühendisler ve tekn-
isyenler tarafından 
geliştirildiğini söyl-
edi.

İkinci, AA muhabir-
ine yaptığı açıklama-
da, taktik füze silah 
sistemi KMC’nin, ta-
mamen yerli ve milli 
imkanlarla Roketsan 
ailesinin üyesi Türk 
mühendisler ve tekn-
isyenler tarafından 
geliştirildiğini söyl-
edi.

Sistem hem lazer hem de IIR güdümlü 3 farklı tipteki füzeyi atabiliyor. Stabilize tareti 
sayesinde 40 kilometre hıza kadar hareket halindeyken atış kabiliyeti sağlayan KMC 
Silah Sistemi, kullanıcıya 8 kilometre menzile kadar yüksek vuruş kabiliyeti sunuyor. 
Bu sistem, ayrıca, üzerinde taşıdığı yüksek teknoloji ürünü elektro optik sistemle 20 
kilometre menzile kadar da keşif ve gözetleme faaliyeti yürütebiliyor.

2014 yılında kalifiye edilen KMC Silah Sistemi, bugüne kadar hem kara hem de 
deniz platformlarına başarıyla entegre edilerek test edildi. Sistem hem durarak hem 
de hareket halinde atış yeteneği ile UMTAS, L-UMTAS ve CİRİT füzelerini yüksek 
vuruş gücü ile ateşleyebiliyor. Sistem ayrıca, kullanıcısına, farklı konfigürasyonlarda 
atış kabiliyeti sunuyor.

Sistem hem durarak hem de hareket halinde atış yeteneği ile UMTAS, L-UMTAS ve CİRİT füze-
lerini yüksek vuruş gücü ile ateşleyebiliyor.
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İTTİFAK
Başkanlık sisteminin bir negatif yanı 
da bu oldu.
İttifak.
Elmalarla armutlar birbirine 
karıştı…
Ancak, 
Biraz da iyi oldu.
Kimini elma bildiklerimiz armut, ar-
mut bildiklerimiz elma çıktı…
Gerçekler ortaya çıktı.
Aydınlandık…
Bu da bir kazanç değil mi?
Bence büyük kazanç…
Hemen 70 li yıllara dönüp 
bakıyorum…
Ne büyük hatalar yaptırdılar bi-
zlere…
Ne adına?
Ülkemizin bağımsızlığı, Emperyal-
izme karşı savaş…
Hepsi hikayeymiş…
Kullanıldık!
Birbirimize kırdırdılar…
İnançlarımızı istismar ettiler…
5 bin arkadaşımızı toprağa 
düşürdüler…
Sağ, sol diye içi boş kavramlarla kaf-
aları tabulaştırdılar.
Ülkemizin en zaki çocuklarını yok 
ettiler.
Astılar, kestiler…
Meğer amaç farklıymış…
Bakıyorum da o günün keskin 
gözüken uçları bir araya gelebiliyor-
lar…

Ne adına?
İktidar olmak adına…
Milliyetçilikmiş, Devrimcilikmiş 
hepsi hikaye imiş. 
İktidar hırsı, tek hedefmiş.
Elmalar armutlarla karıştı…
Karıştırıldı…
Kim mi karıştırdı bunları birbirler-
ine?
Sizce kim?
Bildiniz değil mi?
Bizim gençlik yıllarımızda bizi bir-
birimize kırdıran güç,
Bu gün de aynı güç…
1974 CHP-MSP koalisyonu bence 
Türkiye’nin en başarılı koalisyonuy-
du…
Onu da yıkan aynı güç…
O güç varken bizim gerçek dava 
savaşçıları kullanılmaktan öteye 
geçemediler…
Geçemeyecekler de…
O gücü alt edemediğimiz sürece…
Havanda su dövmeye devam eder-
iz…
Türkiye’mizde cezalandırılmayan 
hiç bir başarı yoktur…

İsmail AYDIN
Yazar



SİMGE DERGİ 42

EĞİTİM

81 ilde geri dönüşüm yoluyla
250 kütüphane yapıldı

Milli Eğitim Bakan-
lığından yapılan 
açıklamaya göre, 
okullarda geri 
dönüşüm kültürünü 
yaygınlaştırmak için 
“Kütüphanesiz Okul 
Kalmayacak” ve 
“Sıfır Atık” projeleri 
birleştirilerek Ocak 
2022’de tüm illerde 
geri dönüşüm yoluy-
la 250 kütüphane 
yapma kararı hayata 
geçirildi.

C u m h u r b a ş k a n ı 
Recep Tayyip Er-
doğan’ın eşi Em-
ine Erdoğan’ın 
h i m a y e s i n d e 
yürütülen proje 25 
günde tamamlandı. 
Böylece tüm il-
lerdeki okullara geri 
dönüşüm yoluyla 
250 yeni kütüphane 
kazandırıldı.

Proje, Ağrı Erol Parlak Güzel 
Sanatlar Lisesi’nde sıfır atıkla 
yeni bir kütüphane oluşturul-
masıyla başlatılmış ve tüm illerde 
sıfır atıkla en az bir kütüphane 
yapılması hedeflenmişti.

Kütüphane kurmak için tüm il-
lerde toplanan atık malzemeler 
atölyelerde idareci, öğretmen ve 
öğrenciler tarafından işlenerek 
çalışmalara başlandı.

Kullanılmayan paneller, tahta-
lar, sıralar, masalar, demirler, 
kağıtlar, camlar, kasalar, kutu-
lar, lastikler, bilgisayar parçaları, 
müzik aletleri, dolaplar, kablo 
makaraları, ipler, tekstil mal-
zemeleri sıfır atık projesi kap-
samında öğretmen ve öğrenciler 
tarafından dönüştürülerek masa, 
kitaplık rafı, sandalye, sehpa, ak-
sesuar ve aydınlatma ürünleri 
olarak kütüphanede kullanıma 
uygun hale getirildi.

Projeyle kütüphanelerdeki kitap sayısı, 28 milyon-
dan 42 milyona yükseltildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Milli Eğitim 
Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artır-
mak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin okullar 
arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu belirt-
ti.
Okullar arası imkan farklarını azaltmak için Emine 
Erdoğan’ın himayelerinde yürüttükleri “Kütüpha-
nesiz Okul Kalmayacak” projesini iki ayda tamam-
ladıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti:
“Bu kapsamda kütüphanesi olmayan 16 bin 361 
okula yeni kütüphane yaptık. 2021 yılı sonunda 
kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap 
sayısını da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yük-
selttik. 

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için Ekim 2021’de başlattığı 
ve 31 Aralık 2021’de tamamlanan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında 16 bin 

361 yeni kütüphane yaptı.
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ARABAT KÖYÜ’NÜN HAZİN SONU (KIRIM)
Kırım Yarımadası Karadeniz’in kuzeyinde yer al-
maktadır. Güneyi ve doğusu Karadeniz, batısı Azak 
Deniz’i ev kuzeyi ise stepler ile çevrilidir. Konumu 
itibariyle çok kuzeyde yer almamasından dolayı 
iklimi kısmen ılımandır. Yarımada anakaraya Or 
kapı adıyla bilinen bir geçit ile bağlıdır. Ruslar bu 
geçide Prekop adını vermişlerdir. Doğu tarafında 
yer alan Kerç Boğazı Azak Denizi ile Karadeniz’i 
birbirine bağlamaktadır. Ayrıca boğaz yarımadayı 
Kafkasya’dan da ayırmaktadır. Bu konumu itibari-
yle tarih boyunca doğu ile batı arasında kuzeyin en 
önemli geçiş, ticaret ve göç alanı olmuştur. Kuzeyin 
ilk bilinen devletleri Kimmerler ve İskitler de yarı-
madaya hâkim olmuşlardır. Zaten Kırım’ın ilk Türk 
sakinleri de Kimmerler ve İskitlerdir. Yarımada’nın 
adının Kimmerlerden gelmektedir. 
Tarihçilerin büyük bir çoğunluğu Kırım tarihinin 
en eski sakinlerinin İskitlerin bir kolu olan Tauri-
ler olduğunu ileri sürmektedirler. Tarihin babası 
olarak kabul edilen Yunanlı tarihçi Heredot, bu 
bilgiyi vermektedir. Ruslar, 1782 yılında Kırım’ı 
işgal ettiklerinde Taurilere istinaden Kırım’a Tav-
riya adını vermişlerdir. Fakat İskitler bölgeye geld-
iklerinde burada bir başka Türk devleti Kimmer-
ler bulunmaktaydı. Kimmerler meskûn olduğu 
saha doğuda Volga Irmağı’ndan başlamakta batıda 
Dinyester Irmağı’na kadar uzanmaktaydı. Hâlbuki 
Heredot, Kimmerlerden çok az söz etmektedir. 
İskitler Kırım ile birlikte Batı Türkistan’dan Orta 
Tuna’ya kadar geniş bir sahaya egemen olmuşlardır. 
Bu nedenle Yunanlılar Karadeniz’in kuzeyindeki 
sahaya İskitya adını vermişlerdir. İskitlerin yaşadığı 
dönem Yunanlıların Karadeniz’de ticaret kolonileri 
kurdukları döneme tekabül etmektedir. İskitlere ti-
cari isteklerini zorla istediklerini kabul ettiremeyen 
Yunanlılar, İskitler ile anlaşmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Kurdukları ticaret kolonileri vasıtasıy-
la Kırım ve Karadeniz’in kuzeyinde bölgeden tahıl 
başta olmak üzere birçok ürün ithal etmekteydiler. 
Bu nedenle Kırım’da Hersones (Akyar), Kerkinitida 
(Gözleve) ve Pantikapeon (Kerç) kolonilerini kur-
muşlardır. Kırımın kuzeybatısında üretilen tahıl 
Roma İmparatorluğu döneminde de önemini de-
vam ettirdi. 
Dolayısı ile Kırım Yarımadası’nda Türk varlığı 
Kimmerler ile başlamakta İskitler ile devam et-
mektedir. Milattan sonra dördüncü yüzyılın 
sonlarında dünya tarihini değiştiren olayların 
başlangıcını oluşturan kavimler göçü yeni bir Türk 
dalgasının önce Kırım’a sonra Avrupa’ya yapıl-
ması demekti. Böylece kavimler göçünü başlatan 
Hunlar bugünkü Avrupa’nın milletler yapısının 
oluşmasını sağlamışlardır. Mesela Germenler bu 
süreçte Avrupa’ya gelip yerleşmişlerdir. Kavimler 
göçü Kırım tarihi için de çok önemlidir. Çünkü 
Rus işgaline kadar neredeyse kesintisiz bir şekilde 
Kırım dâhil Karadeniz’in kuzeyi Türklerin yaşam 
alanı haline gelmiştir. Ancak yarımadanın Türk 
nüfusu bakımından tamamen meskûn hale gelm-
esi bir başka Türk devleti olan Hazarlarla birlikte 

başlamaktadır. Bizans’ın Kırım’dan çekilmesini 
sağladıktan sonra Hazarların burayı vilayet haline 
getirmişlerdir. Yarımada’nın Kırım Hanlığı’nın ilk 
başkenti olan Kırkyer gibi bugün dahi var olan bir 
çok şehri Hazarlar tarafından kurulmuştur. Haz-
arların zayıflaması ile Orta Asya’dan Peçenekler, 
ardından Uzlar ve Kuman-Kıpçak Türkleri bölg-
eye gelmişlerdir. Peçenekler ve Uzlar için Kırım 
Yarımadası daha batıya göçleri esnasında bir geçiş 
yeri iken Kuman-Kıpçaklar için öyle olmamıştır. 
Kuman-Kıpçaklar sonradan Kıpçak stepleri olar-
ak anılacak olan Kafkasya’nın kuzeyi ile birlikte 
Kırım’da iki yüz yıldan fazla meskûn olmuşlardır. 
Zaten Kırım Türklerinin ataları Kuman-Kıpçak-
lardan gelmektedir. Onlar ise Batı Göktürklere 
bağlı bir koldur. 
1223’te meydana gelen Kalka savaşı Kırım Yarıma-
dasının tarihi değiştiren bir savaştır. Cebe Noyan 
ve Sübütay komutasındaki Moğol orduları Ruslarla 
ittifak yapan Kuman-Kıpçakları bu savaşta büyük 
bir yenilgiye uğratmışlardır. Moğol ordularının 
saldırıları 1238’de de devam etmiştir. Sonunda 
Batu Han Altın Ordu Devleti’ni kurmuştur. Kırım 
Yarımadası artık Doğu Avrupa’dan Sibirya’ya ka-
dar olan sahaya hakim olan Altın Ordu Devleti’nin 
hakimiyeti altındadır. Fakat Altın Ordu Devleti’nin 
hâkim olduğu toprakların tamamı Türklerden 
oluşmaktaydı. Bu sebeple kısa süre içinde devlet bir 
Türk devleti galine gelmiştir. Berke Han’ın İslam-
iyet’i kabul etmesi süreci daha da hızlandırmıştır. 
Altın ordu hâkimiyetinde Kırım özellikle ticari 
bakımdan eskisi gibi yükselmiştir. Anadolu Selçuk-
lu Devleti, Kırım ile ticaretin sürdürülmesine ayrı 
bir ehemmiyet vermişlerdir. Diğer taraftan kuzey 
ticaretinde Ceneviz, Venedik gibi İtalyan şehir 
devletleri de yer almışlardır. Kırım Yarımadası’nın 
doğusunda yer alan Kefe’nin ticari bakımdan yük-
selişi bu döneme tekabül etmektedir . 
Kırım Yarımadası’nda Kırım Hanlığı’nın kuruluş 
süreci Toktamış Han’ın Timur’a yenilmesinden son-
ra içine düştüğü karışıklık sırasında Hacı Giray’ın 
Kırım’a gelmesi ile başlamıştır. Böylece Kırım’a ge-
len Hacı Giray Kırım Hanlığı’nı kurmuştur. Hacı 
Giray’ın Kırım’a hâkim olmasına rağmen Cenevi-
zliler’in Kefe’de etkinliği devam etmiştir. Bu durum 
İstanbul’un fethinden sonra boğazları tamamen 
kontrol altına alan Fatih Sultan Mehmed’in Gedik 
Ahmed Paşa’yı Kefe’yi almak üzere görevlendirdiği 
1475 yılında değişmiştir. Gedik Ahmed Paşa Kefe’yi 
fethederek Ceneviz hâkimiyetine son vermiştir. Za-
ten bu fetih süreci Hacı Giray’ın ölümünden sonra 
oğulları arasında çıkan taht kavgası sırasında Kırım 
ileri gelenlerinden Şirin Beyi Eminek Mirza’nın Fa-
tih Sultan Mehmed’den yardım istemesi sonucunda 
gerçekleşmiştir. 

Doç Dr. Zübeyde 
GÜNEŞ YAĞCI

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İhracat ve 
üretimi esas alan politika Türkiye için hayati önemde

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 
mevcut organize sanayi bölgelerinin yetmediği ve yeni 
ilaveler yapılması konusunda taleplerin geldiğini belir-
terek, “Bu şunu gösteriyor, memleketimizin iş adamları, 
sanayicilerimiz, üretmek ve Türkiye’nin yerli üretimini 
artırmak bakımından kararlı ve yüksek bir motivasyon 
içerisindedir. İnşallah bu, üretimle devam edecek.” dedi.
Kurtulmuş, Ankara Sanayi Odasını (ASO) ziyaret etti. 
Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 
içinde bulunduğu ekonomik şartları ve Ankara’daki 
sanayicilerin meselelerini karşılıklı müzakere etmek 
üzere sanayicilerle bir araya geldiklerini söyledi.
Küresel Kovid-19 salgını nedeniyle başta ekonomi 
ve siyaset olmak üzere dünyada birçok konuda köklü 
değişiklikler yaşandığına işaret eden Kurtulmuş, bu 
süreçte önemli sorunların ortaya çıktığını, endüstriyel 
ve değerli metallerin, enerji girdilerinin çok yüksek 
fiyat artışıyla dünya piyasalarını etkilemesi ve bunun 
tüketiciye yansımasıyla birçok ülkede enflasyonun et-
kilendiğini anlattı.
Döviz bazındaki fiyat artışları, dünya ticaretini kökten 
etkileyen gelişmeler, küresel kuraklığın gıda fiyatların-
da ortaya çıkardığı olağanüstü artışların tüm ülkeler 

gibi Türkiye’yi de etkilediğini ifade eden Kurtulmuş, 
ancak Türkiye’nin, büyüme potansiyelini bu zor süreçte 
bütün dünyaya gösterdiğini dile getirdi.
Kurtulmuş, şöyle devam etti:
“Pandeminin ilk yılında yüzde 1,8’lik bir büyüme hızını 
yakaladık. Geçtiğimiz yıl ise çift haneli bir büyümeyi 
aşağı yukarı Türkiye olarak yakaladık. Bunun Tür-
kiye ekonomisini diğer ülkelere nazaran olumlu ay-
rıştırdığını biliyoruz. Ayrıca Türkiye’de üretim, ihracat, 
yatırım ve istihdama ağırlık veren yeni ekonomik isti-
kametimiz çerçevesinde de Türkiye yaklaşık 225 milyar 
dolarlık bir ihracatı yakalamış oldu. 2022 yılında bu 
rakamın çok daha yukarıya çıkacağını biliyoruz. Yine 
bu anlamda kapasite kullanım oranlarının arttığını, 
ülkedeki sanayi üretiminde çok ciddi gelişmelerin old-
uğunu hep beraber takip ediyoruz.”
“İhracat ve üretimi esas alan politika Türkiye için hayati 
önemde”
Başta üretim girdilerindeki fiyat artışı ve vatandaşları 
yakından etkileyen hayat pahalılığı olmak üzere bazı 
sorunlarla karşılaşıldığını belirten Kurtulmuş, sorun-
ların hiçbirisini ötelemeden nasıl çözülebileceğiyle ilgili 
adımları tutarlı şekilde attıklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Memleketimizin iş adamları, sanayicilerimiz, 
üretmek ve Türkiye’nin yerli üretimini artırmak bakımından kararlı ve yüksek bir motivasyon 

içerisindedir. İnşallah bu, üretimle devam edecek.” dedi.
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Eski Türk destanların-
da kadın erkeğinin her 
daim yanında idi. Kadın 
erkeğinin güç ve ilham 
kaynağı kabul edilirdi.   
Eski bir Türk atasözünde 
belirtildiği gibi ; ‘’Birinci 
zenginlik sağlık, ikinci ze-
nginlik iyi bir kadın.’’ İdi.
   Eski Türk inancına göre 
‘’Han ile Hatun’’ gök ve 
yerin evlatlarıdır. Kadının 
yeri yedinci kat göktür. 
Nitekim kadının yüceliği 
Altay Dağlarının en yük-
sek tepesine “Kadın-
başı” ismi verilerek 
yaşatılmıştır.
  Eski Türklerde kadın 
miras hakkına sahip-
ti. Kadının kendine ait 
mülkü mevcuttu. Kadının 
bunu istediği gibi kull-
anma hakkı vardı. Eski 
Türklerde koca karısını 
boşayabildiği gibi, kadın-
da kocasını boşayabilirdi. 
   Arap gezgini olan İbn’i 
Batuta şöyle der ‘’ “Burada 
tuhaf bir hale şahit oldum 
ki o da Türklerin kadın-
larına gösterdiği hürmetti. 
Burada kadınların kıym-
eti ve derecesi erkeklerin-
den daha üstündür.” 

Yabancı devletlerin elçilerinin kab-
ulünde hatun da hakanla beraber olurdu. 
Tören ve şölenlerde kadın, hakanın sol-
unda oturur siyasi ve idari konumlardaki 
görüşlerini beyan ederdi. Mesela büyük 
Hun İmparatorluğu adına Çin ile ilk 
barış antlaşmasını Tanrıkut Mete Han’ın 
Katunu imzalamıştır. Ebul Gazi Bahadır 
Han, Secere-i Terakime’de, Oğuz ilinde, 
yedi kızın uzun yıllar beylik yaptığını an-
latmaktadır.
   Türk kültüründe destan kahramanları 
iyi ata binen, iyi savaşan, iyi kılıç kulla-
nan kadınlar ile evlenmek istemektedirl-
er. 
   Nitekim öz kültürel değerlerini hiçbir 
zaman kayıp etmemiş Türk kadını Kur-
tuluş Savaşı’nın silahlı mücadele gün-
lerinde dahi erkeği ile birlikte her türlü 
zorluklarla baş ederek düşmanın yurttan 
kovulmasında büyük rol oynamıştır.
   Cumhuriyet’in kurulması ile aynı 
eski Türklerde olduğu gibi kadın hak-
ları tekrar sağlanmıştır. Cumhuriyet 
döneminde eski Türklerde olduğu gibi 
kadına erkek ile aynı hakları tanıya-
cak olan düzenlemeler büyük bir hızla 
gerçekleştirilmiştir. Eğitimde, iş hayatın-
da, siyasette kadın erkek fırsat eşitliği 
sağlanmıştır.
   Kadınlarımız önce 3 Mart 1924 tarih-
li Tevhîd-i Tedrisât Kanunu ile eğitimde 
erkeklerle eşitliği kazanmışlardır. 1926 
yılında kabul edilen Medenî Kanun ile, 
erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşan-
masına ilişkin düzenlemeler kaldırılmış, 
kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı 
ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanın-
mıştır. Aile ve toplum hayatında kadın 
erkek eşitliğinin temelleri atılmıştır.
. Kadınlar her türlü meslek dallarına 
ilgi göstererek başarılı hizmetler yap-
maya başlamışlardır.1936’da Kadınların 
çalışma hayatına düzenleme getiren İş 
Kanunu yürürlüğe girmiştir. 
   Türk kadınlarının siyasî hayata atılma-
ları konusunda ilk adım, 3.Nisan.1930 
tarihli 1580 sayılı Belediye Kanunu’yla 
kadınlara Belediye meclislerine üye 
seçme ve seçilme hakkı tanınmasıyla 
atılmıştır. Bunu daha sonraki dönemde 

1934 yılında yapılan anayasa değişikliği 
ile milletvekili seçme ve seçilme hak-
kının tanıması izlemiştir.
   Kadınlar seçme ve seçilme hak-
larını sözde modern batı toplumları 
olan Fransa’da 1946’da, İsviçre’de ise 
1971’de elde edebilmişken Türkiye’de 
1934’ten itibaren bu hakkı kullanmaya 
başlamışlardır. 
   Dünyada milletler arası ilk kadın kon-
gresi 18 Nisan 1935’ de Atatürk’ün hi-
mayesinde İstanbul’da toplanmış ve bu 
kongreye dünyanın dört bir yanından 
gelen kadınlar katılmıştır. Atatürk “Mil-
letler arası İlk Kadın Kongresi” delege-
lerine şöyle seslenmiştir.
   “Türk kadınının dünya kadınlığına 
elini vererek, dünyanın barış ve güveni 
için çalışacağına emin olabilirsiniz.”
   Şimdi Türk kadını, mayası bozuk 
erkeklerden şiddet görmeden geleceğe 
güvenle bakabilmek için Türk erkeği ile 
el ele vererek gerekli kanuni tedbirler-
in alınmasını sağlayabilir ve tüm dünya 
kadınlarına yeniden örnek olabilir.
   Peki neler yapılabilir?
   Çok şeyler yapılabilir mutlaka. Ama 
tekrar geçmiş Türk tarihine bakmamız 
bize belki yine bir yol gösterebilir.
   Oğuz Kağan destanından öğrendiğimize 
göre ırza tecavüzün cezası ölüm veya gö-
zlere mil çekilmesiydi.
   Arap gezgini Ahmed bin Fadlan, 
Türklerin tecavüz suçlusunun bacak-
larından çapraz bağlanmış iki ağaca 
bağladığını ve ipin kesilmesi sureti ile 
bacakların ayrıldığını hatıralarında be-
lirtir.
  Şimdi ben bir erkek olarak erkeklere 
bunları yapalım demiyoruz.
  Ancak sert ve caydırıcı tedbirler derhal 
alınmaz ise evlatlarımıza ve de kadın-
larımıza şiddet asla durmayacaktır.
   Şimdi kadına yönelik şiddete bir son 
vermek için herkesi etkili, sürekli ve cay-
dırıcı tedbirlerin alınması için göreve 
davet ediyoruz.
Tuğtigin Şen
Emekli Albay/Araştırmacı

KADINA ŞİDDETE SON VERECEĞİZ

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 1,2 milyar dolar 
gelir sağladı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2021-31 Ocak 2022 
gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Sezonun 5 aylık döneminde, 190 bin 428 ton fındık satışı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 1 mil-
yar 161 milyon 822 bin 98 dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

Türkiye, 2021-2022 ihraç sezonunun ilk 5 ayında 1,2 milyar dolarlık fındık dış satımı yaptı.
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Hukuk devleti, sınırları içerisinde 
kamu erkinin değişmezlik ve süreklilik 
temeline dayalı olarak değer ve hukuk 
düzenine bağlı olduğu bir devlet şek-
lidir. Mutlakiyetçi devletlerden farklı 
olarak devlet gücü, vatandaşları key-
fi uygulamalardan korumak amacıyla 
yasalar yardımıyla tanımlanır.

Hukuk Devleti:
A-İnsan haklarına dayanan,
B- İnsan hak ve özgürlüklerini, ko-
ruyup güçlendiren, 
C- Eylem ve işlemleri hukuka uygun 
olan, 
D- Her alanda adaletli bir hukuk düzeni 
kurup bunu geliştirerek sürdüren, 
E- Anayasa’ya aykırı durum ve tutum-
lardan kaçınan, 
F-Hukuku tüm devlet organlarına ege-
men kılan, 
G-Anayasa ve hukukun üstün kural-
larıyla kendini bağlı sayan, 
H-Yargı denetimine açık, 
I-Yasaların üstünde, yasa koyucunun 
da bozamayacağı, temel hukuk ilke-
leri ve Anayasa’nın bulunduğunun bil-
incinde olan,devlettir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, 
hukuk devletidir ve Anayasasının 2. 
Maddesinde;  “Türkiye Cumhuriyeti, 
toplumun huzuru, milli dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde, insan haklarına 
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir 
Hukuk Devletidir.” şeklinde tanımlan-
mıştır.

Hukuk devleti, kurallar barındıran, bu 
kurallara devletin ve vatandaşların uy-
masını söyleyen bir sistemdir. Hukuk 
devleti, adalet yaratmayı ve bu şekilde 
bir düzen kurmayı hedefler. Yönetilenin 
en etkili, en güçlü ve en kapsamlı şekil-

de hukuk güvenliğinin sağlanması, 
devlet organlarında işlem ve eylemin 
hukuka uygunluk taşımasıdır.

Devletin, yasama, yürütme ve yargı or-
ganı, birbirinden ayrı işlev görmeli, tek 
elde toplanma malıdır.Özellikle yargı 
organı, tarafsız, yansız ve bağımsız ol-
malıdır. Şöyle ki:

Yasama, kanun yapma anlamına gelm-
ese de kanun yapma yetkisi olan bir du-
rumdur. Bu yetki kullanıldığı zaman, 
anayasaya bağlılık olmalı ve kurallara 
uygun davranılmalıdır.Yürütme, huku-
ka bağlı, anayasaya bağlılığı olmalıdır. 
Yürütme ile bağlı olan idare, işlemleri 
ve eylemleri içerisinde anayasaya aykırı 
durumlardan kaçınmalıdır..Yargı, 
hukuka tabi olmalıdır.

Hukuk devletinde; işler, eşitlik kap-
samında yürütülmeli ve devam ettiril-
melidir. Hukuk güvenliğini sağlayan 
ilke olmalıdır. Yasal yönetim ilkesi bu-
lunmalıdır. Temel hak ve özgürlükler 
güvence altına alınmalıdır. Hukuki 
belirliliği kapsayan bir ilke olmalıdır. 
Mahkemelerin bağımsız, hakimler-
in teminatlı olması gerekir.İdarede 
yargısal denetimi ve mali mesuliyeti  
olmalıdır.

Hukuk devletinin sağlanması, hede-
flenen ve amaçlanan şeylerin daha 
iyiye kavuşturulması, yapılmak is-
tenenin yapılması için yukarıda-
ki ilkelere uyulması gerekir. Şu son 
zamanlarda yaşanan hak, hukuk ve 
adaletsizlikler dolayısıyla hukuk dev-
letinin varlığından söz etmek mümkün 
mü?

VARLIĞI MÜMKÜN MÜ?

ELVEDA TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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JAMES WEBB UZAY TELESKOBU

James Webb Uzay Teleskobu, evreni ve kökenler-
imizi anlama arayışımızda ileriye doğru dev bir 
adımı temsil ediyor. Evren nasıl başladı? Evrende 
yalnız mıyız? Webb, erken evren, galaksilerin 
oluşumu ve evrimi, yıldızların ve ilk-gezegen sis-
temlerinin doğuşu ve güneş sistemimizin içindeki 
ve dışındaki gezegenlerin özellikleri hakkında 
bilimsel olarak önemli soruları yanıtlamamıza 
yardımcı olacak. Webb, en eski galaksileri ve 
hatta belki de ilk patlayan yıldızlardan bazılarını 
gözlemleyebilen ilk gözlemevidir.
Webb, Hubble Uzay Teleskobu ve Spitzer Uzay 
Teleskobu gibi diğer uzay araçlarının çığır açan 
keşiflerinin üzerine inşa edilecek şekilde tasarlan-
mıştır. Hubble evreni görünür ve morötesi ışıkta 
görüntülerken, Webb uzak nesneleri görmek için 
gaz ve tozun içinden bakmak için önemli bir dalga 
boyu olan kızılötesine odaklanır. Webb, Spitzer 
Uzay Teleskobu ayna boyutundan 60 kat daha 
büyük bir birincil ayna sayesinde bizi daha uzağa 
götürecek.
Webb, NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve 
Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasında uluslararası 
bir işbirliğidir. Misyon, 14’ten fazla ülke ve 29 
ABD eyaletinden binlerce bilim insanı, mühendis 
ve diğer profesyonellerin katkılarıyla yirmi yılda 
geliştirildi. Yaklaşık 10 milyar dolara mal olmuştur.
25 Aralık 2021 tarihinde Ariane 5 roketi ile fırla-
tıldı.Webb gözlemevi o kadar büyük ki, fırlatmak 
için katlanması ve ardından dev yüksek teknoloji 
origami gibi uzayda açılması gerekiyor. Webb’in 
büyük aynası çapı 6,5 metre üzerinde  ve gelişmiş 
enstrüman takımı, bir tenis kortu (25 metrekare) 
boyutuna ulaşana kadar açılmak üzere inşa edilmiş 
beş katmanlı bir güneşlik ile korunmaktadır. Tüm 
gözlemevi fırlatma aracının içine sığacak şekilde 
katlanacak ve uzayda açılacaktır. Webb’in bir ay 
süren yolculuğu (yaklaşık dünyadan 1,5 milyon 
kilometre uzağa), Güneş ve Dünya’nın yerçeki-
mi kuvvetinin bir uzay aracının onlarla birlikte 
hareket etmesi için gereken merkezcil kuvveti 
dengelediği uzaydaki beş konumdan biri olan ikin-
ci Lagrange (L2) noktasına götürecek.
James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar 
yapılmış en büyük ve en güçlü uzay bilimi tele-
skopudur. Webb, gök cisimlerinden gelen kızılötesi 
ışığı her zamankinden çok daha fazla netlik ve 
hassasiyetle inceleyecek.Görünür ışığın kısa, dar 
dalga boylarının aksine, kızılötesi ışığın daha uzun 
dalga boyları tozun üzerinden daha kolay geçer.Bu 
nedenle, toz bulutlarının arkasına “gizlenen” yıldız 
ve gezegen oluşumu evreni, Webb’in kızılötesi ci-
hazları için net bir şekilde ortaya çıkaracak. Spek-
troskopi, evrendeki uzak nesneler hakkında bilgi 
edinmek için güçlü bir araçtır. Bir görüntü gibi bir 
spektrum, uzaktaki bir nesneden gelen ışığı göster-
menin bir yoludur. Spektrum, hangi elementlerin 

ve moleküllerin bir nesneyi oluşturduğunu ortaya 
çıkarabilir.Webb, her biri belirli bilimsel soruları 
ele almak için farklı filtrelerin ve dedektörlerin 
kullanımını birleştiren on 
bir spektroskopi modu ile donatılmıştır. NIR-
Spec’in mikro deklanşör dizisi, Webb’e aynı anda 
düzinelerce farklı yıldız veya galaksiden spektrum 
yakalama yeteneği verir.
 Webb içerisinde  enstrümanlar; Yakın Kızılötesi 
Kamera (NIRCam), Yakın Kızılötesi Spektrograf 
(NIRSpec) ,Yakın Kızılötesi Yarıksız Spektrograf/
İnce Yönlendirme Sensörü (NIRISS/FGS) ve Orta 
Kızılötesi Enstrüman (MIRI) bulunmaktadır.
James Webb Uzay Teleskobunun cevabını aradığı 
sorulardan bazıları şunlardır; Yeniden iyonlaşma 
ne zaman ve nasıl gerçekleşti?Hangi kaynaklar 
yeniden iyonlaşmaya neden olur?İlk galaksiler 
nelerdir? Gökadalar nasıl oluşur? Nasıl değişirl-
er? Kimyasal elementler galaksiler arasında nasıl 
dağılır? Küçük ve büyük galaksiler olduğunda 
ne olur? Gaz ve toz bulutları çökerek yıldızları 
nasıl oluşturur? Yıldızların çoğu neden gruplar 
halinde oluşur? Gezegen sistemleri tam olarak 
nasıl oluşur? Yıldızlar nasıl evrimleşir ve ürettikleri 
ağır elementleri yeni nesil yıldızlara ve gezegenlere 
dönüştürmek için uzaya geri bırakırlar mı? Dünya 
benzeri başka gezegenler var mı? Kaç farklı türde 
ötegezegen vardır? Güneş sistemimizdeki kaya, 
buz ve gaz bakımından zengin nesnelerin kökeni 
ve evrimi nedir? Güneş sistemimiz diğer gezegen 
sistemlerine nasıl benzer veya farklıdır?
Kaynak: James Webb Space Launch Media Kit 
(https://www.jwst.nasa.gov)



SİMGE DERGİ 50

Türkiye’nin ilk yüzer rüzgar santrali modellemesi 
denizlerdeki potansiyeli ortaya koyacak

Çalışmada, İYTE’den akademisyenler tarafından 
tasarlanan ve 40’ta bir oranında küçültülen yüzer 
deniz üstü rüzgar santrali, standart tipte olan baş-
ka bir santral tasarımıyla kıyaslanıyor.
İYTE İnşaat Mühendisliği laboratuvarlarında ta-
mamen yerli kaynaklarla inşa edilen bir dalga üre-
teci ve açık tip rüzgar lülesi ile özgün tasarımın, 
fırtına şartlarındaki düzenli veya düzensiz dal-
ga ve rüzgar altında nasıl çalıştığı inceleniyor. 
Çalışmanın sonucunda, yüzer platformu deneysel 
ve sayısal çalışmalarla geliştirip stabil ve ekono-
mik bir platform elde edilerek patent alınması 
amaçlanıyor.
İYTE Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı 
Doç. Dr. Ünver Özkol, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, çalışmanın 2018 yılında “TÜBİTAK 
1001” projesi olarak başladığını söyledi. Pro-
je kapsamında bir dalga üretici tasarlayıp imal 
ettiklerini belirten Özkol, “Dalgalarla beraber 
rüzgar üretmesi için bir rüzgar kanalı ürettik. 

Amacımız, derin denizlere kurulan yüzer tip 
rüzgar türbinlerinin mekanik davranışlarını an-
lamak. Çünkü yavaş yavaş karasal rüzgar türbin-
lerinin kurulabileceği elverişli alanlar doluyor. 
Yakın gelecekte artık lisanslılarda ekonomik olar-
ak uygun yerlerde pek yer kalmayacak. Avrupa’da, 
Japonya’da, ABD’de yavaş yavaş deniz üstü yüzer 
tip veya yüzer olmayan deniz üstü türbinlere 
geçiyorlar. Çalışmalarımızı ülkemizde zamanı 
geldiğinde yeterli bilgi birikimimizin olması için 
başlattık.” dedi.
“Yüzer santraller ekonomik açıdan daha uygun”
Özkol, Türkiye’de ekonomik açıdan yüzer santral-
lerin kurulmasının daha uygun olduğuna dikkati 
çekerek şöyle devam etti:
“Deniz derinliği 50 metreyi aşan yerlerde türbin-
leri deniz tabanına sabitlemek pek mümkün ol-
muyor. Dolayısıyla yüzer tiplere geçmek zorunda 
kalıyorsunuz. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) yürütülen fiziksel modelleme çalışmasıyla özgün 
bir yüzer deniz üstü rüzgar santrali tasarlanarak Türkiye’nin denizlerindeki potansiyelin değer-

lendirilmesi hedefleniyor.

YENİ TEKNOLOJİLER
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DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ

Tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, ilçenin eski bir yerleşim birimi olduğu, tar-
ihinin M.Ö. 3000 yıllarına kadar ulaştığı sanılmaktadır. İlçenin eski adı Malakopi’dir. 
Derinkuyu’nun ilk yerlileri Asur kolonilerine kadar uzanır. İz bırakanlar (dışarıda toprak 
altında) Romalılar, İlçe içerisinde ise Bizanslılar’dır. Tarih boyunca bu toplum dışarıdan 
gelenlerle kaynaşmış, ad ve din değiştirerek Kapadokya adını almıştır.
Nevşehir’e 30 kilometre uzaklıktaki Derinkuyu yeraltı şehrinin tarihi M.Ö. 8’inci yüzyıla 
uzanıyor. 18 kattan oluşan Derinkuyu, havalandırma şaftları, kuyular, mutfaklar, okullar, 
yağ depoları, hamamlar, şaraphane ve 20 bin kişilik bir yaşam alanı ile adeta bağımsız bir 
şehir olarak karşımıza çıkıyor.
Derinkuyu yer altı şehri 60 ila 70 metre arasında bir derinliğe sahiptir. Derinkuyu yeraltı 
şehrinin tarihi oldukça eskidir. Asur kolonilerinden de izler taşıyan bu tarihi yeraltı şehri 
2. yüzyılda kalma bir şehir olarak bilinmektedir.
Türkler 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra gelmeye başlamışlar, ilçenin 
doğusundaki Çekme, Kızılören, Şemşili, Bölören, Topaleyüp ve Melizlik yaylalarına yer-
leşerek hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya çalışmışlardır. 1830’lu yıllarda Derinkuyu’da 
yerüstünde konut olmadığı yaşlılarca söylenmektedir. Bugünkü adı olan Derinkuyu 
halkın içme suyunu 60-70 metre derinliğindeki kuyulardan temin etmesinden dolayı 
verilmiştir. Kapadokya’nın 36 yeraltı şehrinin en büyük yeraltı şehri olan Derinkuyu 
yeraltı şehri 1967 yılında turizme açılmış olup, 8 katlıdır. Derinkuyu İlçesinde Bizans 
döneminden kalma Aya Maryeros Yeraltı Manastırı dünyanın ilk akıl hastanesi olarak 
kullanılan mekan olduğu biliniyor. İlçede Osmanlı döneminden de kalma Aziz Theodor-
os Trion Kilisesi (Üzümlü Kilise) ve Baş Melekler Kilisesi bulunmaktadır. 
COĞRAFYASI : Nevşehir ilinin güneyinde yer alan Derinkuyu ilçesinin güneyinde 
Niğde; doğusunda Kayseri, Yeşilhisar; kuzeydoğusunda Ürgüp; kuzeybatısında Acıgöl; 
kuzeyinde Nevşehir; batısında Aksaray ili bulunmaktadır.
Niğde-Nevşehir karayolu üzerinde bulunan İlçe Nevşehir’e 30 km, Niğde’ye 50 km, 
Kayseri’ye 110 km, Aksaray’a 80 km uzaklıkta ve bu illerin tümüne ilçenin direkt karayo-
lu
bağlantısı bulunmaktadır.
İlçenin Yüzölçümü : 445 km², Rakımı 1.300 metredir.
İlçe : Erciyes, Hasan Dağı ve Melendiz Dağları arasında volkanik çanak şeklinde bulunan 
Misli ovasının içinde yer alır. Toprak kumlu olup, volkanik faaliyetlerin sona ermesi, yağ-
mur ve rüzgâr ile erozyon etkisi oldukça kuvvetlidir. Arazi genellikle düz olup, ormanlık 
alan bulunmamaktadır.
Akarsu ve gölü olmayan ilçede geniş yeraltı su kaynakları mevcuttur.
Bitki örtüsü, ilkbahar yağışları ile yeşeren yaz ortalarında kuruyan, cılız otlardan oluşan 
bozkırdır.
Derinkuyu’da bir misyonerler okulu, günah çıkartma yeri, vaftiz havuzu ve ilgi çekici bir 
kuyu da bulunuyor.
Derinkuyu’nun ilk yerlileri Asur kolonilerine kadar uzanıyor. II. yüzyılda Roma İmpar-
atorluğu’nun zulmünden kaçan ilk Hristiyanlar Antakya ve Kayseri üzerinden Kapa-
dokya’ya gelerek buraya yerleşmişler. Bölgedeki yeraltı şehirlerini kuran ilk Hristiyanlar, 
girişleri kolayca fark edilemeyecek şekilde yapılmış bu şehirlerde saklanarak Romalı 
askerlerin zulmünden kurtulabilmişler. Yeraltı şehirlerinde uzun süre dışarı çıkmadan 
yaşamak zorunda kalabilecekleri için erzak depoları, havalandırma bacaları, şarap imala-
thaneleri, kiliseler, manastırlar, su kuyuları, tuvaletler ve toplantı odaları yaparak alan-
larını genişletmişler. Birbirine bağlı odalardan oluşan bu şehirlerde bazı odalar ancak bir 
insanın geçebileceği kadar dar tünellerle birbirine bağlanıyor. Tünellerin giriş çıkışların-
da güvenlik nedeniyle tüneli kapatmak için kullanılan büyük taş silindirler var.
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TURAN VE TURANCILIK

-Ülküler, Kutup Yıldızı gibidir. Çoğu zaman 
ulaşılmaz görünür, ama yol gösterir…”
Turan nedir? Turancılık ne demektir? Çoğu 
insan bu kavramları duyunca niçin korkuyor? 
Turancılık korku veren bir kavram değildir, 
aksine insana ve millete güven duyguları 
hissettiren bir kavramdır. Bu kavram Türk’ün 
millî tarihinin derinliklerinden günümüze 
uzanan millî ülküsünü ortaya koyar.
Turan ve Turancılık, Türk tarihinden, Türk 
kültüründen, Türk sanatından, Türk töresin-
den, Türk ahlakından, Türk coğrafyasından, 
kısacası Türk medeniyetinden beslenen Türk’e 
has millî bir düşünce sistemidir.
Turan kelimesinin sözlüklerdeki anlamı, 
“Turancıların dünyadaki bütün Türkleri 
birleştirerek kurmayı amaçladıkları ülkenin 
adı ve Türklerin Orta Asya’daki en eski yurt-
ları.” olarak geçer.
Turancılık, bütün Ural-Altay kavimlerinin 
birliğini savunan siyasi bir görüş olarak liter-
atüre girmiş bir kavramdır. Turancılık, Fin-
landiyalı tarihçi Matthias Alexander Castrén 
tarafından Ural-Altay kavimlerinin birliğini 
sağlamak amaçlı ortaya atılmış bir görüş olsa 
da büyük Türkçü ve Turancı Ziya Gökalp, 
“Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde bu 
görüşe karşı çıkarak Turancılığın bir kavimler 
karması olmadığı görüşünü savunur.
Ziya Gökalp, “Turan” şiirinde Turan ve Tur-
ancılığı şu dizeleri ile ortaya koyar:
“Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan;
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.”
Ziya Gökalp, başlangıçta çeşitli felaketlere 
maruz kalan Osmanlı İmparatorluğunun yok 
olan maneviyatını tamir etmek üzere, sınırları 
çok geniş bir vatan ülküsü geliştirir: “Dün-
yadaki bütün Türklerin bir bayrak altında 
birleşmesi ideali.” Ziya Gökalp, 1916’dan son-
ra da Turancılık fikrini kültür, lisan, edebiyat 
sahalarına taşıyarak “Turancılık, dünyada-
ki bütün Türkler arasında kültür birliğidir” 
fikrini savundu.
Bütün Türk topluluklarının birliğini savunan 
Turancılık adı verilen görüş ilk defa Rusya’da 
1905 yılından önce Azerbaycan Türkleri ve 
Tatar aydınları tarafından ortaya atılmış, 1908 
yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Tür-
kiye’de de geniş yankı bulmuştur. İttihat ve 
Terakki yönetimi içinde Ziya Gökalp’in başını 
çektiği Turancı görüşler egemen olmuştur.
Osmanlılar döneminde Türkiye’de dış Türklere 

yönelik ilgi ve çalışmaların 1890’lı yıllardan 
sonra başladığını görüyoruz. Fransız tarihçi 
Léon Cahun’un “Asya Tarihine Giriş: Türkler 
ve Moğollar” adlı eserinin 1896 yılında Necip 
Asım, tarafından Türkçe çevrilmesi Türkçü 
hareketin dönüm noktalarından biri oldu. 
Daha önce Türkçede özel bir anlam taşımayan 
Turan kavramı Cahun’un eseri sayesinde yay-
gınlık kazandı.
Ziya Gökalp’e göre Turan denilen ülke nere-
sidir? Hangi kıtadadır? Gökalp, Turan’ı coğrafî 
manası ile ele almaz. Gökalp bir mısrasıda 
“Yüce Turan, güzel ülke, söyle sana yol nere-
de?” diye soruyor. Çoğu kimselerin sandığı 
gibi Turan, Orta-Asya olsaydı, Gökalp, bunun 
yolunu sormazdı. Bilinen yol sorulmaz. Görü-
nen yol kılavuz istemez. Soruya cevabı yine 
kendisi veriyor ve Turan, “Ne Hint’tedir, ne 
de Çin’de, Türk ruhunun içindedir” diyor. 
Buna göre Turan, ne Asya’dır, ne Hindis-
tan, ne de Balkanlardır. Turan Türk’ün ve 
Türk gençliğinin ruhundadır. Turan, millî 
ülkümüzün adıdır.
Turancılık, Anadolu ile Orta-Asya’daki 
Türkleri birleştirmek değildir. Turan, ruhlar-
da yaşayan millî bir idealdir. Millî sınırlar 
içinde kalmış, fakat sahipsizlikler, ihmaller ve 
bilgisizlikler sebebiyle Türklüğünü unutmuş, 
Türklüğünden haberi olmayan, Türklük bil-
incine yükselememiş olan Türklerde bir millî 
şuur uyandırmaktır. Millî sınırlar içinde tek 
vücut olarak, bir kalp gibi çarpan bir Türk 
birliği meydana getirmektir. Millî ekono-
misiyle, sosyal yapısıyla ve millî kültürüyle 
tek vücut bir Türk birliği kurmaktır. Turan, 
Asya’ya gitmek değil, tarımsal üretimi artır-
mak, fabrikalar inşa etmek, bilim uzmanları 
yetiştirerek memleketi kalkındırmak, milleti 
rahata kavuşturmak mücadelesidir.
Turan ve Turancılık, Türk’ün kızıl elmasıdır. 
Türk dünyasını, Türk milletini her alanda 
en yüksek refah ve güç seviyesine çıkarma 
ülküsüne Turancılık diyoruz.
Turancılık ülküsü, şanlı tarihimizin her Türk’e 
yüklemiş olduğu sorumlulukların özüdür. 
Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Türk dünyas-
ındaki felaketleri bertaraf ederek Türk dev-
letlerinin doğuşunu hazırlayan Turan ülküsü, 
yaşadığımız çağın şartlarına uygun şekilde 
yeniden tanımlanmalı ve hayata geçirilmesi 
günümüz Türk dünyası için çok önemlidir.

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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Yaşadığımız yüz yıl içerisinde “Turan”ı gerçekleştirmem-
iz son derece önem arz etmektedir. Çünkü Türk dünyası 
Türk’ün şahlanışını beklemektedir. İslam âlemi huzuru ar-
amaktadır. Dünyanın mazlum insanları adalet ve yaşam 
hakkı aramaktadır. Tarihimizin şanlı sayfaları Türk’ün hak, 
hukuk ve adalet anlayışının nice örnekleri ile doludur.
Turan, Türk devletlerinin Türk topluluklarının bir bayrak 
altında birleşerek kuracakları bir ülke değildir. Turan ve Tur-
ancılık ülküsünün günümüzdeki ilk amacı, Türk devletlerin-
in sınırlarının birleştirilmesi değildir. Turan,  Türk devletler-
inin Türk topluluklarının bağımsız ve hür yaşama iradelerini 
sağlayarak onlarla kültürel ve ekonomik işbirliği geliştirme 
ülküsüdür. Turan ülküsü, Türk’ün Türk dünyasına serbest 
dolaşım hakkı sağlama ülküsüdür. Yabancı ülkelere giderk-
en aranan belgeler Türk ülkelerine giderken istenmemelidir. 
Unutmayalım ki kolaylıkla, rahatlıkla gidemediğimiz yerl-
er bizim değildir. Eğer bunu gerçekleştiremezsek soydaşlık, 
kardeşlik, ağabeylik, dil, tarih, kültür beraberliği gibi söy-
leyişler laftan öteye gitmeyecektir. Bunlar gerçekleştirilirse 
askerî, siyasî, eğitim, kültür ve ekonomik işbirliği kendiliğin-
den gerçekleşecek, kardeşlik bağları kendiliğinden güçle-
necektir. Turancılık hiç şüphesiz Türk devletleri arasında iş 
birliğini öngörür. İşbirliği arttıkça Türk topluluklarının Tur-
an ülküsüne yaklaşmaları daha da kolay olacaktır.
Türk devletleri ve toplulukları arasındaki ilişkiler geliştikçe 
hürriyetlerini bekleyen soydaşlarımızın ümitleri de artacak-
tır. Çünkü bu işbirliği dünya kamuoyunda Türk’ün gücünü 
de ortaya koyacaktır. Güçlü devletlerin çözemeyeceği bir 
problem de kalmaz.
Türk milletindeki Turancılık fikrinin nihai hedefini de mer-
hum tarihçimiz Osman Turan “Türk Cihân Hâkimiyeti 
Mefkûresi” adlı eserinde şu sözlerle ortaya koyar:
“Türkler millî, İslâmî ve insanî duyguların ahenkli bir terki-
bi sayesinde böylece bir dünya nizamı dâvâsına bağlanırk-
en bu esaslara göre Allah’ın cihan hâkimiyetini kendilerine 
emanet ettiğine inanıyorlardı ve bu emanete saygı göstermek 
suretiyle de bir hânedân, bir sınıf ve zümrenin veya sadece 
bir milletin değil, hüküm sürdükleri bütün kavim ve dinler-
in hâmisi olduklarını düşünüyorlardı. Bu sebeple de Türk 
imparatorluklarında milliyet, din ve sınıf mücadelelerine 
rastlanmamış, adalet ve ahenk hüküm sürmüştür. Türk Ci-
han Hâkimiyeti ve nizamının milletler arası bir mahiyet al-
ması, İslâmî ve insani esaslar dâhilinde tekâmülü bu sayede 
mümkün olmuştur. Uluğ Türkistan Orta Asya’da kurulmuş 
Şamanî Türk devletleri yalnız yabancı din mensuplarına 
sığınak ve himaye bahşetmemiş; bizzat Türkler de bu dinlere 
girerek türlü cemaatler hâlinde ve ahenk içerisinde bir arada 
yaşamışlar ve bu suretle tarihte din hürriyetine aidilk ve en 
güzel örnekleri vermişlerdir.”
Turancılık toplumda yanlış bilinmektedir. Turan kelime-
sinin iki bin sene önce kullanılan bir coğrafî yer olan Orta 
Asya’daki Turan ismi ile hiçbir alâkası yoktur. Turan veya 
Turancılık denince Orta Asya’ya gidileceği, oradaki Türkler 

ile birleşerek bir Türk devleti kurulacağı anlaşılmamalıdır. 
Böyle bir şey yoktur. Turan, tamamen bir fikrin sembolik if-
adesidir. Turan bir idealdir.
Bizler, hem Anadolu Türklüğünü düşüneceğiz, hem Anad-
olu dışındaki Türkleri düşüneceğiz. Onların hürriyet ve is-
tikballerini yasal yollardan kazanmalarını isteyeceğiz. Tur-
ancılığımızın esasını bunlar teşkil eder.
Turancılık, Birleşmiş Milletler Anayasası, İnsan Hakları 
Beyannamesi çerçevesinde, diğer topluluklara haklar, huku-
klar ve imtiyazlar tanınırken, onların insanca yaşamaları 
sağlanırken, millî sınırlarımızın dışında kalmış Türklere de 
bu haklar tanınmasını, bazı imtiyazlar sağlanmasını unut-
madan düşünmek, sırası ve zamanı geldikçe onlara haklar 
ve imtiyazlar tanınmasını istemektir. Kıbrıs’taki Türkler, 
Batı Trakya’daki Türkler, Balkanlar’daki Türkler bu düşün-
cenin içinde mütalâa edildiği gibi, İran’daki, Azerbaycan’da-
ki, Doğu Türkistan’daki Uygur Türkler ve Uluğ Türkistan 
Asya’daki Türkler de aynı fikrin içinde mütalaa edilir. Kıbrıs, 
Batı Trakya, Balkanlardaki Türklerle meşgul olmak nasıl 
suç değil, fakat milliyetperverlik kabul ediliyorsa, Asya’daki 
Türklerle meşgul olmak da, aynı şekilde suç değil, milliyet-
perverlik kabul edilmesi gerekir.
Günümüzde çoğu insan Turan ve Turancılığı Uluğ Türkistan 
Orta-Asya’ya gitmek ve Orta-Asya Türkleri ile Anadolu 
Türklerini bir devlet halinde birleştirmek şeklinde anlamak-
tadırlar. Hatta bazıları Turancılığı hayalperestlik ve macer-
acılık olarak kabul ediyorlar ve Turancılığa itibar etmiyor-
lar, muhalif kalıyorlar, reddediyorlar. Hâlbuki hiç de böyle 
değildir. Böyle düşünenler Batı kültürü ile beslenmiş, kendi 
kültüründen uzak kalmış, millî kültürüne ait hiç kitap oku-
mamış, zavallı Türk cahilleridirler. Bu tür insanlarımıza da 
okumayı tavsiye ediyoruz.
Sözlerimi Büyük Önder Atatürk’ün Turancılık hakkında 
söylediği şu sözlerle bitirmek istiyorum:
“Biz Pan-Turanizm yapmadık. Fakat yapacağız dedik. Bunu 
yanlış anlayanlar, bizim tulu emeller peşinde koştuğumuzu 
sandılar. Biz de size Turancılık yaptırmayacağız diyerek 
karşımıza çıktılar.”
Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Türkçülük ve Tur-
ancılık ülküsüne gönül vererek Türk dünyasındaki ümitleri 
her daim yeşerten Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Enver Paşa, 
Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Necip Asım, Ve-
let Çelebi, Zeki Velidi Togan, Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Reha Oğuz Türkkan, Fethi Tevetoğlu, Nejdet Sançar, Fethi 
Tevetoğlu, Hüseyin Nihal Atsız ve Alparslan Türkeş ile daha 
nice Turan erlerini rahmet ve minnet duygularıyla yad edi-
yorum.
Ümidimiz Türk gençliğindedir. Gençlerimiz kültürümüze 
sahip çıktıkları ölçüde Türkçülük, Turancılık ve Türk milli-
yetçiliği yaşayacak, Türk milleti geleceğine emin adımlarla 
yürüyecek ve tarihteki şanlı misyonuna yeniden kavuşacak-
tır.
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İBRETLİK BİR BAŞKAN(!)
Şimdi size öyle birini anlatacağım ki taraftar 
olarak bağlı hissettiğiniz camialarda, seçilen 
başkanlara asla güvenmemenizi sağlayabilir! Se-
zon başında Galatasaray bir seçim süreci yaşadı 
ve Burak Elmas adlı kişi diğer adaylara göre 
görkemli vaatlerde bulundu. Kulübün gelmiş 
geçmiş en büyük efsanesi saydığım Fatih Terim 
ile uyum içerisinde çalışacağını söyleyerek hem 
oy vereceklerin hem de taraftarın gözünde ek-
stra güven kazandı. İzlenimlerine göre taraftar-
lar kendisinin kazanması için sosyal medyada 
kampanya başlattı adeta. 
Az farkla seçildi, mazbatasını aldı. Almadan 
önce meşhur Twitter hesabından yaptı şovunu, 
Fatih Terim’i yuvasına çağırıp kaybedecek bir 
dakikamız yok dedi. Seçimden önce söz verdiği 
ilk 10 gün içerisinde transferler ve finansmanı 
hazır söylemi gerçekleşmedi. Şaşırmadım çünkü 
kulübün içine girmeden, mali engeller var mı 
yok mu kontrol etmeden bu vaat çok zordu. 
Transferleri yetiştiremediler ve ilk Avrupa ön 
elemesinde hezimet yaşandı.  
Galatasaray’a karşı planlı organize bir art niyet 
olduğunu yazmıştım. Önceki yöneticilere bu 
yönden sürekli serzenişleri vardı yeni seçilen-
lerin. Daha ilk maçtan hem sahada hem disiplin 
kurullarında yaşanan art niyetlere ses çıkarma-
dılar. Hatta futbolcularının tabiri caizse dayak 
yediği bir derbiden sonra çıkıp “rakibimizin 
haklı galibiyeti” demecini verdiler. Fenerbahçe 
maçında olan hakem skandalları sonrası TFF’ye 
sözde hesap sormaya gittiler, kamera karşısına 
el pençe çıktılar. Fatih Terim’i yöneticilerin yal-
nız bıraktığını savunuyorlardı, onlar da aynısını 
yaptı, abartılı cezayı engelleyemedi. Taraftarın 
yavaş yavaş tepkisini çekmeye başladılar böylece.  
Ligde üst üste hakem kararlarının bariz etkisiyle 
puan kaybı yaşansa da Avrupa’da adına yaraşır 
şanlı bir yürüyüşü vardı Galatasaray’ın. Sözde 
adaletsiz sistemi değiştireceğiz diyen Burak Bey 
hakem hatası ile kaybettiği maçtan sonra basın 

mensuplarına; “neye itiraz edeyim iyi oynam-
adık ki” diye penaltı verilmemesini savundu. 
Son olarak İtalya’dan puanı kopararak özlenen 
Avrupa tablosunu yaşattılar ve Fatih Terim’i 
teknik direktörden öte gören Burak Bey “Gal-
atasaray bir his takımıdır” başlığıyla maç sonu 
efsanesiyle fotoğraf yayınladı. Bu fotoğrafı pay-
laştığı günlerde, kendisi yerine teknik direk-
tör aradığını bilmiyorduk... ‘’Transfer dönemi 
gelmeden’’ Fatih Terim’i yakışıksız şekilde gön-
derip, utanmadan tazminat bile sordu düşünün, 
yerine birinci adam olarak hiçbir başarısı olma-
yan “yönlendirilebilir” bir antrenör getirdiler.  
3 yıllık bir proje demişlerdi lakin sonradan 10 
yılı aşkın bir şer projesi olduklarını anladım. 
Meşhur Twitter hesabı dedim ya o hesapta 
yapılması gereken ama yapmayacağı ve tersini 
yapacağı her şeyi not ettiğini 6 ay sonra fark et-
tik. Yola çıktıklarını yolda buldukları ile değiştir-
diler. Sapıkça davranışlarda bulunan biriyle kafa 
kafaya verip istedikleri gibi at koşturmayı seçtil-
er. İletişim konusunda kimse onlar kadar sınıfta 
kalmamıştı. Kısacası yıllarca Galatasaraylılara 
rol yaptıkları kanıtlandı. Dikkat ettiyseniz hiç 
başkan demedim, başlık ironi içerir, gözüm-
de faal olarak görevden düşmüş biri çünkü. 
Yalanlarına yetişemediğimiz birinden bahsedi-
yorum… Üç gün önce dediği üç gün sonra farklı 
cereyan eden biri… 
Bu ibretlik kişiler yüzünden bundan sonra 
kimse o koltuğa talip olanı desteklemeyecek. 
Genel kuruldan ziyade taraftarlara ders oldu. 
20 yılı aşkın süredir takip ettiğim camianın 
başlangıçtaki en kötü seçileni olduğunu açıkça 
söyleyebilirim. Belki de taraftarlar için hayrı bu 
olmuştur. Bundan sonra başkanlık makamı için 
hayal kırıklığına uğramazlar çünkü hayal kur-
mayacaklarına eminim.  

Murat ALTUN
Yazar
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Türk gemilerini güçlendirecek kritik
yerlileştirme hamlesi

Türk savunma sanayisi, denizcilik alanında tam 
bağımsızlık yolunda önemli teknolojileri ülkeye 
kazandırmaya hazırlanıyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, STM Savun-
ma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile 
GÜRBAĞ Savunma ve Teknoloji, sahip oldukları 
kabiliyetleri yeni kazanımlara dönüştürmek için 
stratejik iş birliğine gitti.
“Hidrojen Enerji ve Tahrik Çözümleri” ile “Sta-
bilize Pan-Tilt ve Lazer Haberleşme Çözüm-
leri” alanlarına yönelik anlaşmalara STM Genel 
Müdürü Özgür Güleryüz ile GÜRBAĞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Halil Bağıban imza attı.
Böylece Türkiye’de bu alanda ilk kez bir stratejik 
iş birliğine imza atılmış oldu. STM ile GÜRBAĞ, 
iş birliğine gidilen alanlarda Ar-Ge, ürünleşme ve 
saha uygulaması yapacak.
Deniz kuvvetlerine “geleceğin enerjisi”
Hidrojen enerjisi, hidrojen gazının işlenmesi ve 
dönüştürülmesiyle oluşuyor. Kolaylıkla ısı, elek-
trik ve mekanik enerjiye dönüşebilen hidrojen, 
yüksek alev hızı, tutuşma yeteneği ve düşük at-

eşleme enerjisi gerektirmesi gibi özelliklerle ön 
plana çıkıyor. Hidrojen “geleceğin enerjisi” olarak 
anılıyor.
Hidrojen teknolojisi birçok alanda fark yaratırken 
ürünleşmenin de teknoloji ve maliyet açısından 
zor olduğu bir alan olarak değerlendiriliyor.
Hidrojen enerjili tahrik sistemlerinde mevcut 
yapılar için hidrojenin daha aktif kullanıldığı al-
ternatif çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.
STM ve GÜRBAĞ, hidrojen reaktörü ve hidro-
jenin kontrollü kullanımı üzerine çalışmalar 
yapıyor. İki firma, ilk planda hidrojen ile mevcut 
enerji sistemlerinin verimliliğinin artırılması 
odaklı çalışmalar yapmayı hedefliyor. Bu iş 
birliğiyle yakın zamanda enerji birimleri ve itki 
sistemlerinde hidrojen gücünün daha etkili kul-
lanılması amaçlanıyor.
Türkiye’nin en büyük askeri denizcilik firması 
STM, GÜRBAĞ ile yaptığı iş birliğiyle hidrojen 
enerji ve tahrik çözümlerini, su üstü ve su altı 
platformlara entegre ederek, güç sistemlerinin 
enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Yüksek teknolojili ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik iş birliği kapsamında STM ile GÜRBAĞ 
Savunma ve Teknoloji, hidrojen enerji ve tahrik çözümlerini, su üstü ve su altı platformlara 

entegre edecek.
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DÜNYA

BM: 2050’de dünya nüfusunun 4’te biri Afrika’da 
yaşayacak ancak yeterli gıda yok

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu 
(UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, 2050 
yılında dünya nüfusunun dörtte birinin Afrika 
kıtasında yaşayacağını ancak iklim değişimi ned-
eniyle gıda üretiminde de azalma görüleceği uy-
arısında bulundu.
Songwe, 35’inci Afrika Birliği Zirvesinin açılışında 
yaptığı konuşmada, Afrika’nın karşı karşıya olduğu 
gıda sorununun büyüme riskine işaret ederek, alt-
yapı kapasitesinin güçlendirilmesi, eğitim ve sağlık 
alanına yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.
Gıda meselesinin eğitim ve ekonomik kalkınma 
yoluyla aşılabileceğini kaydeden Songwe, “2050’de 
dünyadaki her dört kişiden biri Afrikalı olacak. 
Her dört kişiden birinin yetersiz beslenme so-
runuyla karşı karşıya kalması sorunuyla baş ede-
meyiz.” diye konuştu.
Songwe, iklim değişimiyle mücadele yolunda yeni 
fikirler üretiliyor olsa da kıtadaki gıda üretiminde 
azalma beklendiğini, Doğu Afrika’da 2050 yılı iti-

barıyla yüzde 22 azalma olacağını dile getirdi.
Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinin kıtanın yapacağı 
en büyük yatırım olacağına vurgu yapan Song-
we, “Pandemi bize bilim ve teknolojinin önemini 
gösterdi. Batı, ABD ve Almanya, aşı geliştirmek 
için beyin gücünü kendine çekiyor. Bu sadece sal-
gın sırasında gördüğümüz inovasyonlardan biri.” 
ifadesini kullandı.
Afrika ülkeleri liderleri kıtanın önemli meseleler-
inin masaya yatırılacağı 35. Afrika Birliği (AfB) 
Zirvesi’nde bu hafta bir araya geliyor.
Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’daki genel 
merkez binasında bugün üye ülke dışişleri bakan-
larının toplanmasıyla başlayan zirve, 6 Şubat’a ka-
dar sürecek.
Peş peşe gelen darbeler, iklim değişikliği, iç 
çatışmalar, terör saldırıları ve Kovid-19 salgınının 
ana gündem maddesi olacağı zirvede, İsrail’in 
Birliğe “gözlemci” üye olmasına yönelik itirazlar 
da tartışılacak.

Türkiye, 2021-2022 ihraç sezonunun ilk 5 ayında 1,2 milyar dolarlık fındık dış satımı yaptı.
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MİLLİ LEZZETLER

Tarhana çorbasının namı sınırları aştı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hasan Özçelik’in Türk mutfak kültürünün 
vazgeçilmezleri arasında yer alan tarhanayla ilgili 
makalesi, ABD’de bir dergide yayımlandı.
Prof. Dr. Özçelik’in tarhanayı konu alan ve yaklaşık 
10 yıldır sürdürdüğü bilimsel çalışma, ABD’de 
“Crimson Publishers” çatısı altında yayın yapan 
hakemli “Modern Concepts & Developments 
in Agronomy” (Tarımda Modern Anlayışlar ve 
Gelişmeler) isimli dergide yer aldı.
Prof. Dr. Hasan Özçelik, AA muhabirine, tarhana 
üretimiyle öne çıkmış çeşitli illeri gezerek araştır-
malar yaptığını söyledi. Araştırmalardan elde 
edilen sonuçlara göre bilimsel bir makale hazır-
ladıklarını belirten Özçelik, “Amerika’da bir ul-
uslararası dergide ‘tarhana’ ismiyle makale yayım-
ladık. Bundan sonra bütün dünya, yoğurt, ayran ve 
salep gibi tarhanayı da Türkçe adıyla bilecek.” dedi.
Çalışma kapsamında 9 tarhana çeşidi belirledikler-

ini, Uşak tarhanasının Türk Patent ve Marka Ku-
rumundan coğrafi işaret aldığını belirten Özçelik, 
“Aynı şekilde Kahramanmaraş tarhanası da coğrafi 
işaret aldı. Tarhananın Türk mutfağındaki yer-
ini dünyaya tanıtmak, ihracatımızı artırmak için 
endüstriyel olmasını ve hazır çorba olarak mar-
ketlerde satılmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı. 
“İlk üretildiği yer Osmanlı coğrafyasıdır”
Tarhananın ana yurdunun Yörük Türkmen kültürü 
olduğunu söyleyen Özçelik şöyle devam etti:
“Ana yurdu olarak bir yer söylemek gerekirse 
Kahramanmaraş diyebiliriz. Tarhanayı Yavuz Sul-
tan Selim’in annesi Gülbahar Hatun sarayda ilk 
kez üreterek Osmanlı coğrafyasına yayılmasını 
sağlamıştır. İlk üretildiği yer de Osmanlı coğrafyas-
ıdır. Tarhananın yapılışında Gülbahar Hatun, buğ-
day yarması ve yoğurt kullanmıştır. Daha sonra 
bu çorba çeşitlendirilerek farklı tarhanalar ortaya 
çıkmıştır. Balkanlarda, Afrika’da, Avrupa’da, Türki-
ye’de tarhana biliniyor ve sevilerek tüketiliyor.”

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özçelik, “Amerika’da bir uluslar-
arası dergide ‘tarhana’ ismiyle makale yayımladık. Bundan sonra bütün dünya, yoğurt, ayran ve 

salep gibi tarhanayı da Türkçe adıyla bilecek,” dedi.
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TARİH

Metropolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları
32 yıldır sürüyor

Vakıftan yapılan açıklamada, Kültür ve 
Turizm Bakanlığının izin ve katkılarıyla 
gerçekleşen çalışmalarda, önceki yıl birçok 
önemli arkeolojik bulgu elde edildi.
“Ana Tanrıça Kenti” olarak adlandırılan 
Metropolis kazılarında, 2021 sonunda, 
M.S. 3. yüzyıla ait Girland motifli mermer 
Ostotek (küçük boyutlu lahit mezar) içine 
yerleştirilmiş bronz kandil bulundu.
Antik Kent, 2022 yılında arkeolojik kazının 

yanında, koruma, düzenleme ve araştırma 
projeleriyle önemli sosyal sorumluluk pro-
jelerine de ev sahipliği yapacak. Bölgede, 
çeşitli etkinliklerin ve Metropolis atölye 
üretimlerinin yeniden canlandırılmasına 
yönelik deneysel çalışmaların gerçekleştir-
ilecek.
Kazıların başlangıcından itibaren elde 
edilen tüm bilgilerin derleneceği bir kitabın 
da 2022’de yayınlanması amaçlanıyor.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve 32. yılına giren Metropolis Antik Kenti kazılarında 
2022 sezonu çalışmalarına başlandı.
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KÜLTÜR

TRT ortak yapımı ‘Malazgirt 1071’ 11 Şubat’ta
sinemalarda

TRT’den yapılan açıklamaya göre, Bilal Kalyoncu ve 
Özgür Bakar’ın yönetmenliğini yaptığı Cengiz Coşkun, 
Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran’ın rol 
aldığı TRT ortak yapımı “Malazgirt 1071” filmi 11 
Şubat’ta vizyona girecek.
Sultan Alparslan’ın zaferiyle sonuçlanan muharebeyi 
konu alan yapımın Konya ve İstanbul’da 7 hafta süren 
çekimlerinde, tarihi mekanların kullanılmasına özen 
gösterildi. Özellikle Konya’da Selçuklu dönemind-
en kalma hanlar, bedestenler ve külliyelerin yanı sıra 
Sille’deki 1700 yıllık Aya Elenia Kilisesi de filmin çekim 
mekanları arasında yer aldı.
Usta oyuncular başrolde
Filmde, Cengiz Coşkun Sultan Alparslan’ı, Haluk Pi-
yes Alparslan’ın Anadolu seferlerinde öncü komutanı 
Afşin Bey’i, Caner Kurtaran Romen Diyojen’i, Vildan 

Atasever ise kural tanımaz Hırslı Kraliçe Ludika’yı can-
landırdı.
Yapımcılığını 2056 Sinema’nın üstlendiği tarihi filmin 
konusu şöyle:
“Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında 
birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, amcası Tuğrul 
Bey döneminde başlayan Anadolu seferlerini devam 
ettirir. Bizans’ta yaşanan iç karışıklıklar, Türklerin An-
adolu’da hızlıca yol almasının önünü açar. Bu duruma 
‘dur’ demek isteyen Romen Diyojen, darbe girişimiyle 
yönetimi ele geçirmeye çalışsa da başarılı olamayar-
ak idama mahkum edilir. Kraliçe Ludika’nın bir gece 
yarısı operasyonu ile tahta çıkan Diyojen’in hedefinde, 
Türkleri Anadolu’dan atma düşüncesi vardır. İki ordu 
Malazgirt Ovası’nda karşı karşıya gelecek ve Türklerin 
bu topraklarda bin yıl sürecek serüveni başlayacaktır.”       

Türklere Anadolu’yu vatan yapan 1071’de gerçekleşen Malazgirt Meydan Muharebesi, beyaz 
perdeye taşınıyor.
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BİLİM-TEKNOLOJİ

Bakan Varank: Türkiye’yi teknoloji ve sanayi alanında 
küresel bir aktör haline getirmek için çalışıyoruz

Varank, “Kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi 
ürün ve hizmetler sunmak, özgün ve yenilikçi üretimle küresel değer zincirlerindeki payımızı artırmak 

en önemli hedeflerimiz.” ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Si-
yaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 
(SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisinin 
şubat sayısında, SETA Genel Koordinatörü Bur-
hanettin Duran’a verdiği röportajda, Türkiye’nin 
teknoloji yarışındaki yerine ve yol haritasına ilişkin 
açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 
küresel piyasalarda rekabet gücünü artırdığına dik-
kati çeken Varank, “Milli Teknoloji Hamlesi’ni ade-
ta bir milli mücadele olarak görüyoruz ve ülkem-
izi teknoloji ve sanayi alanında küresel bir aktör 
haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu 
çerçevede kritik teknolojileri yerli ve milli olarak 
geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi 
ürün ve hizmetler sunmak, özgün ve yenilikçi üre-
timle küresel değer zincirlerindeki payımızı artır-
mak en önemli hedeflerimiz.” bilgisini verdi.
Varank, büyük ve güçlü Türkiye’nin yolunun 
ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan geçtiğine 
işaret etti.

Hayata geçirdikleri Teknoloji Odaklı Sanayi Haml-
esi Programı ile ithal edilen 919 kritik ürünün Tür-
kiye’de üretileceğini belirten Varank, bu programla 
hedefin 50 milyar dolarlık ithalatın önüne geçmek 
olduğunu vurguladı.
Varank, Türkiye’nin uluslararası alanda öncü olabi-
lecek iş modelleri, ürünler ve hizmetler çıkarabil-
mesinin, güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahip 
olmasına bağlı olduğunu, son 15 yıldaki yatırım-
larla ülkenin girişimci dostu bir ekosisteme sahip 
olmasını sağladıklarını belirtti.
Bu yatırımlarda Ar-Ge ve inovasyonun öncelikli 
paya sahip olduğuna işaret eden Varank, startu-
pların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için 
hayata geçirdikleri fonlara değindi.
“Beşeri sermaye en önemli bileşen”
Ortaya çıkan her yeni unicornun kendisini derin-
den heyecanlandırdığını belirten Varank, “Ülkem-
izden çıkan yeteneklerin dünya çapında konuşul-
ması beni inanılmaz gururlandırıyor. 
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SPOR

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’na katılacak
sporcularımızı tanıyalım: Berkin Usta

Türkiye’yi Pekin’de temsil edecek 7 sporcudan biri olan Berkin, olimpiyatlara katılma hayalini 
gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.
“Olimpiyatlara katılmak benim hayalim”
Milli kayakçı Berkin Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcu bir aileden geldiğini ve 
2,5 yaşından beri bu sporu yaptığını söyledi.
Bu noktaya gelmek için çok emek verdiğini belirten Berkin, şunları kaydetti:
“Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla 
karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım. 
Kendi adıma tabii ki çok mutlu ve gururluyum. Ben bugüne kadar katıldığım her yarışma-
da elimden geleni yaparak güzel sonuçlar almaya çalıştım. Olimpiyatta da en güzel perfor-
mansımı sergileyerek iyi bir sonuç alıp, bu sporda bizimde dünyada iyi yerlerde olduğumuzu 
göstermek istiyorum.”

Berkin, zorluklarla karşılaştığı sırada her zaman yanında olan ailesi ve antrenörlerine de 
teşekkür etti.

Küçük yaşlarda kayakla tanışan 22 yaşındaki Berkin, kayakçı olan babası Yahya Usta’yı örnek 
aldı. Katıldığı organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde eden Berkin, 10 yıldır milli takımda yer 

alıyor.
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Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’na katılacak
sporcularımızı tanıyalım: Yusuf Emre Fırat

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğan 22 yaşındaki Yusuf Emre, 13 yaşında antrenörünün keşfet-
mesiyle kayak sporuyla tanıştı.
Yusuf Emre, 2017’de Erzurum EYOF’ta, 2018 ve 2020 yıllarında Büyükler Dünya Şampiyo-
nası’nda yer aldı. 2019 ile 2020 Geçler Dünya Şampiyonası’nda da yarışan milli sporcu, Bosna 
Hersek’te düzenlenen Balkan Kupası’nda altın madalya, Sırbistan FIS Yarışması’nda gümüş 
madalya, Finlandiya FIS Yarışması’nda da altın ve gümüş madalya kazandı.
Türkiye’yi Pekin’de temsil edecek 7 sporcudan biri olan Yusuf Emre, kayaklı koşuda başarılı 
olmak için yarışacak.
Fırat: “Gururluyuz, ülkemizi ve bayrağımızı temsil edeceğiz”
Milli sporcu Yusuf Emre Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat öncesi 
hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.
Pekin 2022’ye iyi hazırlandıklarını belirten Yusuf Emre, “İlk kez olimpiyatlara katılıyorum. 
Çok heyecanlıyım. Olimpiyatlarda yarışmak her sporcunun hayalidir. Gururluyuz çünkü 
ülkemizi ve bayrağımızı temsil edeceğiz. Olimpiyatlarda ilk 50’lerde olabilirsem ne mutlu 
bana. Asıl hedefim 2026 olimpiyatları.” diye konuştu.
Yusuf Emre, ailesinin de kendisiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, “Başarılı olmak için çok 
çalıştım. Buralara gelmemde ailemin çok büyük desteği oldu. Orada bulunacağım için şu an 
çok mutlular.” ifadelerini kullandı.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda kayaklı koşu branşında mücadele verecek Yusuf Emre 
Fırat, hedefinin ilk 50 içine girmek olduğunu belirtti.

SPOR
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