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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

BEDELİ AĞIR OLUR...

Sorular.
Sorunlar.
Öğrenciler...

Sorular daha önce olduğu gibi yine çalındı, KPSS 
sınavı iptal edildi…

Sakın ola bu hafife alınmasın, çünkü bu ülkenin 
geleceği olan gençlerimizin geleceğidir çalınan. 

Siyasiler işi hafife alıp birbirini suçlayacağına, 
soruyu çalanların acilen bulunup bunun bir 
örgüt işi olup olmadığı (kişi olması zaten müm-
kün değil) tespit edilip, en ağır ceza olan ömür 
boyu hapis cezası ile cezalandırılsın.

İç İşleri Bakanı sayın Soylunun bunu en kısa 
zamanda halledeceğine inanıyor, halledilmeli 
ki Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın Suriye’de 
barınan terör örgütünün ortadan kaldırılması 
için sayın Putin ile ortak birliğe varma gayreti 
boşa gitmesin.    

Bütün ülkeler bilir ki terör örgütleri bazı ülkeler 
tarafından desteklenmezse ayakta durmaları müm-
kün olmaz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ile 
ortak hareket etmesiyle bu pislikler rahatlıkla or-
tadan kaldırılabilir.

Bu ve bununla birlikte en büyük sorunlardan bir 
tanesi ülkenin dengesi ve halkın refahı olan ekono-
mik dengenin sağlanma yoluna gidilmelidir.

Bunun için kaliteli mal ucuza üretilip dünya 
pazarlarına hâkimiyetle, ihracat ithalatı geride 
bırakıp halkın refahı sağlanmalıdır.

Bununla ilgili bürokraside liyakat sağlanıp, halkın 
içinde olan bu köşe yazarına gelen şikayetlerde 
ekonomide işlerin sayın Nebati ile yürüme in-
ancının zayıf olduğudur.

Bu inancın yanında birde tüm demokratik ülkel-
erde z-kuşağına büyük önem verildiği halde, bizde 
her ne hikmetse bakan ve milletvekilleri bunların 
sorunlarına eğilmemekte ısrar ediyor. 

Eğer sorunları dinlenip çözüme kavuşturma yol-
una gidilse hem kuşak memnun olur hem kuşağı 
dışlayan partinin bugüne kadar iktidarda kaldığının 
görülmediği anlaşılır.

İktidar milletvekilleri biraz halkın arasına 
karışmalı… Bunu dememdeki gaye hiçbir ülk-
enin kabul etmediği zehirli asbest gemi sökümünü 
halkın kabul etmemesi halinde, bakanın söküm 
işlemine “olur” vermesi iktidara oy-moy kazandır-
maz.

Ne güzel değil mi...

Sayın Cumhurbaşkanı çalışsın, çabalasın, gayret 
etsin, milletvekilleri sorunlara eğileceğine hata 
yapsın.

Yapmasın.
Bedeli ağır olur...
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Kanal 7 televizyonunda “Başkent Kulisi Özel Yayını”nda 
Mehmet Acet’in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkan-
lığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve Ukrayna arasında-
ki savaşta yaşananların herkes için endişe kaynağı old-
uğunu ifade etti.

İki tarafın da kaybedeceği, dünyanın olumsuz etkile-
neceği bir savaşın bir kazananının olmayacağını dile 
getiren Kalın, savaşın dünyada enerjiden emtia ve gıda 
fiyatlarına kadar her şeyi etkilediğine dikkati çekti.

Kalın, Rusya’ya karşı tutumlarını giderek daha da 
sertleştiren ya da gelişmeleri temkinli şekilde izleyen 
ülkeler olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Bu savaşın ilk başladığı günden itibaren savaşı son-
landırmak, çatışmaları sona erdirmek, barış müzak-
erelerini derhal gecikmeden ön koşulsuz bir şekilde 
başlatmak için çok büyük bir çaba sarf ettik. Cumhur-
başkanımızın liderliğinde bu çabayı da sürdürüyoruz. 
En son yaptığımız tahıl sevkiyatı anlaşması da aslında 
bu çabaların bir parçası ama bu tek başına yeterli değil.”

“Gemilerin Odessa limanlarından çıkmasıyla ilgili 
hazırlıklar bir noktaya geldi”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bütün çatışmaların 
ortasında tahıl sevkiyatı gibi son derece önemli bir an-
laşma yaptıklarını hatırlattı.

Anlaşmadan bir gün sonra Odessa’daki tahıl ambarları-
na saldırı olduğunu, iki gün önce de 50’ye yakın Ukray-
nalı savaş esirinin öldürüldüğünü aktaran Kalın, bu tür 
olayların savaşın daha da şiddetleneceğine dair karanlık 
bir tablo ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kalın, bazı ülkelerin bir fırsat ele geçirilmişken Rusya’yı 
askeri ve ekonomik olarak zayıflatmanın yollarını 
aradığını, amacın Rusya’yı büyük devlet statüsünden 
orta ölçekli devlet statüsüne düşürmek olduğunu be-
lirtti.

Geçen hafta uluslararası basına verdiği mülakatlarda, 
“Bu anlaşmanın Türk diplomasisinin bir zaferi, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü lider diplomasisinin 
çok büyük bir başarısı” olduğunu söylediğini aktaran 
Kalın, “Gerçeklerden kopuk bir iyimserlikle konuş-
mak istemiyorum ama eğer bu tahıl sevkiyatı anlaşması 
başarılı bir şekilde uygulanırsa bunun bir ateşkes, esir 
mübadelesi ve yeni başlayacak barış görüşmelerine 
zemin hazırlaması da ihtimal dışı değildir.” ifadelerini 
kullandı.

GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Odessa limanlarından 
tahıl yüklü gemilerin çıkışında gelinen son noktayı anlattı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, tahıl yüklü gemilerin Odessa limanlarından çıkmasıyla 
ilgili hazırlıkların belli bir noktaya geldiğini belirterek, “Bugün, yarın, yarın değil öbür gün en 

geç bu gemilerin artık çıkmaya başladığını göreceğiz.” dedi.
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GÜNCEL

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor 
Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukray-
na’daki askeri eylemleriyle ilgili bilgi verdi.

Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde Ukrayna or-
dusunun 72. Mekanize Tugayı’nın geçici olarak 
konuşlandığı merkeze yönelik yüksek hassasi-
yetli silahlı saldırıda 50 kadar asker, “Msta-B” 
obüs sistemi ile 10 askeri aracın yok edildiğini 
belirten Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki 
saldırıda da “Kraken” grubuna ait yaklaşık 350 
üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri unsur-
lara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten 
Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna 
ait 13 yönetim merkezi ile 4 mühimmat depo-
sunun imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, “Bugüne kadar...”

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna’ya ait 261 
uçak, 145 helikopter, 1649 insansız hava aracı, 
361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 195 tank 
ve zırhlı araç, 773 çok namlulu roketatar, 3 bin 
220 obüs ve havan topu, 4 bin 619 özel askeri 
araç imha edildi.” dedi.

BM DAVETİYE GÖNDERDİ

Ayrıca Rusya’nın, Birleşmiş Milletler (BM) ve 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC), 29 
Temmuz’da Ukrayna’nın Olenivka yerleşimind-
eki esir Ukraynalı askerlerin kaldığı cezaevine 
yönelik füzeli saldırı ile ilgili soruşturma süre-
cine uzmanların katılması için davetiye gönder-
diği bildirildi.

Rusya: Ukrayna’da toplam 4 bin 195 tank
ve zırhlı araç yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna or-
dusuna ait 4 bin 195 tank ve zırhlı aracın imha edildiğini söyledi.



SİMGE DERGİ 6

GÜNCEL

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletme-
sinde düzenlenen “Türkiye’nin Tarım Stratejileri” toplantısında, tarım ve gıdanın öneminin salgın ve sonrasındaki 
Ukrayna-Rusya savaşıyla daha çok ortaya çıktığını söyledi.

Teknolojinin insanları doyurmadığını, teknolojinin varlığının yetmediğinin bu süreçte görüldüğünü vurgulayan 
Kirişci, “O nedenle tarım, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Dolayısıyla biz ülke olarak böyle tarif ederken dünya 
da bu son yaşanılanlarla birlikte yeni bir gıda güvenliği konusunda bir duruş sergilemeye başladı. Ülkeler daha 
milliyetçi, daha bir kapalı ekonomik modeli, gıda güvenliği konusunda tercih eder hale geldi.” ifadelerini kullandı.

Kirişci, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını anlatarak, ortalama su miktarı 574 milimetre olsa da bunun 
Artvin’de 2 bin 500 milimetreye, Konya’da ise 250 milimetreye kadar değişim gösterdiğini kaydetti.

Uzunca bir dönemdir, tarım, gıda, su ve enerji kavramlarının ön plana çıktığını dile getiren Kirişci, şöyle konuştu:

“Bizim bugün itibariyle 23,4 milyon hektar tarım arazimiz var. Bu tarım arazimizin 8,5 milyon hektarı ekonomik 
olarak sulanabilir durumda. Dolayısıyla bu tarım arazi varlığımızla bizim yine kendi değerlendirmelerimizi, tıpkı 
suda olduğu gibi arazi varlığımızı da dikkate alarak bir değerlendirme yapmamız gerektiğini özellikle vurgulam-
ak isterim. Diğer taraftan tabi ki Türkiye gibi bir ülkede bulunmuş olduğumuz coğrafyanın da getirdiği birtakım 
sorumluluklar ve mesuliyetler var.”

Bakan Kirişci: Venezuela’dan aldığımız bir metrekare
toprak yok, olmayacaktır da!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Venezuela’dan kendi 
hesabına aldığı bir metrekare toprak yok, olmayacaktır da.” dedi.
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GÜNCEL

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklama-
ya göre, Zelenskiy, Donetsk’ten zorunlu tahliyenin 
hükümet kararı olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, tahliyeyle ilgili her şeyin planlandığını ifade 
etti.

Hem lojistik hem ödeme noktasında destek ve yardım 
sağlanacağını kaydeden Zelenskiy, tahliye konusunda 
kararsız olanların karar vermesi gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, kararsızlara yönelik olarak 
“Gidin, yardım edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Birçok kişinin bölgeden ayrılmayı reddettiğini ancak 
bunun gerçekten yapılması gerektiğine dikkati çek-
en Zelenskiy, “Ne olursa olsun. Bana güvenin.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta saldırı düzenlediği Ukrayna’da sı-
cak çatışmalar Donetsk cephe hattında sürüyor.

Tahıl ticaretiyle uğraşan Ukraynalı iş insanı hava 
saldırısında öldü

Ukrayna’nın önde gelen iş insanlarından ve tahıl ticare-
tiyle uğraşan Aleksey Vadaturskiy’in Mıkolayiv bölges-
ine yapılan hava saldırısında yaşamını yitirdiği bildiril-
di.

Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim, yaptığı yazılı açıklamada, 
bölgeye düzenlenen hava saldırısında Mıkolayiv’in “bir 
kahramanını” kaybettiğini belirtti.

Tarım sektörüne katkılarıyla tanınan Vadaturskiy’in 
saldırıda hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Kim, 
Vadaturskiy’in eşi Raisa Vadaturska’nın da saldırıda 
öldüğünü kaydetti.

Ukrayna’nın en zengin iş insanlarından olan ve özellikle 
tahıl ihracatındaki faaliyetleriyle tanınan Vadaturskiy, 
“Ukrayna’nın Kahramanı” adlı devlet ödülünün de sa-
hibiydi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Donetsk
bölgesi için ‘zorunlu’ tahliye emri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin doğusunda en yoğun çatışmaların
olduğu Donetsk bölgesi için “zorunlu” tahliye kararı verdi.
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GÜNCEL

Bazı düşünce kuruluşlarında analistlik de yapan Zak-
heim, The Hill gazetesi için “Türkiye Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Galibiyeti” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok kesim 
tarafından “öngürülemez” olarak nitelendirildiğine 
işaret eden Zakheim, “En kafa karıştırıcı görünen dış 
politikayı yürütüyor gibi görünmesine rağmen (belki 
de bazı açılardan bu nedenle) Birleşmiş Milletler ile 
birlikte çalışan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında, 
Karadeniz’deki limanlar üzerinden Ukrayna’dan tahıl 
sevkiyatına izin verecek bir anlaşmaya aracılık edebil-
di.” ifadesine yer verdi.

Rusya’nın Ukrayna tahılına yönelik yaptığı engelleme 
sonucu 22 milyon ton tahılın sevk edilemediğini ve 
Rusya ile Kiev arasında mayınların temizlenmesi konu-
sunda anlaşmazlıklar yaşandığını belirten Zakheim, 
“Bu çıkmazın sonucunda uluslararası gıda fiyatları fır-
ladı ve milyonlarca insan açlık tehdidiyle karşı karşıya 

kaldı. Bu da Avrupa’ya yeni bir kitlesel göç riskini 
doğuruyordu.” değerlendirmesinde bulundu.
 
“Tahıl anlaşması tam bir cankurtaran”

Zakheim, İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı an-
laşması ile Rusya’nın da yurt dışına gıda ve gübre çı-
karabileceğini ifade ederek, “Bu anlaşma tam bir can-
kurtaran.” görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki tahıl an-
laşmasının imzalanmasınVda oynadığı rol ile büyük 
övgüler aldığına işaret eden Zakheim, “Tahıl an-
laşmasının Türkiye Cumhurbaşkanı (Erdoğan) için 
büyük bir zafer olduğuna şüphe yok.” ifadesini kullandı.

Zakheim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşta olmaları-
na rağmen hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler 
sürdürerek anlaşmayı mümkün kıldığının altını çiz-
erek, “Erdoğan, en azından Nobel Barış Ödülü’ne aday 
gösterilmeyi hak ediyor.” dedi.

Eski Pentagon Müsteşarı: “Erdoğan Nobel Barış 
Ödülü’ne aday gösterilmeyi hak ediyor”

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Dov S. Zakheim, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna tahılı konusundaki politikalarına dikkati çekerek, Erdoğan’ın 

Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmeyi hak ettiğini belirtti.
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Dmitry Polyanskiy, New York’taki BM Genel Merkezi’nde Ukrayna’daki duruma ilişkin düzenlenen BM 
Güvenlik Konseyi oturumunda, “Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin ülkesindeki sivil tesisleri hedef aldığını 
ve daha sonra Rus birlikleri tarafından yapılmış gibi sunmaya çalışarak provokasyona yol açtıklarını” 
iddia etti.

Polyanskiy, “Rus Silahlı Kuvvetleri, Luhanks Halk Cumhuriyeti topraklarını tamamen kurtardı. Donbas 
halkı bölgenin tüm topraklarının kontrolünü yeniden kazanacak. Ne zaman gerçekleştiği sadece bir 
zaman meselesidir.” ifadelerini kullandı.

Rus Büyükelçi, “ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve Çoklu Fırlatma 
Roket Sistemi (MLRS) roketleri bugün erken saatlerde Donbas’ta Elenovka yakınlarındaki bir gözaltı 
merkezine isabet ederek 50’den fazla Ukraynalı savaş suçlusunu öldürdü ancak bu korkutma taktiği, 
yalnızca Ukraynalı askerleri teslim olmaya teşvik edecektir.” dedi.

Kiev’e teslim edilen silahları ve Ukrayna topraklarında kalan paralı askerleri “meşru askeri hedefler” 
olarak vurmaya devam edeceklerini söyleyen Polyanskiy, “Ukrayna rejimi, Batılı eğitmenlerin yön-
lendirmesi ve gözetiminde kullandığı son teknoloji çoklu roketatarları almaya başladığına göre, Batılı 
devletlerin doğrudan çatışmaya dahil olduğu bir noktaya yaklaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoru anlaşması ve Odessa saldırısına atıf yaptı
Rusya’nın Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, İstanbul’daki tahıl koridoru anlaşmasına ve 
hemen sonrasındaki Odessa saldırısına şu sözlerle atıf yaptı:

“26 Temmuz’da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon 
Merkezi, Ukrayna limanlarından tahılın güvenli taşınmasını kolaylaştırmak için çalışmalarına başladı. 
İstanbul anlaşmalarının bir an önce tam anlamıyla uygulanmaya başlamasını temenni ederiz.” dedi.

Batılı ülkeleri suçlayan Rusya, Ukrayna’daki
hedeflerinden vazgeçmeyeceğini yineledi

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Moskova’nın Ukrayna’nın 
doğusunda kurtarmayı hedeflediği bölgeden vazgeçmeyeceğini, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya 

verdiği uzun menzilli silahların sadece “provokasyonları” artıracağını söyledi.
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KOPYALANMASI GEREKEN BİR VAKIF
ULUSLARARASI MAVİ HİLAL İNSANİ YARDIM VE KALKINMA VAKFI

Sivil toplum kuruluşları kamu sektörünün 
yetersiz kaldığı alanlarda toplumun ih-
tiyaç duyduğu hizmetleri karşılamak 
amacıyla ortak hedefe yönelmiş insanlar 
tarafından kurulan ve kar amacı bulun-
mayan kuruluşlardır. Sivil toplum kuru-
luşları gönüllülerden oluşur. Kavramlar 
farklılık içermekle beraber hükümet dışı 
kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar ve ülkem-
izde yaygın deyişiyle üçüncü sektör gibi 
tanımlamalar, herşeyi devletten beklemey-
en, inandığı konuda topluma yararlı olma 
çabası içinde bulunan bireylerin oluştur-
duğu sivil toplum kuruluşlarının değişik 
adlandırmalarıdır. Demokratik kalkınma 
ve insan hakları gibi kavramların herşeyin 
üstünde tutulduğu günümüzde STK’lar 
gerek ülke içi, gerekse uluslararası insani 
amaçlı yardım faaliyetlerinin yanında so-
syo-ekonomik ve kültürel kalkınmaya 
verdikleri destek ve bu alanda oynadıkları 
yaşamsal rol ile gündem oluşturmaktadır-
lar. Tarihi süreçte STK’lar artık küçülen 
dünyamızda giderek daha fazla önemsen-
mekte, oynadıkları yaşamsal rol ve etki 
alanları ile sadece demokratik kalkınmanın 
değil neredeyse faaliyette bulundukları 
ülkelerde iktidar ortağı haline gelmekte-
dirler. Nitekim içinde yaşadığımız yüzyılı 
güleryüzlü ama gerçekte mensubu old-
ukları ülkelerin uluslararası çıkarlarını 
gerçekleştirmeye çalışan STK’lar çağı olar-
ak görmek mümkündür. Bunun bir so-
nucu olarak başta ABD ve AB üyesi ülkeler 
olmak üzere günümüzün çağdaş devletleri 
kamunun yanında özellikle doğal çevrenin 
korunmasından eğitime, yoksullukla mü-
cadaleden sağlık hizmetlerine varıncaya 
kadar toplumsal hayatın her alanında sivil 
toplum kuruluşlarına yer vermektedir. 

Ülkemiz ne yazıktır ki tarihi süreçte 
çeşitli nedenlerle sivil toplum kuru-
luşlarının gücünü sosyal kalkınmada ye-
terince değerlendirememiş, gönüllülerin 
oluşturduğu muazzam enerjiyi toplumun 

sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının gideril-
mesinde etkin bir şekilde seferber ede-
memiştir. Yine büyük bölümü amaçlarını 
gerçekleştirebilmeye yeterli finansman ve 
kaynağa sahip olmayan, dağınık, küçük 
birimler halinde, birbirleriyle iletişim ve 
kuruluşlarıyla da yeterli bir işbirliği or-
tamına sahip olamayan STK’ların faali-
yetleri toplumda arzulanan coşku ve etkiyi 
uyandıramamış, gerekli yankıyı bulamam-
aktadır. Oysa görev yaptıkları il ve ilçelerde 
sadece asayiş ve güvenlikten değil aynı za-
manda ekonomik ve sosyal kalkınmadan 
da sorumlu olan vali ve kaymakamlar ile 
yakın bir işbirliğinin hukuki alt yapısının 
oluşturulması halinde STK’lar kendi 
gönüllü kaynaklarını ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu hizmetlere daha etkili bir şekil-
de sunabilecek, böylece yöneten-yönetilen 
işbirliği, katılımcılık, sürdürebilir kalkın-
ma gibi çağımızın değerlerinin daha etkili 
ve kalıcı bir şekilde toplum hayatına yer-
leşmesine aracılık edeceklerdir. Kurulduk-
ları andan itibaren gerek insani ve gerekse 
kalkınma amaçlı proje ve çalışmalarını, 
takdir ettiğim ve giderek olumsuzluklarla 
boğuşan bu coğrafyada hayata tutunmaya 
çalışan insanlara umut olarak kopyalan-
ması gereken bir Vakıf olduğunu yakından 
yakından bildiğim Uluslararası Mavi Hilal 
İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC) 
bunlardan birisidir.

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar
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On birinci yılını tamamlayan bölgesel iç savaşlar ned-
eniyle İkinci Dünya Savaşından bu yana yaşanan en 
büyük göç dalgası ile özellikle Suriye ile 911 km’lik kara 
sınırına sahip ülkemizde göç ve etkileri, Türkiye’yi dün-
yada en çok sayıda göçmen barındıran ülke haline ge-
tirmiştir. Yaşanan krizde iç savaşın şiddetinin ve sivil 
kayıpların artması ile insani yardımın çatışmalardan 
arındırılmış, sınır geçiş alanlarında sağlanması hayati 
önem kazanmıştır. Türkiye bölgede yaşanan istikrarsı-
zlığın yol açtığı zorlu insani kriz karşısında dünyada 
örneği zor rastlanır müdahalelerde bulunmaktadır. 
Bu müdahalelerde, , 08.11.2000 tarihinde kurulan ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez siciline 4820 sayı ile 
tescil edilmiş Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve 
Kalkınma Vakfı (IBC) kâr amacı gütmeyen, ulusal poli-
tikaları gözeten yapısı ile özellikle bu dönemde toplam-
da yaklaşık dört milyonu aşkın Türk vatandaşına, geçici 
koruma ve uluslararası koruma statüsünde göçmene 
acil insani yardım, istihdam, sağlık, eğitim, rehabilita-
syon hizmeti ve yardımı sağlamıştır. Vakıf 2018 yılında 
Temel Kalite ve Hesap Verebilirlik İnsani Yardım Stand-
ardı Sertifikasyonu (https://corehumanitarianstandard.
org/the-standard) almaya hak kazanan dünyada 17.inci, 
Türkiye’de ilk ve tek STK olmuştur. Vakfın ana faaliyet 
alanları acil insani yardım, toplumsal, kırsal ve ekono-
mik kalkınma, nitelikli istihdam, eğitim, sağlık, sosyal 
uyum, koruma hizmetleridir.  Son on yıllık dönemde 
Vakfın sağladığı yardım alanları ve sayısal sonuçları yak-
laşık olarak: Kuruluşundan bugüne Vakıf, başta doğal 
afetler ve savaşlar olmak üzere Türkiye önceliğinde, 32 
ülkede farklı projeler geliştirerek faaliyet göstermiştir.  
Vakıf özellikle göç etkilerini aza indirmek yönünde isti-
hdamın önemi ile Türk vatandaşlarının yanı sıra geçici 
koruma kapsamında Suriyelilerin kayıt dışı çalışma-
larının önüne geçerek, çalışma izinlerini almak, sosyal 
güvence sigortalarını ve vergilerini ödemek sureti ile 
başta Valilikler ve Kaymakamlıklar olmak üzere, Bele-
diyeler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Sağlık Müdürlükleri, 
Devlet Hastaneleri, Okullar, Halk Eğitim Müdürlükleri 
ve Müftülükler gibi kamu alanlarında nitelikli istih-
dam sağlamaktadır. Bu nedenle Vakıf halen uygulam-
akta olduğu  projelerinde;  ulusal ve yerel ekonomiye, 
vergi kaynaklarına girdi sağlayacak bütçeli projelerin 
geliştirilmesine özel bir önem vermektedir. 

Bir Türk STK’sı olarak savaş, doğal afet sonucu göç 
etkileri, pandemi gibi küresel krizlere çözümler 
geliştiren, Türkiye’de ve dünyada erişimi zor alanlarda 
faaliyet gösteren Vakıf, 2003 yılından bu yana merke-

zi Cenevre’de bulunan ICVA-Uluslararası Gönüllü 
Kuruluşlar Birliğine üyedir ve 2006 yılından bugüne 
birliğin yönetim kurulunda yer almaktadır. Vakıf aynı 
zamanda Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Kon-
seyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne sahiptir. 
Vakfın genel merkezi İstanbul’da olup, İstanbul, Kilis, 
Şanlı Urfa, Konya gibi illerde proje saha ofisleri yer al-
maktadır. Vakfın bünyesinde halen farklı meslek gru-
plarından 516 personel görev almaktadır. 

Şimdi sizler söyleyin lütfen, geçmişte komşumuz 
Irak’ta, bugünlerde de Suriye’de ve bir an önce barış 
ortamının sağlanmasını dilediğimiz Ukrayna’da de-
vam eden savaşın ve çatışmaların  mağdurları olarak, 
özellikle savunmasız kadın erkek, çoluk çocuk deme-
den canları pahasına yardıma koşan, hayata tutunma-
ya çalışan insanlara umut olan, dünyanın neresinde 
olursa olsun deprem, sel felaketi ve heyelan gibi doğa 
afetlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile el ele 
her türlü yardım faaliyetini yürüten, yardıma muhtaç 
bölgelerde insanların ihtiyacı olan çok çeşitli kalkınma 
projeleri uygulayan, halen gerek ülke içinde ve gerekse 
Suriye özel görev gücü bölgesinde başta altyapının re-
organizasyonu olmak üzere, savaş ve çatışma ortamının 
yol açtığı tahribatı “sevgi ve şefkatle” elini uzattığı ma-
sum insanlara karşılıksız yardımlarına devam eden Ul-
uslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı 
Başkan ve Mütevelli Heyeti ile hangi pozisyonda olur-
sa olsun yürekleri Türkiye sevgi ve sevdasının yanında 
“insan” sevgisi ile dopdolu o kahramanları kopyalamak 
gerekmiyor mu?
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Gençlere Sesleniyorum BORÇLANMAK TEHLİKELİDİR
Sevgili Gençler!…

Borç, “geri verilmek üzere alınan para 
veya eşya; bir veya birkaç kişiye yahut bir 
kuruma karşı yerine getirilmesi gereken 
yükümlülük, ödünç”gibi anlamlara gelir.

Dini bir terim olarak borç,”genellikle 
borçlunun ödemeyi taahhüt ettiği nakit 
veya borçlunun zimmetinde bulunan mislî 
eşya; yani ölçü, tartı vb. yollarla benzeri ile 
ödenebilen eşya”dır.

Dinimiz ödünç vermeyi teşvik etmekle 
birlikte, ödünç almayı ise ancak hayatî 
zarûretler karşısında onaylar.

Nafaka temini için iş kurma, mesken ed-
inme ve tedâvi gibi sebepler dışında borçl-
anma İslâmi hükümlerle bağdaşmaz. 
Çünkü gereksiz borçlanma çevreye lüzum-
suz yük olmanın ötesinde kişinin dünya ve 
âhiret hayatını olumsuz yönde etkiler.

Bu sebeple Peygamberimiz şöyle buyuruy-
or:

“Güven içinde yaşarken, borçlanma ile 
nefislerinizi tedirgin etmeyiniz.” (Mec-
meu’z-Zevâid, Büyû, 126)

Borçlanma, hayatı olumsuz yönde etkil-
er. Günümüzde borçlanmanın, pek çok 
sakıncaları vardır:

1- Borç, aklı meşgul, kalbi tedirgin eder. 
Sürekli borçlanmalar ise kişiyi yalan söyle-
meye, sözünden dönmeye zorlar. Yalan 
ve vaadinden dönme ise İslâmî şahsiyeti 
çiğnetir, âhiret hayatına zarar verir.

Bunun içindir ki Peygamberimiz (s.a.v) 
şöyle buyuruyor: “Borçtan kaçının; zîra o, 
gece keder,  gündüz de zillet vesilesidir.” 
(Kütüb-i Sitte Terc. ve Şerhi, c. 7, s. 179)

2- Günümüzde ev ve giyim eşyası gibi 
malları borçlanarak taksitle alma, israfa 
ve lükse düşürmenin yanı sıra kişiyi fâiz 

düzeninin de destekçisi kılar. Taksitçiliğin 
fâiz sistemini beslediği açık bir gerçektir. 
Dolaylı bir şekilde de olsa haram olan bir 
uygulamaya yardımcı olmak ise haramdır.

3- Ekonomisi fâize dayalı toplumlarda 
enflasyon kaçınılmaz olduğundan para 
olarak alınan borç, tam olarak ödense de, 
değer kaybıyla ödendiği için alacaklının 
hakkı gereğince ödenmemiş olur. Bu ise, 
Allah için borç vererek iyilik yapanı zarara 
uğratmaktır.

4- Borçlanmanın bir diğer önemli sonucu 
da ödeyememe durumudur. Zira işsizlik, 
hastalık ve iflâs gibi sebepler borçların 
ödenmesini engelleyeceği gibi, ansızın 
gelen ölüm de borçları ortada bırakabil-
ir. Bu durum ise insanı, âhiret felâketine 
sürükler.

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyuruyor:

“Ey iman edenler’ Belirlenmiş bir süre için 
birbirinize borçlandığınızvakit onu yazın. 
Bir kâtip onu aranızda adaletle yazsın. 
Hiçbir kâtip Allah’ın kendisine öğrettiği 
gibi yazmaktan geri durmasın; (her şeyi 
olduğu gibi) yazsın. Üzerinde hakkı olan 
kimse (borçlu) da yazdırsın. Rabbinden ko-
rksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. 
Şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya ken-
disi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, 
velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden 
iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek 
bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahit-
lerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerin-
in ona hatırlatması için- iki kadın (olsun). 
Çağırıldıkları vakit şahitler gelmemezlik 
etmesin. Büyük veya küçük, vadesine ka-
dar hiçbir şeyi yazmaktan sakın üşen-
meyin. Böyle yapmanız Allah nezdinde 
daha adaletli, şehadet için daha sağlam, 
şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. 
Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir 
ticaret olursa,n korkun...

Devamı simgedergi.com’da...

Prof. Dr.
BAYRAM ALTAN

Yazar
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GENCELİ NİZAMÎ VE AŞK
Nizamî’nin şiirlerinde dikkat çeken en 
önemli temalardan biri de aşktır. İlk es-
eri Mahzenü’l-esrâr’da aşk kuşu henüz 
yumurtlama çağın-dadır. Orada aşk sözü 
henüz “Ebced” okuma aşamasındadır. 
Şair orada şöyle der: 
Önceleri bu aşkataparlık yoktu
Yoklukta varlığın henüz sesi yoktu  

 Bu aşama tam da sûfilerin ilk mek-
tebe başladıkları çağ, aşkın hem varlığın 
başlangıcı hem de sonu olduğu çağdır. 
Hafızası oldukça güç-lüdür ve söz san-
atlarındaki dehası ve üstün zekâsıyla bu 
duyguları kendilerinden bilgi ve feyiz 
aldığı hocalarından daha güzel bir if-
adey-le dillendirmiştir. Ancak kuru bir 
zahid aşamasından kurtulup ergin ve 
pişkin bir sûfi aşamasına gelinceye, “Aşkın 
Yedi Şehri”ni gezince-ye kadar uzun bir 
yol vardır önünde. Ona göre aşk; iki in-
sanın bu-luşma halkası, insan ile doğa 
arasındaki bağlar değildir. Tam tersine 
aşk yaratılışın mihrabı, varlık evreninin 
merkezi ve odak noktasıdır.  
Evrenin aşktan başka mihrabı yok
Evrenin aşk toprağı olmadan bir değeri 
yok

Aşkın kulu ol, doğru düşünce bu
Bütün gönül adamlarının işi bu

Göklerde aşk olmasaydı
Yerler nereden bayındır olurlardı

Aşksız kendimde can görmedim ya ben
Sattım yüreğimi de aldım bir canı ben

Aşk ile başladım bu hikâyeyi yazmaya
Aşk salasını okudun bütün dünyaya  

Böyle bir aşk gurur ve kibir, dik başlılık 
tanımaz. Bu yüzden aşk hiçbir şeye ihti-
yaçları olmayan, arzuları peşinde yuvar-
lanıp giden hükümdarların işi asla ola-
maz. Nizamî bu düşüncesini de en güzel 
şekilde yine Hüsrev ve Şîrîn’de diye getirir: 
“Aşk dünyada sadece sev-gilisiyle olmak 
isteyenin işidir ancak.”

Nizamî Leyla ve Mecnûn’u yazarak aşk 
konusundaki hem teorisini hem de 
gerçekçiliğini irdeleme imkanı yakala-
mıştır. Bu eserinde de şair, hep şu düşünc-
esini vurgular: “Âşığın varlığı, sevgilisinin 
tenine çekilmiş bir posttur. Aşk kendi iç 
döngüsünde oluşturduğu dönüşüm ile 
âşık ile sevgilisini ruhsal bir evrende ve 
ruhsal bir dönü-şümle tekliğe eriştirir ve 
ikilik ortadan kalkmış olur. Birisi Mec-
nun’a şöyle der: “Aşk sadece gençliğin ver-
diği bir ateştir; gençlik geçip git-tiğinde o 
ateş soğur ve aşk kalmaz.  

Bu alev aşk ateşinin coşması
Gençlik ateşinin kaynaması

Geçip giderse kişinin gençliği
O közlenmiş tandırın da soğur ateşi
Sonra Mecnun ona şöyle cevap verir:
Varlığımın özü benim aşk
Ben öd ağacıyım, ateş alev aşk

Geldi de teslim aldı evi aşk
Çekildim ben ortadan, kalan aşk

Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Nimet YILDIRIM

Yazar
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EL HİJYENİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Dünya Sağlık Örgütünün 2021 yılı verilerine 
göre; Dünya’da 2.3 milyar insanın ellerini sa-
bunla yıkayamadığı rapor edilmiştir. Bulaşıcı 
hastalık etkenleri viral, bakteriyel veya pro-
tozoan kaynaklı olabilir. Bu patojenler dışkı 
ve yiyecekler vasıtasıyla insanlara bulaşabil-
ir. Patojenlerin yakın temas veya solunum 
yoluyla ya da çeşitli yüzeylere fiziksel temas 
ile bulaşması mümkündür. Dünya’da her yıl 
yarım milyondan fazla insanın ishal veya 
akut solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle 
öldüğü tespit edilmiştir. Orta ve düşük gelirli 
ülkelerde 5 yaş altı çocuklarda ishal ve kolera 
en önemli ölüm nedenleri arasında sayıl-
maktadır. Oysa bu hastalıklar el hijyeni ile 
kolayca önlenebilmektedir. Doğum sırasında 
el hijyeni ve doğum sonrasında hijyen kural-
larına uygun bakım yapılması çok önemlidir. 
Hastane kaynaklı enfeksiyonların en önemli 
nedenleri arasında el hijyenine yeterince riay-
et edilmemesi gösterilmektedir. 
Doğum sonrası anne ölümleri ile el hijyeni 
arasındaki ilişki ilk defa 1847 yılında Avustu-
rya-Macaristanlı bilim adamı ve hekim 
olan Ignaz SEMMELWEIS tarafından or-
taya çıkarılmıştır. 2003 yılından yapılan bir 
araştırma ile ellerin sabunlu su ile yıkanması 
halinde ishal vakalarının en az % 40 oranında 
azaltılabileceği anlaşılmıştır. 1800’lü yıllardan 
bu tarafa Dünya’da üç tane önemli salgın ve 
Pandemi görülmüştür. Bunlar; 2009 yılında 
H1N1 Pandemisi, 2014 yılında Batı Afrika’da 
Ebola Salgını, 2020 yılında Covid-19 Pande-
misi’dir. 
Covid-19 Pandemisi esnasında el hijyeninin 
önemi çok net bir şekilde anlaşıldı. Bu çerçe-
vede; ellerin en az 20 saniye boyunca sabun 
ve suyla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı 
durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kul-
lanılması tavsiye edilmiştir. Eller yıkanmadan 
ağız, burun ve gözlere dokunulmaması gerek-
mektedir. Yemeklerden önce ve sonra, tuval-
etten sonra ellerimiz mutlaka sabunlu suyla 
yıkanmalıdır. Her konuda rehberimiz olan en 
büyük muallim Peygamber efendimiz (SAV) 
yemeklerden önce ve sonra, tuvaletten sonra 
ellerini yıkayarak bizlere örnek olmuştur. 

Herkesin kolayca uygulayabileceği bu temel 
kurallar ile ilgili olarak farkındalık oluşturul-
ması için Sağlık Bakanlığımız tarafından bir 
eğitim seferberliği başlatılmıştır. Bu bağlamda 
kitle iletişim araçları vasıtasıyla kamu spot-
ları, eğitici videolar, broşürler vb. dokümanlar 
hazırlanarak halkımız bilinçlendirilmektedir. 
Sağlık Bakanlığımız zamanında aldığı önlem-
ler ile Covid-19 Pandemisi’nin en az zara-
rla atlatılmasını sağlamıştır. Diğer taraftan 
ülkemizde şehir hastanelerinin hizmete girm-
esi ve sağlık alanında zamanında yapılmış 
olan yatırımlar ile Covid-19 Pandemisi süre-
cinde İtalya’da olduğu gibi dramatik vakalar 
yaşanmamıştır. Rahmetli annemin rahatsızlığı 
sebebiyle hem Ankara’da hem de Konya’da 
şehir hastanelerini yakından gözlemleme 
fırsatım oldu. Hastalara beş yıldızlı otel kon-
forunda hizmet verildiğini müşahede ettim. 
Bu yatırımların gerçekleştirilmesini sağlayan 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN olmak üzere emeği geçen her-
kese bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Bu 
konuda halkımızın hayır dualarını aldıklarını 
düşünüyorum. Bu yatırımları siyasi bir rant 
haline getirmek için kıyasıya eleştirenleri duy-
dukça çok üzülüyorum.
 Okullarımızda okutulan çeşitli derslerin 
müfredatlarında el hijyeni ile ilgili kazanım-
lar mevcuttur. Ancak, öğretmenlerin bu 
konuda “Eğiticilerin Eğitimi Programları” 
ile el hijyeni konusunda uzmanlaşmış kişiler 
tarafından eğitimlerden geçirilmesi çok daha 
faydalı olabilir. Diğer taraftan gıda ve yemek 
sektöründe çalışan bütün personelin sıkı bir 
şekilde denetlenmesi ve belirli aralıklarla 
eğitimden geçirilmesi, merdiven altı üretim 
yapan firmaların engellenmesi de zaruridir.  
Bu yazıyı hazırladığım saatlerde Anadolu 
münevverini temsil eden, ülkemizin yetiştird-
iği en büyük hikâye ve deneme ustalarının 
başında gelen, Müslümanca düşünmeyi 
bizlere öğreten Rasim ÖZDENÖREN 
üstadımızın vefatını teessürle öğrendim. 
Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Me-
kânı cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. 
Hepimizin başı sağ olsun.

Prof. Dr.
Ali ALAŞ

Yazar
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Bakan Kurum: Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, 
geri dönüşüme tabi tutturmak zorundayız

Bursa’da “Doğu Katı Atık Entegre Tesisi” açılışında konuşan Bakan Kurum, “Bugün ‘sıfır atık’ 
hareketiyle yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28’ler seviyesine çıkardık. Dünyada hiçbir 

ham madde sonsuz, sınırsız değil.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, “Bakın bugün ‘sıfır atık’ hareketiyle yüzde 13 
olan geri kazanım oranımızı yüzde 28’ler seviyesine 
çıkardık. Dünyada hiçbir ham madde sonsuz, sınırsız 
değil. İklim değişikliğinin etkilerini de derin şekilde 
hissediyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullan-
mak, geri dönüşüme tabi tutturmak zorundayız.” dedi.

Kurum, Bursa Büyükşehir Belediyesince yapımı 
tamamlanan Doğu Katı Atık Entegre Tesisi’nin açılışın-
da yaptığı konuşmada, Bursa’da bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Bursa’ya hizmet etmekten, eser üretmekten onur duy-
duklarını belirten Kurum, “Doğu Bölgesi Katı Atık En-
tegre Tesisi’nin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. 
Tabii bununla da kalmayacak, inşallah buradan son-
ra da Bursa’mızın tarihine ve yeşiline yakışır yatırım-
larımızın temellerini atacak, açılışlarını yapacağız.” diye 
konuştu.

Kurum, yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür ederek 
şöyle konuştu:

“Bugün, dünyada en büyük çevre sorunlarının başında 
hiç şüphesiz iklim değişikliği gelmektedir. Ülkemizin 
her yerinde artık yoğun bir şekilde hissedilmektedir 
ve sektörel bazda baktığımızda tarımdan sağlığımıza, 
su kaynaklarımızdan ormanlarımıza kadar tüm can-
lı hayatını tehdit etmektedir. Biz de Türkiye olarak bir 
Akdeniz ülkesiyiz ve Akdeniz havzasında yer alıyoruz. 
Bu sebepten kapalı bir havza olmasından dolayı iklim 
değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasındayız. 
Ülkemizin kuzeyinde sel ve heyelan felaketleri yaşanırk-
en bir bakıyorsunuz güneyinde de orman yangınları, İç 
Anadolu’da da kuraklıklarla aslında iklim değişikliğinin 
etkilerini net bir şekilde görmekteyiz. Bu noktada Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın ‘net sıfır emisyon’ diyerek ortaya 
koymuş olduğu yeşil kalkınma hedefimiz var. Bu hedef 
doğrultusunda biliyorsunuz 2053 yılında tarihi bir proje 
hedef ortaya koyduk ve bu çerçevede net sıfır emisyon 
hedefiyle inşallah hep birlikte bu hedefi yakalayacağız.”
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“Doğal zenginliklerimizi korumak için canla başla mücadele 
ediyoruz”
Çalışmaların başında Türkiye’yi kuşatan “Sıfır Atık Sefer-
berliği”nin geldiğini vurgulayan Kurum, “Saygıdeğer Emine 
Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz, 
bütün dünyada örnek alınan bu küresel çevre hareketiyle 
Bursa’nın Gölyazı, Uludağ, İznik Gölü, Longoz Ormanları, 
İnkaya’da bulunan asırlık çınar gibi birbirinden kıymetli 
doğal zenginliklerimizi korumak için canla başla mücadele 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kurum, atıkları ham maddeye dönüştürerek ekonomiye kat-
kı sağladıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Evlatlarımıza yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. 
Amacımız, onlara güzel bir gelecek sunmaktır. İşte bugün 
de Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalarını 
tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Doğu Bölgesi Katı 
Atık Entegre Tesisi bu yatırımlarımızın en başarılı örnekler-
inden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyemizin ve Uludağ 
Üniversitemizin de büyük katkılar sunduğu İklim Şuramız-
da aslında geri dönüşüme dair çok önemli bir hedef ortaya 
koyduk. 2053 vizyonu net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde 
2035 yılına kadar geri kazanım oranımızı yüzde 60’a çıka-
racak, 2053 yılı itibarıyla ön işleme tabi olmayan atıkları 
düzenli depolamaya kabul etmeyeceğiz.”

Tesis sayesinde 75 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanacak.

Sıfır atık konusunda kararlı olduklarının altını çizen 
Kurum, şunları kaydetti: “Bakın bugün ‘sıfır atık’ 
hareketiyle yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 
yüzde 28’ler seviyesine çıkardık. Dünyada hiçbir ham 
madde sonsuz, sınırsız değil. İklim değişikliğinin et-
kilerini de derin şekilde hissediyoruz. Kaynaklarımızı 
en verimli şekilde kullanmak, geri dönüşüme tabi tut-
turmak zorundayız. Bu çerçevede de hem ekonomik 
kazançlar hem de istihdam noktasında büyük atılımlar 
gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz 
projeler çerçevesinde tam 98 milyar liralık ekonomik 
kazanç elde ettik ve aslında milyonlarca ağacı kesil-
mekten kurtardık. Havamızı daha temiz hale getirdik. 
Sularımızı daha temiz hale getirdik ve bu çerçevede 
de göllerimizi, denizlerimizi, kıyılarımızı korumaya 
gayret gösteriyoruz. Aslında bu çok önemli bir başarı 
hikayesidir ve 2053 yılında da katı atıklarını tamamen 
dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65’lere 
indiren bir Türkiye hedefliyoruz.”

Bakan Kurum, Doğu Katı Atık Entegre Tesisi’nin Bur-
sa’nın doğu bölgesinde bulunan 5 ilçesine hizmet vere-
ceğini, kentin toplam atığının yüzde 40’ını ekonomik 
değere dönüştüreceğini anlattı.

Buradan elde edilecek enerji üretimiyle 75 bin konutun 
enerji ihtiyacının karşılanacağını dile getiren Kurum, 
“Peki, bu tesisle yetinecek miyiz? Bunun bir kardeşini 
de hızlıca batı bölgesinde inşa edeceğiz. Belediyemiz 
bu noktada hummalı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu-
radan hep birlikte söz veriyoruz. Belediyemizin yanın-
da olmaya devam edeceğiz. Batı tesisimizi 2024 yılında 
tamamlayacak, Bursa’nın tamamında atıkları ekonomi-
ye kazandıracağız.” diye konuştu.

Bakan Kurum, Türkiye’de 100 yılda yapılabilecek 
yatırımları, 20 yıla sığdırdıklarını ifade ederek “Her 
alanda rol model olacak bir Türkiye’yi, daha güçlü bir 
Türkiye’yi, gençlerimizin, yavrularımızın büyük Türki-
yesini inşallah yine hep birlikte inşa edeceğiz. Bu nok-
tada 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktasıdır. Allah’a 
hamdolsun belediyelerimiz, teşkilatlarımız, dava ark-
adaşlarımız adeta bir seferberlik şuuruyla çalışıyor.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece gündüz 
çalışarak sessiz yığınların sesi olduğunu vurgulayan 
Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öyle bir Cumhurbaşkanı’mız var ki uyku nedir bil-
memiş, dinlenmek nedir bilmemiş, ülkesinin ve mil-
letinin saygınlığı için gençlerimizin, yavrularımızın 
özgüvenli bir nesil olması için türlü engellemel-
ere direnmiş. Her türlü darbe girişimini göğsünde 
söndürmüş. PKK’sı FETÖ’sü, terörün her çeşidiyle mü-
cadele etmiş, vesayetçisiyle savaşmış, ihanet şebekeler-
iyle kavga etmiş. Hani şöyle bir diyalog vardır. ‘Biliyor 
musvun arkadaş, aslında benim çok dostum var.’ Demiş 
ki ‘Biliyorum efendim, hepsinin sırtınızda bıçak izleri 
var.’ Evet, yoldan dönenler olmuş, karşıda saf tutanlar 
olmuş ama Sayın Cumhurbaşkanı’mız yılmamış, yıkıl-
mamış, dimdik durmuş. Adeta her tarafından saldırılan 
bir aslan gibi savaşmış, kavgasından bir an bile geri dur-
mamıştır.”

Açılış töreninde Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Par-
ti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da birer 
konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı 
gerçekleştirildi. Bakan Kurum ayrıca tesis bahçesinde 
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci 
tarafından atık malzemelerden yapılan “Seyit Onbaşı” 
ve “Yeniçeri” heykellerinin açılışını yaptı.



SİMGE DERGİ 18

BAKIŞ AÇISI

OSMANLIDAN CUMHURİYETE 500 YILLIK İSTİKRAR İÇİNDE
                                  HOŞGÖRÜLÜ DOSTLUK 

Yahudiler; Osmanlı İmparatorluğunun yük-
selme devrinde 1492 yıllarında bugün 500 
yıldan önce Osmanlı topraklarına İspanya’dan 
geldiler. Türklerle Yahudiler arasında ilk temas 
Fatih Sultan Mehmed’in 1453 tarihinde İstan-
bul’u Fethinden sonra olmuştur.
Ama bazı tarihçiler; Yahudilerin MÖ 4.yüzyıldan 
itibaren Anadolu topraklarında var olduklarını 
söylemektedir. Eski Bizans tarihinde; tarihçiler-
in bu varsayımlarını doğrular niteliktedir.
Osmanlı İmparatorluğunun yaşam sürecinde 
çeşitli evrelerinde Yahudilerin sosyal ve ekono-
mik hayat arasında bir paralellik bariz olarak 
fark edilir. Bunu bir örnekle açıklarsak; Osmanlı 
İmparatorluğunun yükselme dönemi olan 15. 
Ve bilhassa 16.Yüzyıllar, Osmanlı Yahudilerinin 
altın çağı olmuştur. 
İspanya’dan 1492 tarihinde İmparatorluk to-
praklarına gelen Yahudiler; Ülkeye ilk matbaayı 
getirmekle birlikte İmparatorluk idaresinde çok 
önemli kayda değer görevler almışlardır.
17.yüzyıla denk gelen yükselme devrinden du-
raklama dönemine geçiş de ise; Osmanlı Ya-
hudileri ; kültürel ve ekonomik olarak çöküşe 
girmişlerdir.
18.yüzyılda gerileme döneminde ise; İmparator-
luk Yahudileri; Sabutay Sevi olayının yarattığı 
büyük toplumsal şokla “pasif korunma psikozu” 
içine girdiler. 
Osmanlı İmparatorluğu dağılma dönemi olan 
19.yüzyıldaYahudilerin kültürel seviyesi o kadar 
çökmüştü ki, yabancı dil öğrenmek dahi dinden 
çıkmak anlamını taşıyordu. 
Fakat Osmanlının hangi dönemi olursa olsun 
Müslüman Osmanlı İmparatorluğun da ki Ya-
hudiler Hıristiyan Avrupa hakimiyetindeki Ya-
hudilere kıyasla güven ve huzur içinde yaşam-
larını sürdürmüştür.
Diğer taraftan buna karşılık olarak Yahudiler her 
daim Türk topraklarının milli çıkarlarını savun-
muşlardır.14.yüzyıl itibariyle Osmanlı devletine 
Avrupa’dan Yahudi göçleri başlamıştır.
Bu göçler; yaşadıkları yerlerde zülüm, baskı ve 
dışlanmaktan kurtulmak için 15.yüzyıl boyun-
ca da devam etmiştir. Bu süreçlerde Yahudiler 
genellikle Büyük Osmanlı devletine adaptasyon 
sorunu yaşamamışlardır. 
Osmanlının millet sistemi içerisinde yeni bir 
cemaat tanımı bulan ve yasal düzenlemelerle 
karşılanan Yahudiler, dinlerini, dillerini, ge-
lenek ve göreneklerini devam ettirip yüzyıllar 
boyunca rahat yaşamışlardır. Osmanlının son 
yüzyıllarında bütün dünyayı etkisi altına alan 
milliyetçilik akımı özellikle Balkanlardan başla-
yarak tüm İmparatorluğu etkisi altına almıştır. 
Bu yüzyılda milletleşme sürecini tamamlayan 

azınlıklar; yavaş yavaş ayaklanarak bağımsı-
zlıklarını elde etmeye başlamışlardır. Osman-
lının son yüzyılında bile diğer gayrı Müslimler-
in aksine Yahudiler Rum ve Ermeni toplumları 
gibi devlet aleyhine ayaklanmamışlardır. Bunun 
yanı sıra Yahudiler; milli mücadele boyunca ve 
yeni Cumhuriyet devletinin kurulma aşamasın-
da devlete baş kaldırmamış, isyan etmemişler-
dir. Osmanlıdan cumhuriyete 500 yıl geçkin 
süre boyunca Yahudi Cemaati ile Türk Mil-
leti arasında istikrar, huzur ve hoş görü en üst 
düzeyde devam etmiştir.
Bu süreçlerde yeni yeni bir Türk Devletinin ku-
ruluşu; Yahudilerin ve Yahudi entelektüellerin 
zihinlerinde yeni devlete nasıl adapte olacak-
larını ve nasıl yaşayacakları sorusunu getirmişti. 
Bu soruyu en gerçekçi şekilde formüle eden 
birisi, belki de en iyisi olan Moiz Kohen ol-
muştur. Kohen yeni kurulacak Türk Devletinde 
bir Yahudi nasıl var olabilir ve nasıl yer alabilir 
sorusunu akılcı bir şekilde formüle edebilmiştir.
15.yüzyılın sonlarında İspanya’dan ve 
Portekiz’den sürülen Yahudilerinin birçoğu; 
Avrupa ülkelerinden ziyade Osmanlı İmpar-
atorluğu topraklarından Anadolu ve İstanbul 
yörelerine geldiklerinde İmparatorluk idaresi 
tarafından hüsnü kabul gördüler. İmparatorluk 
himayesine giren Yahudiler; Osmanlı Yahudil-
erini oluşturup, Cumhuriyetimizden bu yana 
hoşgörü ve istikrar içerisinde Türk Halkı ile 
birlik ve dirlik içerisinde günümüzde yaşamaya 
devam etmektedirler.
Hatta Yahudi Cemaatinin; Türkiye’de yaşayan 
diğer gayrı müslim cemaatlere göre bu toprak-
lara çok daha fazla bağlı oldukları gözlenmiştir. 
Başta devletimiz olmak üzere Tük Halkı da Ya-
hudi Cemaatinden çok hoşnuttur.
Ülkemizde yıllardır yaşamakta olan diğer 
azınlıklardan Ermeni ve Rum cemaatler; Ülk-
enin ekonomisine Yahudiler kadar faydalı ola-
mamışlardır. Osmanlıdan Cumhuriyete kadar 
ve günümüzde devamlı yabancı ülkelere servet 
transferinde bariz bir dikkat çekmişlerdir.
Ülkemizde yaşayan Yahudi Cemaatinin servet 
transferi görülmemiştir. Ülkenin büyümesinde 
ve sanayi hamlesinde; bankacılık, finans, tek-
stil ve birçok alanlarda çok önemli başarılar 
göstermiş adeta ekonomide bir lokomotif 
olarak Türk ekonomisinde başarılı hamleler 
gerçekleştirmişlerdir. Türkiye’de kurulu büyük 
şirketler vasıtasıyla; Ülkemizin uluslararası are-
nada tanıtım ve ekonominin yükselmesinde Ya-
hudilerin rolü çok büyük olmuştur.

Prof. Dr.
Berkan YAŞAR

Yazar
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İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı’nda 242 kilogram
kokain ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Limanı’ndaki bir ticari gemide
242 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  Twitter’dan, “Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha” notuyla 
birlikte, “Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı’nda operasyon düzenledi. 
242 kg kokain yakaladı” bilgisini verdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Marşal Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı 
yapılacağı istihbaratı elde edildi.

Bunun üzerine, 4 Temmuz’da Brezilya’dan yola çıkan geminin hareketleri radar sistemleri, hava unsurları ve 
yüzer unsurlarla takibe alındı.

Geminin dün Tekirdağ Martaş Limanı’na varmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi.

Operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden bir bulut altı vtol insansız hava aracı, bir dron, bir dalış timi, iki 
dedektör köpek; Sahil Güvenlik Komutanlığından bir uçak, bir helikopter, üç bot, bir dalış timi, bir mobil radarı 
ve bir su altı arama cihazı katıldı.

Gemi içerisinde ve geminin su altı kısmında yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kilogram koka-
in ele geçirildi.

Gemide ve deniz çevresinde, su altında ve üstünde yapılan aramalara devam ediliyor.
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Ukraynalı çiftçiler tahıl gemilerinin limanlardan
çıkışını bekliyor

Ukraynalı çiftçiler, savaşın devam ettiği ülkedeki limanlardan tahıl ve gıda yüklü gemilerin
çıkmasıyla ellerindeki tahılların satışının hız kazanmasını umuyor.

Ukrayna’da yıllardır her sene binlerce ton tahıl hasadı yapan çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan’ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında “Tahıl ve Yiyecek 
Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi”nin İstanbul’da imzalanması 
sonrası gemilerin limanlardan çıkmasını bekliyor.

Odessa bölgesinde bir köyde yüzlerce ton buğday ve arpanın bulunduğu hangar sahibi ve tarlalarda 
hasada devam eden 48 yaşındaki çiftçi Viyaçeslav Nemerjitskiy, tahıl sevkiyatı için gemilere koridor 
sağlayacak anlaşmayı AA muhabirine değerlendirdi.

Nemerjitskiy, 26 yıldan fazladır buğday, arpa ve diğer tarım ürünleri yetiştirdiğini, Rusya-Ukrayna 
Savaşı nedeniyle aylardır tahıl ihracatında ciddi zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Dünyadaki tahıl krizinin önüne geçmek için Türkiye’nin desteğiyle İstanbul’da son derece önemli bir 
anlaşmanın imzalandığını belirten Nemerjitskiy, “Bu (anlaşmanın imzalanması) Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın girişimidir. Bu sürecin en önemli çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu işin 
organizatörlüğünü de o yaptı.” dedi.

Deposunda çeşitli tahıllardan 1500 tona yakın mahsul bulunduğunu kaydeden Nemerjitskiy, bun-
ların bir kısmının geçen yılın, bir kısmınınsa bu yılın hasadı olduğunu ifade etti. Nemerjitskiy, 
savaşa bağlı olarak limanların kapanması ve fiyatların değişmesi nedeniyle elindeki ürünlerin büyük 
miktarını satamadığını belirtti.
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Daha önce yayımlamış olduğumuz 
ekoloji temalı yazımızın girişinde 
bahsedilen “kavramların okuyucu 
ve/veya dinleyicideki tezahürü” 
konusuna tekrar dönmek faydalı 
olur diye düşündüm. İletişimin en 
temelinde yatan bilginin doğru ve 
güvenli bir şekilde aktarılması old-
uğu kabulü ile yola çıktığımızda siz 
okuyuculara bir soru yöneltmek is-
tiyorum.

Bilim nedir?
Bu sorunun cevabının dönem ve 
ilintili dönemdeki felsefi bakış 
açılarına göre değişebildiğini bili-
yoruz. Günümüzden 100 sene önc-
esinde insanlara bu soruyu yönell-
ttiğinizde günümüzde almayı 
öngördüğünüz cevaplardan farklı 
cevaplarla karşılaşağınıza eminim. 
Hatta çok daha fazla uzaklaşmadan; 
farklı kültürlerin farklı cevaplar ver-
diğini de bilmekteyiz. Bilim kavramı 
her ne kadar kolay açıklanabilir 
gibi dursa da verilen cevaplar bize 
bunun böyle olmadığını gösterme-
ktedir. Örnek olarak, Türk Dil Ku-
rumu’nun ve Cambridge sözlüğün 
bilim tanımının ilk maddelerini  
karşılaştırmak bize yol gösterici ola-
bilir. 

TDK’ya baktığımızda “bilim” 
sözcüğünün ilk anlamı “Evrenin 
veya olayların bir bölümünü konu 
olarak seçen, deneye dayanan yön-
temler ve gerçeklikten yararlanar-
ak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli 
bilgi, ilim” olarak verilmiştir. Cam-
bridge sözlüğe baktığımız zaman ise 
“bilim” sözcüğünün anlamı “Doğal 

şeylerin yapısı ve davranışının or-
ganize bir şekilde incelenmesi ve 
bilgisi” olarak belirtilmiştir. Bu 
iki tanıma detaylı bir şekilde bak-
tığımızda ilk göze çarpan TDK’da 
“deneye dayanan yöntemler” 
şartının Cambridge’te yer almaması 
olabilir. 

Yukarıda anılan bu fark aslında in-
sanlara sorduğumuzda da karşımıza 
çıkar, isterseniz siz de etrafınıza “bil-
im dallarına örnek vermelerini” ist-
eyebilirsiniz. Çoğunlukla alacağınız 
cevaplar kimya, biyoloji, fizik gibi 
genellikle deneye dayanan bilim 
dalları olacaktır. Aslında bakarsanız 
bu bilimlerin doğayı anlamasına 
dayanak sağlayan teorik bilgiler göz 
ardı edilmekte ve sadece deney-
sel kısımlarına odaklanılmaktadır. 
Eğitim bilimleri, iktisadi bilimler, si-
yasal bilimler… gibi bilimler en son 
aklımıza gelen bilim dallarından-
dır. Bu ne yazık ki toplumumuzun 
her kesiminde bu şekildedir. Bu 
karşılaştırmaları farklı toplumların 
sözlüklerine bakarak daha da ze-
nginleştirebilir ve daha ayrıntılı bir 
bakış elde edebiliriz. 

“Bilimsel bilgiyi hiyerarşik bir 
düzen içine koymak bir şekilde 
yapay olarak oluşturulan bir algıdan 
olabilir mi?” ya da “Eski felsefi par-
adigmanın değişmesine karşı olan 
dirençten mi kaynaklanmaktadır?” 
soruları ile sizleri başbaşa bırakarak 
bu yazımı sonlandırmak istiyorum.

Bilim Kavramına Kısa Bir Bakış

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar
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Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 
Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile 
yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış tören-
inde, Orduluların başından itibaren dünya lideri Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmadığını, her yol ay-
rımında, her seçimde kitleler halinde büyük bir destek 
vererek bu davaya ve Türkiye’nin gidişatının daha iyi 
bir noktaya doğru taşınmasına hep destek olduklarını 
söyledi.

Cumhuriyet Meydanı’nı dolduranlara teşekkür eden 
Kurtulmuş, Cumhurbaşkanın Erdoğan’ın hem Ordu’da 
yapılanları anlatacağını hem Ordu’ya yeni ufuklar 
vereceğini ayrıca tüm bölgeyi tatmin edecek fındık fi-
yatlarını Ordu’dan açıklayacağını belirtti.

AK Parti olarak yeniden güçlü bir Türkiye’yi kurmak 
için yıllardır canla başla, gayretle çalıştıklarını, milletle 
birlikte omuz omuza, gönül gönüle mücadele ettikler-
ini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Her daim sizin desteğinizi, her daim sizin bu partiye 
ve bu harekete olan desteğinizi biliyor ve hissediyoruz. 
Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. İnşallah 2023 
seçimlerinde Ordu her zaman olduğu gibi Recep Tayy-
ip Erdoğan’a en kuvvetli desteği vermeye hazır mıdır? 
Yine aynı şekilde 2023 seçimlerinden AK Parti’yi açık 
ara birinci parti yapmaya hazır mısınız? Yolumuz, is-
tikametimiz, bahtımız aydınlık olsun, açık olsun. 
Türkiye’de yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde 
yürüdüğümüz için hiçbir zaman yorulmuyor, hiçbir 
zaman yılmıyor, hiçbir zaman mahzun olmuyoruz. 
En zor şartlarda bile vatandaşımızın, milletimizin 
desteğiyle birlikte Türkiye’de istikametimizi buluyor ve 
yürüyoruz.”

“Biz bu istikamette yürürken birileri de karşınıza ge-
lecek, 6’lı masa.” ifadesini kullanan Kurtulmuş, bu sıra-
da bazı vatandaşların “Yuh” çekmesi üzerine, “Bizim 
terbiyemizde ‘Yuh’ yok. ‘Yuh’ları ne yapıyoruz, topluy-
oruz, topluyoruz, sandıklarda bunlara hep beraber

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kendi 
aralarında kimin aday olacağına dair kanaatleri yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı muhalefet partilerince oluşturulan 6’lı 
masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklamamasını eleştirerek “Kendi aralarında kimin aday ol-

acağına dair herhangi bir kanaatleri var mı? Yok.” dedi.

‘Yuh’ çekiyor, AK Parti’yi birinci çıkartıyoruz.” diye 
konuştu.

Muhalefet partilerince oluşturulan 6’lı masayı eleştiren 
Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

“Bunlar 6+1. 1’i göstermemek için gayret sarf ediyorlar. 
Hiçbir konuda ortak kanaatleri yok, hiçbir konuda Tür-
kiye’yi nasıl ileriye götüreceklerine dair bir fikirleri var 
mı? Ne diyorlar, ‘Recep Tayyip Erdoğan giderse gitsin, 
nasıl giderse gitsin.’ Şimdi çok şükür bir mesafe daha 
aldılar, ‘Recep Tayyip Erdoğan ile sandıkta mücadele 
edeceğiz.’ diyorlar. Biz de ‘Seçimler geliyor, adayınızı 
açıklayın.’ dediğimizde ‘Adayımızı açıklarsak yıpratılır 
aday.’ diyorlar. Kendi aralarında kimin aday olacağına 
dair herhangi bir kanaatleri var mı? Yok. Yahu Recep 
Tayyip Erdoğan 20 senedir ortada, milletin verdiği oy-
larla milletin başında, milletin önünde yürüyor yıpran-
mıyor da sizin adayınız 20 günde nasıl yıpranacak? 20 
günde yıpranacak adayla da uğraşmayın. Ne yapacak-
larını bilmeyen, nereye doğru yöneleceklerini bilmey-
en ama sadece ‘AK Parti, Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl 
giderse gitsin.’ diyen bir 6+1’lik masa var. Bu 6+1’lik 
masa ne söylerse söylesin Ordulu söyleyeceğini mey-
danda söylüyor, 2023 sandıklarında da söyleyecek.”
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Atatürk Dönemi Türkiye Ekonomisi (1923-
1938) hem liberal politikaların hem de devletçi 
politikaların uygulandığı bir dönemdir. 1923-
1930 aralığında liberal politikalar (özel sektör 
öncelikli), 1930-1938 aralığında ise devletçi 
politikalar (devlet öncülüğünde kalkınma) 
politikaları uygulanmıştır. Bu iki politikanın 
hiçbirisi herhangi bir ülkenin modeli değil, 
ülkenin iç koşullarının gereği olarak uygulan-
mıştır. 
Balkan savaşı, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş 
Savaşını yaşayan Anadolu halkının kurtu-
luşunun iktisadi gelişmede olduğunu bilen 
Mustafa Kemal Atatürk daha Cumhuriyet ilan 
edilmeden 17 Şubat 1923’de İzmir’de toplanan 
iktisat kongresi’nde şöyle diyordu:
“Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olur-
sa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmazsa, 
meydana gelen zaferler kalıcı olmaz, az za-
manda söner. Bu sebeple en kuvvetli, en parlak 
zaferlerimizin dahi temin edebileceği faydalı 
sonuçları temin etmek için iktisadiyatımızın, 
iktisadi egemenliğimizin sağlanması, kuvve-
tlendirilmesi zorunludur. …yeni Türkiye’mizi 
layık olduğu mertebeye çıkarmak için vakit 
geçirmeden iktisadiyatımıza önem vermek zo-
rundayız.”
 Bu anlayış doğrultusunda çalışan 
cumhuriyeti kuran kadro; dış politika 
açısından “denge politikası” uygulayarak Tür-
kiye’nin yoksulluk ve zorluk yıllarını aşmasını 
sağlamışlardır. Denge politikası çerçevesinde, 
ABD, Rusya, İran ve AB ülkeleri ile hiç biris-
inin kontrolüne girmeden Türkiye’nin men-
faatlerini maksimize eden sonuçlar elde ede-
bilmişlerdir. Bu çerçevede, 1930’lu yıllarda 
uygulanan devletçilik politikaları, merkezi 
planlı ekonomilerdeki gibi “Doktriner” değil, 
aksine “Pragmatik” bir devletçilik anlayışı ol-
muştur ve Türkiye’nin günümüzün ekonomik 
gelişmişlik düzeyine ulaşmasının temel alt-
yapısını oluşturmuştur. 
 Özellikle 1930-1938 arasında uygu-
lanan etkili politikalar ile kamu gelir ve gider 
dengesi sağlanmış, TL’nin dolar ve sterlin ku-
runda istikrar sağlanmış ve dış ticarette ihracat 
lehine pozitif gelişmeler gerçekleştirilmiştir. 
Kurulan KİT’ler vasıtasıyla da Türkiye’nin 21. 
yüzyıla güçlü bir ülke olarak girmesinin ikti-

sadi temelleri atılabilmiştir. 1932-1939 yılları 
arasında devletçilik uygulamaları çerçevesinde 
KİT’lerin sayısı 31’den 111’e çıkmıştır. Döne-
min en önemli KİT’i de 1933 yılında kurulan 
ve adeta “Kalkınma Bankası” görevini üstlenen 
Sümerbank’tır. Günümüz iktisat biliminde 
tanımlanan “Kalkınma Bankası” gibi kurulan 
ve örgütlenen Sümerbank, çağını aşan ve ben-
zer koşullarda eşi olmayan bir banka modelidir. 
Zira, gelişmekte olan veya geri kalmış ülkeler 
1950’li yıllarda Dünya Bankası’nın isteği ve 
yardımıyla “Kalkınma Bankası” kurmuşlardır. 
Oysa Atatürk’ün öncülüğünde Sümerbank 
daha 1930’larda Türkiye ekonomisine büyük 
hizmetler vermiştir.  Yine Atatürk döneminde 
beş yıllık sanayi planları hazırlanarak sanay-
inin gelişimine katkı yapılması, Aşar vergis-
inin kaldırılması, İş Bankasının Kurulması, 
Şeker Fabrikalarının kurulması gibi yatırımlar 
önemli gelişmelerdir. Tüm yokluklara rağmen, 
dönemin bağımsız politikalarının günümüz 
ekonomi politikalarına örnek olacak düzey-
de başarıyla uygulandığı anlaşılmaktadır. 
Atatürk’ün uyguladığı ya da uygulattırdığı 
iktisat politikaları tamamen ülkenin iç dina-
miklerine bağlı bağımsız bir ülkenin uygu-
laması gereken politikalar niteliğindedir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün titizlikle uyguladığı 
temel iktisat politikaları dört grupta toplana-
bilir:
  1. Türk Lirası’nın değerini ko-
ruyan anti-enflasyonist para-kredi politikası
  2. Gerçek kamu kaynaklarına 
dayanan “denk bütçe” politikası
  3. Korumacı dış ekonomik il-
işkiler politikası
  4. Ulusal kaynakların etkin 
kullanımını sağlayan “planlı kalkınma politi-
kası”
  Bu politikalar dönemin şart-
larında başarıyla uygulanmış ve ülke sanay-
ileşme yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. 
Örneğin 15 yıllık bu dönemde GSMH ortala-
ma olarak %68 oranında büyümüştür. Bunun 
gibi diğer alanlarda da başarı sağlanmıştır.

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN EKONOMİ-POLİTİĞİ

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gölpazarı ilçesi Türkmen köyünde bir süre önce sel 
sularına kapılarak hayatını kaybeden Asiye Dikmen’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Duvarı yıkılan evin önünde Asiye Dikmen’in oğlu Sinan Dikmen’den bilgi alan Bakan Dönmez, sel 
haberinin ardından AFAD başta olmak üzere birçok desteğin verilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Sinan Dikmen’in de selde yaralı olarak kurtarıldığını ifade eden Dönmez, “Ekinlerde, tahılda bazı 
tahribatlar var. Onlarla ilgili olarak da tarım müdürlüğümüz gerekli hasar, tespit çalışmalarını tamam-
lamış. Biz de milletvekilimizle birlikte Ankara’da takip ettik. İlgili birimlerle görüştük, inşallah bir haf-
ta içerisinde ödenek de valiliğimizin hesabına geçecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez’den Destek Sözü

Malları zarar gören vatandaşlar için imkanlar ölçüsünde destek verileceğini dile getiren Dönmez, 
“Rabbimden bu ve benzeri daha beterinden korusun diyorum. Böyle bir hayır yaptığınız için başta 
muhtarımız olmak üzere köylü kardeşlerimizin de hayırlarını Allah kabul etsin diyorum.” dedi.

Bakan Dönmez, ziyaret kapsamında Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
programda selden etkilenen bölgelerin köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Programlara, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Gölpazarı Belediye 
Başkanı Hayri Suer, Yenipazar Kaymakamı Abdullah Emre Özefe ve Belediye Başkanı İlhan Özden, 
Bilecik İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Burhanettin Erdoğan, Bilecik İl Emniyet Müdürü Er-
tuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve MHP İl Başkanı Fatih Yaşar ile kurum müdürl-
eri katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik’te 
selden etkilenen bölgelerde muhtarlarla buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’in Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde 
selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek muhtarlarla koordinasyon toplantısı yaptı

ve vatandaşlarla bir araya geldi.
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TASARRUF
İnsan ihtiyaç sahibi bir varlıktır ve ihtiyacının bir 
hududu da bulunmamaktadır. Zira insanoğlunun 
hayalleri nereye kadar uzanır ise ihtiyacı da o nis-
bette artar. Tabii ki bu ihtiyaç hali kişiden kişiye, 
toplumdan topluma, kültürden kültüre, çevreden 
çevreye, zamandan zamana göre değişir. İnsanların 
ihtiyaçları, miktar açısından her ne kadar farklılık 
arz etse de, kesin olan bir şey vardır ki o da beşikten 
mezara kadar ihtiyacın devam ettiğidir. 

Dünyada özellikle insanların ihtiyaçları sınırsız 
olmakla birlikte, mevcut imkanlar o ihtiyaçları 
karşılayabilecek miktarda ve şekilde değildir. 
Kaldı ki, insan ebedi yaşamak için dünyaya gelmiş 
değildir. Dünya fani olduğu gibi, dünyanın içindeki 
hayat sahibi olan her bir varlık da fanidir ve dün-
ya hayatını terk edecektir. Meseleye bu noktadan 
bakıldığında insanların ebedi yaşama istek ve 
arzusu bile bir ihtiyaçtır ve “ebedi yaşama isteğini” 
insanın içine yerleştiren Allah bu isteği ve ihtiyacı 
yerine getirecek ve insanı fani dünyadan baki olan 
âhiret hayatına alacaktır.

Bizim meselemiz ise dünya hayatı içinde yapıl-
ması gerekli olan tasarruftur. Madem ki kaynaklar 
kıttır ve pek çok insanın geliri ihtiyaçlarına kıyas 
edildiğinde yetersizdir, öyle ise tasarrufta bulun-
mak da şarttır. İstikbalini düşünen ve düşünmek zo-
runda olan insan her zaman ihtiyaçlarını, istekler-
ini, gelir seviyesini düşünerek planlama yapmak 
zorundadır. Konuyla alakalı şüphesiz aşırılıklardan 
da kaçınmak icap eder. İlköğretimde okuduğumuz 
Karınca ve Ağustos Böceği hikayesinde ibret alın-
acak çok yönler vardır. Ancak karınca kendisine 
yetecek olan erzakın çok fazlasını toplaması, diğer-
isinin ise tembellik içerisinde hayat geçirerek kışın 
cezasını çekmesi iki ayrı aşırılık olarak görülebilir.
Şahıs bazında bakıldığında maddi bakımdan iktisat 
ve tasarruf şart olduğu kadar, aile ve toplum için 
de aynı şeyler gereklidir. Şüphesiz aile bütçesinin 
sürekli kontrol edilmesi, gerekli harcamalar yapılır 
iken lüzumsuz olarak görülebilen harcamalara 
yer verilmemesi gerekir. Böylece ileride hesapta 
olmayan zaruri giderler için bir bütçe oluşturul-
malıdır. Gündelik yaşamak, bugün kazandığını 
bugün tüketmek bizim milletimizin örf ve adetine 
de uygun değildir. Hele hele bir nehir suyundan 
bile abdest alınsa israfa yer verilmemesi istenilen 
bir din mensubunun bu konuda çok daha duy-
arlı olması lazımdır. “Komşusu aç iken tok yatan 
bizden değildir” hitabının muhatabı olanların 
çok daha dikkatli olması icap eder. Aç insanların 
gözü önünde israfa varan yeme ve içmeler insanın 
ruhuna azaptan başka bir şey kazandırmaz. Mer-
hamet duygularını kaybetmemiş olsa bile bir insan 
yanındakiler aç iken, karnını tıka basa doyurması 
ona lezzetten ziyade elem ve ızdırap verir. Onun 
için insanın maddi açıdan mutlaka tasarruflu 
hareket etmesi gerekir. Bu sadece kendisi için değil, 
yakın ve uzak komşuları ve akrabaları için de ol-
malıdır. 

Ferdi olarak tasarrufa ve tasarrufun meyvesine 
ilişkin çok hoşuma giden bir örnek vardır. İs-
tanbul’un Fatih ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi, 

Kırbacı Sokağı’nda yer alan Sanki Yedim Camii 
bulunmaktadır. Bu camii orta halli bir esnaf olan 
Keçecizâde Hayreddin Efendi tarafından XVII. 
yüzyılda inşa ettirilmiştir. Cami yaptırma konusun-
da istekli ve kararlı olan Keçecizâde’nin bulduğu ve 
uyguladığı usul şöyledir: Bir şey yemek istediğinde 
“Sanki yedim” diyerek onun ücretini bir kenara ko-
yar ve böylece yaklaşık yirmi yılda küçük çaplı bir 
cami yapımı için gerekli parayı biriktirir. Camiye 
de “Sanki Yedim Camii” adını verir. Konuyu iktisat 
konusunu işlediği bir makalesinde Bediüzzaman 
şöyle ifade eder:

“Lezâiz (lezzetler) çağırdıkça, ‘Sanki yedim’ de-
meli. ‘Sanki yedim’i düstur yapan, ‘Sanki yedim’ 
namındaki bir mescidi yiyebilirdi, yemedi.”
İnsan olarak tabii ki bazı lezzetli şeylere de ihti-
yacımız vardır. Ancak hangisinin zorunlu hangis-
inin zorunlu olmadığını herkes şahıs olarak bilebil-
ir ve kararını kendi aleminde verebilir. Dolayısıyla 
insanın bazı şeylerde illaki tasarrufa ihtiyacı bulun-
maktadır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi tasarruf 
şekli herkeste aynı değildir ve olamaz da. Bir fabri-
kada da zaman zaman tasarruf şekilleri farklılaşa-
bilir. İşçide, yönetimde, enerji giderlerinde ve 
diğerlerinde bir tasarruf şekli söz konusu olabilir.
Bazı zamanlarda devletin kurumlarında da farklı 
tasarruflara müracaat edilmektedir. Memur isti-
hdamı, yatırımlar, maaşlar ve benzeri hususlarda 
hükümetler gelir gider seviyelerine göre tasarrufa 
yönelmek durumunda kalabilirler. Ancak tasarru-
fla ilgili çıkartılan mevzuat kadar onun takibi de 
önemlidir. Bir kısım kurumlar bu hususa dikkat 
ederken bir kısmının sanki böyle bir mevzuat on-
lara ulaşmamış gibi savurganlığa devam etmeleri 
de son derece üzüntü vericidir. Onun içindir ki en 
üst makamdan en alt kurumlara kadar iyi bir takip 
gereklidir. 

Her şeyin illaki yazılı kanununun da olması gerek-
mez. Tasarruf insani bir gerekliliktir ve kurum-
ların başındakilerin de buna azami dikkat etmesi 
ve tüyü bitmedik yetimin hakkını gözetmesi icap 
eder. Ayrıca devletin zor durumlarında, askerim-
izin şehit verdiği hallerde de milletimizin acılarına 
hürmeten de olsa mesela yapılan bir kısım eğlence 
programlarına dur denilebilmelidir. İnsanların bir 
kısmı açlık sınırında, bir kısmı zoraki geçinirken, 
özellikle Bir kısım Belediyelerin ve Üniversitelerin, 
yüzbinler hatta milyonlar sarfederek eğlence tertip 
etmeleri milletle resmen alay etmekten başka bir 
şey değildir. Üstelik de milleti millet yapan, örf, 
adet, gelenek, görenek ve inançlara taban tabana 
zıt programlar düzenleniyor ise, bunun sorumlu-
larından mutlaka hesap sorulmalıdır. 

Sonuç olarak diyoruz ki, tasarruf hem şahsi, hem 
ailevi hem de toplumsal bir konudur ve mutlak 
uymak zarureti bulunmaktadır. Fertlerin, ailelerin 
dikkat ettiği kadar, hatta daha fazlasıyla kurum-
ların dikkat etmesi, bunun kul hakkı olduğunun 
bilinmesi ve cezasını dünyada görmese de ahiret 
yurdunda, mahkeme-i kübrada mutlaka cezasını 
göreceği bilinmelidir. 

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar
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Diyarbakır’daki tarihi surlarda yaklaşık
1700 yıllık amfora bulundu

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur 
ilçesindeki Diyarbakır Surlarının restore edilerek eski 
ihtişamına kavuşması için Diyarbakır Büyükşehir Bel-
ediyesince etap etap yapılan çalışmalar sürüyor.

Surlarda yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının oluşturduğu Bilim Komisyonu ve alanın-
da uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulunca titiz-
likle kontrol ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 
sağladığı finansmanla çalışmaların yürütülen 5. etapta 
yapılan arkeolojik kazılarda yaklaşık 1700 yıllık amfo-
ra (bir tür testi) gün yüzüne çıkarıldı.

“Çok ciddi bir turizm potansiyeli barındırıyor”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Daire 
Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Büroları 
(KUDEB) Şube Müdürü Sermed Azizoğlu, AA mu-
habirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü 
projelendirme çalışmaları kapsamında yaklaşık 2 
yıldır Kültür ve Turizm ile Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği bakanlıklarıyla ortak proje yürüttüklerini 
söyledi.

İlk 2 etabın sonuçlandığını, geriye kalan etaplarda 
çalışmaların devam ettiğini bildiren Azizoğlu, 5. 
etapta yapılan çalışmalar için Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığının 50 milyon liralık hibe 
sağladığını belirtti.

Azizoğlu, “Yaptığımız çalışmaların kentin turizmine 
katkı sağlamasını ve yaklaşık 2 bin yıllık geçmişi olan 
surların gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz.” diye 
konuştu.

Sur ve burçlardaki restorasyonun yanı sıra toprak al-
tında kalmış surların ve burçların izlerine ilişkin arke-
olojik kazılar yaptıklarına işaret eden Azizoğlu, ka-
zıları Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile yürüttüklerini 
vurguladı.

Kazı çalışmalarında buldukları tarihi esere değinen 
Azizoğlu. “Yürüttüğümüz çalışmalarda bölgemizde 
pek rastlanmayan ‘amfora’ dediğimiz, zeytinyağı ve 
şarap taşımacılığında kullanılan bir buluntuya rast-
ladık.” dedi.

UNESCO tarafından 2015’te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surlarının restorasyonu kapsamın-
da yapılan arkeolojik kazılarda yaklaşık 1700 yıllık amfora bulundu.
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Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan’a
13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan Savun-
ma Bakanlığı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme 
Anonim Şirketi (ASFAT) arasında yapılan anlaşma 
çerçevesinde yerli ve milli üretim 13 MEMATT’ın 
Azerbaycan’a teslim edildiği, bugüne kadar Azerbay-
can’a ihraç edilen MEMATT sayısının 20’ye ulaştığı 
kaydedildi.

2021 yılında ise Azerbaycan, Togo ve Burkina Faso’a 
MEMATT ihracatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden 
kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki il-
lerde, mayınlı arazilerin temizlenmesinde kullanılacak 
MEMATT’ların 300 beygir motor gücüne, 5 kilometre 
uzaktan kumanda ile kontrol mesafesine sahip olduğu 
bilgisi verildi.

Azerbaycan’ın, Türkiye’nin de desteğiyle Fuzuli, Ce-
brail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile 
çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde 
yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi 
için uzun bir süredir hummalı bir çalışma yürüttüğü 
de aktarıldı.

“En az 8 kilogram TNT’ye dayanıklı olacak şekilde 
tasarlandı”
Açıklamada, MEMATT projesinin 2019 yılında AS-

FAT tarafından tasarım faaliyetlerinin başlatıldığı, 
askeri fabrikalar ve özel sektör iş birliğiyle bir yıldan 
kısa bir sürede tasarlanıp üretildiği ve kalifiye edildiği 
belirtildi.

Sahadan alınan geri bildirimler neticesinde MEMATT 
üzerinde iyileştirmeler ve rekabetçi üstünlük sağlaya-
cak geliştirmelerin ASFAT tarafından bu yılın başında 
uygulanmaya başlandığı aktarılan açıklamada, şu bilg-
ilere yer verildi:

“MEMATT’ın motor gücü yükseltildi, alanındaki ul-
uslararası rakiplerine göre en düşük titreşim seviyesine 
sahip oldu. Araç üzerindeki kamera sayısı arttırılarak 
operatöre kullanım kolaylığı sağlandı, aracın tozlu 
alanlarda operasyonuna duraksamadan devam etmesi 
için gerekli sızdırmazlık yetenekleri arttırılarak, ku-
manda boyutu kullanıcı dostu olacak şekilde yeniden 
boyutlandırıldı.

Aracın konumu da dahil olmak üzere araç ile opera-
syonun yürütüldüğü sahadaki performansa ilişkin tüm 
verilere araç kumandasında operatör kullanım ve kon-
trolüne açık hale getirildi. Uluslararası muadillerine 
nispeten çok daha üstün özelliklere sahip MEMATT, 
en az 8 kilogram TNT’ye dayanıklı olacak şekilde 
tasarlandı, anti-personel ve anti-tank mayınlarına 
karşı başarıyla test edildi.”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracının (MEMATT)
Azerbaycan’a teslim edildiğini bildirdi.
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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bünyesinde hayata geçirilen Gelir Koruma Sigortası, gelecek 
yıldan itibaren verim düşüşleri ve fiyat dalgalanmalarından kaynaklı gelir kaybı riskini de

kapsayacak şekilde tüm ülkede yaygınlaştırılacak.

Tarımda ‘Gelir Koruma Sigortası’ yaygınlaştırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 
dünyada son 50 yılda sel, fırtına, kuraklık gibi doğal 
afetlerin sayısı 5 kat arttı. Dünya çapında, 2020’de 
afetlerden kaynaklı 210 milyar doları bulan ekonomik 
kaybın yüzde 60’ı tarım sektöründe gerçekleşti.

Türkiye de son yıllarda yangın, sel ve kuraklık afetlerin-
den büyük zarar gördü. Tarımsal üretim alanlarının son 
yıllarda afetlerden etkilenme oranının ortalama yüzde 
10’un altında seyretmesine rağmen, kuraklık, sel ve 
yangınların fazla olması nedeniyle etkilenme ortalama 
yüzde 30 civarında oldu.

TARSİM kapsamında kuruluşundan bugüne kadar, 
üreticilerin ürünlerine zarar veren meteorolojik olay-
lar başta olmak üzere sigortalanabilir ve ölçülebilir tüm 
risklerin kapsama alınması yönünde yoğun çalışmalar 
yürütülüyor.

Teminat kapsamı, risk ve ürün bazında her yıl genişletili-
yor. Kuruluşunda bitkisel ürün sigortalarında, sadece 
dolu, fırtına, hortum, heyelan, yangın, deprem durum-
larını kapsayan “dolu paket riskleri” ile sigortacılığa 
başlayan tarım sigortaları, ilerleyen dönemlerde sel ve 
su baskını riskini de kapsadı.

Buğdayda İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası 2017’de 
başlatıldı. 2021’den itibaren (buğday, arpa, yulaf, tiri-
tikale, çavdar, nohut, kırmızı-yeşil mercimek ürünleri 
ile sertifikalı tohumluk ürünler) uygulama “Köy Bazlı 
Kuraklık Verim Sigortası” olarak revize edildi.

Mayıs 2021’de iklim değişikliği kaynaklı Akdeniz sahil 
şeridinde, hava sıcaklığının uzun süre 40 derecenin üze-
rinde devam etmesi, ardından da gelen soğuk havanın 
mandalina, portakal, altıntop ve bazı limon çeşitleri 
ile üzümde zarara yol açması, TARSİM’in kapsamının 
genişletilmesini gündeme getirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, “sıcak hava zararı temi-
natı” 2021 yılında TARSİM kapsamına alındı.

Gelir Koruma Sigortası, 2022 üretim sezonunda Kon-
ya’nın tamamında, 2023 üretim sezonunda da tüm Tür-
kiye’de uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, özellikle ülkede 
tarımsal üretimin temelini oluşturan küçük aile işlet-
melerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı daha 
hassas olduğu belirtmiş, çiftçilere sigorta yaptırmalarını 
önerisinde bulunmuştu.

EKONOMİ
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MÜZE ZİYARETLERİNİN ÖNEMİ 

Müzelerin en önemli işlevi topluma tarih-
sel hafızasının hatırlatılmasıdır. 

Müzeciliğin eserlerin sergilenmesi, sak-
lanması ve korunması yanında eğitim, 
araştırma ve iletişim gibi fonksiyonları da 
vardır. Müze ziyaretleri ile yeni kavram ve 
fikirler edinilir, tefekkür edilir, hayal gücü 
zenginleşir.

Ülkemizde müze ziyaretlerini teşvik etmek 
için; 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşları gençler ve çocuklar ile bu 
yaş grubundaki öğrencilere, öğretmenlere, 
65 yaş üstü vatandaşlara, gaziler ile şehit 
ve gazilerin eş ve çocuklarına, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı engelliler ve bir re-
fakatçisine, er ve erbaşlar ile belli meslek 
mensuplarına müze girişleri ücretsiz hale 
getirilmiş, makul bir fiyatı olan müze kart 
uygulaması ile yıl boyunca müze ziyaret-
leri kolaylaştırılmıştır.

Türkiye’de öne çıkan ve ziyareti en fazla 
yapılan müzelerden;

İstanbul Sultanahmet’teki İstanbul Arke-
oloji Müzeleri dünyanın en zengin arke-
oloji müzelerinden birisi olarak bilinmek-
tedir. Müze alanın da; “Arkeoloji Müzesi”, 
“Eski Şark Eserleri Müzesi” ve “Çinili Köşk” 
olarak üç ayrı müze bulunmakta olup Hel-
en, Roma ve Bizans Dönemine ait birçok 
lahit, heykel ve nadide eserler sergilenme-
ktedir. Burada adeta kendini zamanda yol-
culuk yapmış gibi hissedersin.

Ankara’da ki müzelerden Anadolu Me-
deniyetler Müzesi 1997 yılında Avrupa 
Konseyine bağlı Avrupa Müze Formu 
tarafından “Avrupa Yılın Müzesi” ödülüne 
layık görülmüş, Türkiye’de bu ödülü ka-
zanan ilk müze olmuştur.

Ayrıca Ankara’da Devlet ve Resim Heykel 
Müzesi, Etnoğrafya Müzesi başta olmak 
üzere sanat, bilim, teknoloji ve askeri gibi 
çeşitli alanlara hitap eden müzeler de bu-
lunmaktadır. Bu müzelere Ankara Vakıf 
Eserleri Müzesi olarak bir müze daha 
eklenmiş, 2007 yılında açılan müzede; 
halı, kilim, ahşap, maden, çini, tekstil, deri 
ve el yazması gibi 13’ncü yüzyıldan 20’nci 
yüzyıla kadar tarihlendirilen eser grupları 
sergilenmektedir.

Burada bu müzede yer alan iki esere ve 
ibretlik öyküsüne değinmek istiyorum. 

Bilindiği üzere İslam dünyasında manevi 
açıdan büyük önem taşıyan konulardan 
biri de Kabe örtülerinin yaptırılmasıdır. Bu 
görev Osmanlı İmparatorluğu tarafından 
16’ncı yüzyıldan 20’inci yüzyılın ilk 
çeyreğine kadar her yıl kesintisiz olarak 
gerçekleştirilmiştir. Kabe’den Hac sonunda 
alınan örtüler, rivayete göre Hz. Ayşe’nin 
vasiyeti ile parçalara bölünerek hacılara 
dağıtılmış ve bu uygulama o günden 
bugüne kadar bir gelenek haline gelmiştir. 
 
Müze tarafından yapılan bilgilendirmede; 
yukarıda yer alan ve 18’nci yüzyıla ait old-
uğu söylenen bu iki Kabe Örtüsünün, Lale 
Devri Sadrazamlarından Nevşehirli Da-
mat İbrahim Paşa tarafından Nevşehir’de 
yaptırdığı Kurşunlu Camii’ne hac dönüşü 
vakfedildiği tahmin edilmektedir. Ancak 
bu iki ayrı parça halinde olan Kabe Örtüleri 
2003 yılında Kurşunlu Camii’nden çalın-
mış, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
yurt içi ve yurt dışına çalıntı duyurusu 
yapılmıştır. Londra’da Francasca Galloway 
adındaki bir antikacıya satılmak istenirk-
en, antikacının Topkapı Saray Müzesinden 
fikir sorması ve Müze Müdürlüğünün de 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne haber verme-
si üzerine yapılan çalışmaların ardından 
tarihi Kabe Örtüleri, Londra’daki Türk 
Büyük Elçiliği tarafından 24 Şubat 2004 
tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
teslim edilmiştir. 

Yine aynı müzede sergilenmekte olan tar-
ihi halı ve kilimlerden birçoğunun yurt 
dışında olduğunu öğrenmekteyiz.  

Zengin bir arkeolojik mirasa sahip olan 
bu ülkeden yıllar önce kaçırılan tarihi ve 
kültür hazinelerinin Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti tarafından izinin sürüldüğünü ve 
yoğun çabalar sonucu binlercesinin ait 
olduğu topraklara geri döndürüldüğünü 
biliyoruz.
Vatandaş olarak müze ziyaretlerimizin 
sıklığı ve sayısının artması hem tarihimize, 
kültürümüze ve manevi değerlerimize say-
gı olup, hem de bu değerlerimize sahip çı-
kan ve çalıntı eserlerin izini süren görevlil-
ere bir motivasyon kaynağı olacaktır. 

Sezgin ERÖZBAĞ
Ekonomist,
İç Denetçi

Yazar
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BEKİR ÖZER
Yazar

Bilirsiniz.
TBMM yasa yapar.
Bürokrasi uygular...

Burada dikkat edilmesi gereken 
husus tebliğ ve yasaların üstünde 
olan ANAYASA maddelerinin göz 
ardı edilmemesidir.

Biz gazeteci-yazarlar bürokrasi ve 
tüm şikayetleri gazeteciliğin temel 
kuralı 5N1K kuralına göre araştırıp-
takiple yetkili mercilere ulaştırırız.

İsterseniz bugün konumuz 
Bütçeye net gelir sağlayan ülkenin 
stratejik kaynaklarından biri olan 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
olsun.   

(Önemli not: Sağ olsun tüm 
okuyucularım “Roman ne 
zaman çıkacak bekliyoruz 
hocam” diye sormaları üzerine 
İstanbul’da bir kamu kurumunda 
akıl almaz olaylar zuhur edince 
romanı basımdan çektim, kişileri 
siluetleriyle romana ekleyeceğim, 
yakında.)

Gümrük ve Ticaret bakanı sayın 
Mehmet Muş dürüst, düzgün ve 
kibar bir insan...  

Kurumunda adli-idari 
soruşturmaları bizzat takip 
edip, kendisinden önceki 2020 
yılında gümrüklerde ele geçen 
kaçak eşya değeri 4 milyar 400 
milyon lira iken, 2021 yılı kendisi 
döneminde bu rakam yüzde 
80 oranında artışla ve özellikle 
akaryakıt kaçakçılığında kullanılan 
sahte faturalarla mücadele 
kapsamında son 1 yılda 23,7 milyar 

TL kamu zararının engellendiği 
görülmektedir.

Peki bu yeterli mi; elbette değil...

Bir kere bürokrasiye memur 
alımında kişiler mutlaka psikolojik 
tedaviye tutulup alınmalıdır.

Alımdan sonra bürokrasiyi 
gözaltında tutmamak sizi 
yıpratır ve diyelim bir gümrük 
müdürlüğünde bir veya iki 
memur Dolar-Euro rüşvet alırken 
yakalandı, bilinmeli ki müdürün 
haberi olmadan gümrüklerde 
yaprak kımıldamaz ve müdürü 
başka gümrüğe atamak da ceza 
değil, ödül olur. 

Ayrıca, eğer bir Gümrük Bölge 
Müdürlüğünde yazılan ceza 
kararını bölge müdür yardımcısı 
1 ay önünde bekletip (normalde 
bekletemez) bölge müdürünün 
dört gün izne çıkmasından sonra 
somut delil olmadan tersini 
kurşun kalemle değiştirip kendisi 
gibi bir yardımcıya imzalatır ve 
mahkemeden yazdığının tersi 
karar çıkarsa hakkında soruşturma 
açılması gerekir.

Adalet insanın yüreğidir.
Ölümsüzlüğün anahtarı da 
yaşanmaya değer doğru, dürüst, 
namuslu bir hayattır.

Bu yüzden Hak, Hukuk, Adalet ve 
Mahkemeye kararlarını göz ardı 
etmeyin.

Ederseniz.
İşte siz o zaman 
tükeneceksiniz...

TÜKENECEKSİNİZ!..                                
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Hemen sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları ile 
gastrointestinal sistemdeki faydalı mikropları 
destekleyin.

Trilyonlarca mikrop - bakteri, virüs, man-
tar - bağırsaklarınızı eve çağırır. Yiyece-
kleri sindirmenize yardımcı olmaktan 
daha fazlasını yaparlar. Zararlı patojenler-
le savaşırlar; K vitamini ve diğer önemli 
kimyasalları yapmak; ilaçların çalışma 
şeklini etkiler; ve bağışıklık sistemini-
zi, kalp sağlığınızı ve kanser riskinizi et-
kileyebilir. Ayrıca bağırsak mikroplarının 
sağlıklı yaşlanma ve uzun ömürde rol 
oynayabileceği görülüyor. Tüm bağırsak 
mikroplarınızın genlerine topluca bağır-
sak mikrobiyomu denir.

*Teşvik edici bulgular*.
Nature Metabolism tarafından 18 Şubat 
2021’de çevrimiçi yayınlanan bir çalış-
mada, bilim adamları, bağırsak mikrop-
ları karışımı zamanla en çok değişen yaşlı 
yetişkinlerin, bağırsak mikrobiyomların-
da daha az değişiklik olan insanlardan 
daha uzun yaşadığını gözlemledi.

Çalışma, eklektik bir mikrobiyomun 
doğrudan insanların daha uzun yaşaması-
na neden olduğunu kanıtlamadı. Bununla 
birlikte, böyle bir mikrobiyom aynı za-
manda daha düşük kolesterol seviyeleri, 
daha hızlı yürüme hızları ve daha yüksek 
seviyelerde faydalı kan kimyasalları ile il-
işkilendirildi - tüm bunlar, ömrü uzatan 
faktörler.

Bağırsak mikrobiyomunuzu nasıl daha 
çeşitli hale getirir ve sağlık yararları elde 
edersiniz? Esas olarak yaşam tarzı fak-
törlerine bağlıdır. Gerçekten de, sağlıklı 
bir yaşam tarzının sağlığınızı koruy-
abilmesinin nedenlerinden biri, yaşam 
tarzınızın mikrobiyomunuz üzerindeki 
etkisidir.

*Sağlıklı diyetle beslen*
Doğru yiyecekleri yemek en iyi yollardan 
biridir. Bağırsak mikroplarınız da yemek 
yemeyi sever ve en sevdikleri yiyecekler 

bizim için en sağlıklı olanlardır: mey-
veler, sebzeler (özellikle koyu, yapraklı 
yeşillikler), baklagiller (fasulye, bezelye) 
ve tam tahıllar (kinoa, tam buğday, kah-
verengi) pilav). “Bu gıdalar lif içeriyor. 
Vücudumuz lifi yemek için parçalamıyor, 
lif bağırsağa geçiyor ve mikroplar bunun-
la besleniyor. Bu onlara büyümek için iyi 
bir ortam sağlıyor” diye açıklıyor. Halk 
Sağlığı Merkezi’ndeki Harvard Chan Mi-
crobiome’da stratejik program yöneticisi 
olan April Pawluk.

Ancak çok sayıda işlenmiş, yağlı, şekerli 
gıda içeren sağlıksız bir diyet yediğinizde, 
yararlı mikropların hayatta kalmasını zor-
laştırır. Pawluk, “Diyetlerimizde lif gibi 
çeşitliliği teşvik eden besinlerin yokluğun-
da, bağırsak mikrobiyomumuzun genleri, 
farklı hastalıklara yakalanma riskimizi 
artırabilecek kimyasallar üretebilir” diyor.

*Egzersiz yapmak*
Pawluk, egzersiz yapmanın bağırsak 
mikrobiyom çeşitliliğini artırıyor gibi 
göründüğünü, ancak çalışma şeklinin bir 
spekülasyon meselesi olduğunu söylüyor. 
Birkaç yol makul. “Egzersiz, malze-
menin bağırsaklarda hareket etme hızını 
değiştiriyor olabilir. Veya egzersiz, bağır-
saktaki iltihabı azaltabilir. Veya egzersiz 
iştahımızı değiştirebilir ve vücudumuzun 
yediğimiz yiyecekleri işleme şeklini 
değiştirebilir. Bunların hepsi, mikrobiyom 
ortamını etkiler, “diyor Pawluk.

*Bir köpek al*
Köpekler, insan ailelerini daha fazla 
mikroba maruz bırakan kir, çimen ve 
böcekler gibi her zaman dışarıdan gelen 
şeyleri takip ederler. Bu, modern bir dün-
yanın mikrobiyom üzerindeki etkisine 
karşı koymaya yardımcı olabilir.

Pawluk, “Geçtiğimiz yüzyılda, muhteme-
len sanitasyon ve modern tıp nedeniyle 
insan mikrobiyomunun çeşitliliğinde bir 
azalma oldu”...
Devamı simgedergi.com’da...

Sağlıklı Bağırsak, Sağlıklı Yaşlanma

İhsan SOYTEMİZ
Uzman Biyolog
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Anastasia Zoteeva, “Hedefimize, sahada çalışan ve yüzde 80’inin Türk vatandaşı olduğu 
geniş Türk-Rus ekibimizin ortak çabalarıyla ulaşacağımıza inanıyoruz. Başaracağız ve

Akkuyu NGS’nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız.” dedi.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Zoteeva: Akkuyu 
NGS’nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşaat sahasından yayınladığı video mesajında, projede ana yüklenici olarak 
görev yapan Titan 2-IC İçtaş Anonim Şirketi’ni değiştirmeye karar verdiklerini, şirketle olan sözleşmenin 26 Tem-
muz’da feshedildiğini anımsattı.

Projede ana yüklenici olarak TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile sözleşme imzaladıklarını aktaran Zotee-
va, yüklenicinin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulan bir Türk şirketi olduğunu ifade etti.

Zoteeva, değişimin ardından sahadaki Türk şirketleriyle sözleşme imzalamaya başladıklarını bildirerek, şu değer-
lendirmede bulundu:

“Sahada çalışan Türk yüklenicilerimiz dahil olmak üzere mevcut tüm Türk taşeronlarımızın sözleşmeleri, şu an 
itibarıyla ya yeniden imzalanmış ya da en yakın zamanda yeniden imzalanacaktır. Projedeki tüm Türk taşeron-
larımızla görüştük ve hepsi de bizimle çalışmayı kabul etti. Şu andan itibaren daha yoğun çalışmamız gerekecek. 
Türk yüklenici şirketlerimizle uzun süredir, güvene dayalı doğru bir ilişki sürdürüyoruz. Ben tüm taşeronlarımıza 
yürekten inanıyorum ve onları her zaman gönülden destekliyorum.”

“Akkuyu NGS’nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız”
Proje inşaatında kendileri için en önemli şeyin insanlar olduğunu anlatan Zoteeva, “Sahada çalışan tüm çalış-
ma arkadaşlarımızın güvenliğinin sağlanması ve onlara karşı yükümlülüklerin koşulsuz olarak yerine getirilm-
esi bizim teminatımız altındadır. Onların haklarının asla zarar görmemesi ve korunması konusunun her zaman 
takibinde olacağız.” ifadesini kullandı.
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Hayalimde görmek istediğim önemli bölgelerden 
biri olan İran ın Kuzey bölgesini içine alan Güney 
Azerbaycan diye adlandırdığımız bölgeydi. Te-
briz ve Erdebil’i çok merak ediyordum. Bir tur 
kanalıyla Haziran 2022’nin son haftasında bu im-
kanı yakalamış oldum.  Gece THY ile Ankara dan 
uçarak sabaha karşı önemli bir Türk yurdu olan 
Tebriz havaalanına indik. Etrafımızda tamamen 
Azerbaycan lehçesiyle Türkçe konuşan insanlar 
vardı.
Kahvaltı sonrası otobüsle şairler müzesine git-
tik. Şairlere,  sanata oldukça önem verildiğini 
gördüm. Şairler denince hemen Güney Azerbay-
can’ın ve Türk dünyasının önemli şairlerden Hü-
seyin Şehriyar aklıma geldi. Türkiye de de bilinen 
meşhur Heydar babaya selam şiirini hatırladım. 
Şehriyar bu şiiriyle çevre bilincini gündeme get-
irmiş ve dertlerini ortaya koymuştur.  Şehriyarın 
hayata dair güzel bir dörtlüğü:
Su gelir akar gider,
Deryanı yıkar gider,
Bu dünya bir penceredir  
Her gelen bakar gider

Sonra Azerbaycan müzesini gezdik. Müzenin 
girişinde her iki yanda Koç heykelleri vardı. Tür-
kiye’de Ahlat ve Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesindeki 
mezarlıktaki koç heykelleriyle aynı olduğunu 
gördüm.
Tebriz  şehrinde gök camii(göy mescid= gök 
medrese) ve Tebriz kapalı çarşısı görülmeye 
değer. Gök cami çinileri nedeniyle böyle isim-
lendirilmiş. Karakoyunlu Cihan Şahın kızı adına 
yapıldığı söyleniyor.
Sonra bizim Kapadokya bölgesinin küçük 
bir örneği olan Kendovan denen bir köye 
gittik. Dağın yamacında kayalar içinde 
evler ve doğal besinler satılıyor. Tekrar 
Tebriz şehir merkezinde Ergölü(şah gölü) 
denen geniş bir park alanındaki mesire, 
yürüyüş ve gezi yeri içerisinde yemek yer-
leri vardı. Tebriz köftesi(daha önce Van da 
bir dostumuzun evinde yemiştim ) , çello 
kebap ve düyü (pirinç pilavı) den oluşan 
güzel bir akşam yemeği yedik.
Ertesi sabah yine önemli bir Türk şehiri 
olan Erdebil’e gittik. Burada şeyh Safiid-
dün Erdebil ve Şah İsmail türbelerinin  
olduğu dergahı gezdik.

Burası büyük bir kompleks olup beni hay-
rete düşüren ise Çaldıran savaşın da ölen-
lerin bir kısmının  mezar taşlarının ve bu 

mezar taşlarının içinde de Kayı boyuna ait 
olan ve Türkiye de İYİ partinin  amblem-
inin olduğu bir tamganın bulunmasıydı.
Oradan Azerbaycan sınırında ilerleyerek 
Hazar denizinin kenarında Anzali denen 
yerde konaklayıp sabah  Masouleh denen 
çok güzel manzarası olan bir köye gittik. 
Daha sonra Türk bölgesi olan Zencan 
şehrine geldik. Bu şehir İlhanlı devletine 
başkentlik yapmış ve İlhanlı hükümdarı 
Olcaytu buraya dünyanın en yüksek kub-
besini yaptırmış. Sultaniye denen yerin 
içerisinde;   restorasyon vardı. Girişten iti-
baren 3 katlı ve çok güzel manzarası vardı. 
Bu şehirde çamaşırhane denen yeri gezdik 
oldukça ilginçti. Buraların çelik bıçak-
ları meşhurmuş. Otantik sayılabilecek bir 
yerde akşam yemeğinde şarkıcıya  Reşit 
Beybutovun ‘’Kuçelere su serpmişem’’ 
şarkısında eşlik ettik.. 
Ertesi gün başkent Tahrana gittik. Önce-
likle Tahranın simgesi olan Azadlık mey-
danını gördük. 

Ertesi sabah Humeyni kompleksi ve 
camisini gezip buradan eski Rey şehrin-
i(Selçuklu devletine başkentlik yapmış) ve  
Tuğrul beyin türbesini  gördük.
Yine Tahranda Kaçar hanedanlığının 
yaptırdığı Gülistan sarayını gezdik. Son-
rasında Nasreddin şah mezarı, ve sadabat 
parkı ve Milad kulesini gezdik.
Ertesi gün Tahrandan İran havayollarıyla 
İran’ın ikinci büyük şehri Meşhed’e gittik. 
Orada bulunan İran da önemli bir yere sa-
hip Firdevsi’nin mezarını gezdik.
Bu bölge Horasan bölgesi ve eski TUS 
şehri olarak anılıyor. Yol üzerinde eski sur 
kalıntıları vardı. Yol üzerinde İmam  Gaza-
li türbesini gördük. Sonra yine bu bölgede 
Safevi Şah Sultan Hüseyin devrinin önem-
li komutanlarından Avşar beyi Nadir Şah 
heykeli ve müzesini gördük.

Meşhed denince Şii dünyasının en önem-
li merkezi akla gelmektedir. 8. İmam Rıza 
türbesi görülmeye değer bir komplekstir.   

Devamı simgedergi.com’da...

KUZEY İRAN GEZİSİ VE HİSSETTİKLERİM

Prof. Dr. Necati 
ALKIŞ
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Ankara Şehir Hastanesi kalp yetmezliğinde
‘Uluslararası Eğitim Merkezi’ oldu

Kalp Damar Has-
tanesinde bulunan 
Kalp Nakli Birimi, 
Uluslararası Eğitim 
Merkezi olabil-
mek için 2 yıl önce 
başlayan inceleme 
süreçlerini başarıyla 
tamamladı. Birim, 
yaklaşık 1 ay önce 
kalp yetmezliği 
konusunda Uluslar-
arası Eğitim Merke-
zi yetkisini aldı.

Bu kapsamda, 
geçen hafta Rusya 
Federasyonu’ndan 
gelen hekimler, 
uygulamalı ve teorik 
eğitimlere katıldı. 
Uzmanlar, eğitimin 
son aşamasında ise 
dana kalbine yapay 
kalp cihazı taktı.

Ankara Şehir 
Hastanesi Kalp 
Nakli Merkezi 
sorumlusu Prof. Dr. 
Ümit Kervan, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, birim 
bünyesinde 30 dok-
torun görev aldığı 
Kalp Yetmezliği 
Kliniğinin Avru-
pa’da bir örneğinin 
bulunmadığını 
söyledi.

Kliniğin, sadece kalp yetmezliği hast-
alarına hizmet verdiğine dikkati çeken 
Kervan, Türkiye’de ilk kalp naklini Yüksek 
İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
gerçekleştiren Opr. Dr. Kemal Bayazıt’tan 
(89) aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak 
için çabaladıklarını vurguladı.

Uluslararası Eğitim Merkezi onayını ala-
bilmek için uzun bir sürecin gerektiğini, 
belli bir sayıda ameliyat yapılması gibi 
kıstasların bulunduğunu ve bu operasyon-
ların sonuçlarının farklı bağımsız merke-
zlerce denetlendiğini anlatan Prof. Dr. 
Kervan, şu bilgileri verdi:

“Uluslararası Eğitim Merkezi olmamız-
la birlikte yurt dışından kalp, kalp nakli 
ya da yapay kalp cihazı merkezi kuracak 
hastanelerden uzmanlar, eğitim sonucun-
da sertifikalandırılıp kendi hastanelerinde 
merkez açabiliyor. Bu çerçevede Mosk-
ova’dan misafirlerimiz bizimle. Onlar ilk 

defa bir merkez kuracak, burada aldıkları 
eğitim sonucunda sertifikalandırılacak ve 
kendi hastanelerinde merkez kurabilme 
yetkinliğine sahip olacak.”

“Dünyada kabul görmüş bir merkeziz”
Kervan, Rusya’dan gelen 9 uzmana, 3 günde 
yoğun bir eğitim verildiğini belirterek, 
“Merkezimiz, sayı ve sonuçlar açısından 
dünyada kabul görmüş bir merkez. Gelecek 
hafta yine Moskova’dan bir ekip eğitim için 
gelecek. Eylüle kadar da İspanya’nın da 
içinde olduğu ülkelerden bize eğitime geli-
necek.” dedi.

Kalp Nakli Birimi’nde eğitime katılan uz-
manlardan Dr. Vadim Popov, son derece 
iyi bir eğitim aldıklarını ve çok mem-
nun kaldıklarını anlatarak, ülkelerinde 
döndüklerinde hastanelerinde kalp yetme-
zliği konusunda merkez açabilecekleri için 
duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Kalp Nakli Birimi, kalp yetmezliği konusunda
Uluslararası Eğitim Merkezi oldu.
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   NATO,  askeri bir örgüt olup üye ülkeler-
in barış ve güvenliğini korumak amacıyla 
kurulmuştur.  “NATO” sözcüğü, İngilizce 
“North Atlantic Treaty Organization” if-
adesinin baş harflerinden oluşmaktadır. 
Türkçe karşılığı “Kuzey Atlantik Ant-
laşması Örgütü” olan NATO’ya Türkiye’de 
üyedir. 
  NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde 12 ülke 
tarafından Washington’da imzalanan 
“Kuzey Atlantik Antlaşması” çerçevesinde 
kuruldu. Antlaşma, aynı yılın ağustos 
ayında Amerika tarafından onaylandı. 
Farklı tarihlerde 17 ülkenin daha katılımı 
ile bugünlerde 29 üye ülkenin bulunduğu 
uluslararası askeri bir kuruluş haline geldi.
  NATO üyesi ülkelere yapılan herhangi bir 
silahlı saldırı bütün ülkelere yapılmış bir 
saldırı olarak kabul edilir. Bu çerçevede 
her üye, saldırıya uğrayan ülkeye yardım 
etmek ve gerekirse askeri güçle destekle-
mek zorundadır. 
  1989’de Sovyet Rusya kontrolündeki 
ülkelerde devrimlerin olması ve 1991’de 
Varşova Paktı’nın dağılması NATO’nun 
fiili rakibi olan Rusya’ya çok büyük bir 
darbe vurmuştur. Bu gelişme, NATO’nun 
amacında, görevlerinde, Avrupa’ya oda-
klanmasında stratejik değişikliklere git-
mesine yol açmıştır. NATO, askeri har-
camalarını azaltmaya başlamış ve Soğuk 
Savaş sonrası NATO’nun askeri yapısı 
azaltılmıştır. 
  Kısaca Sovyetler Birliği’nin çökmesi ile 
Avrupa’daki askeri dengeler değişmiştir.
   Bu gelişmelerin ardından Amerika lid-
erliğindeki NATO, Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemeye 
başlamıştır. Ayrıca NATO etkinliklerini 
daha önce hiç ilgilenmediği politik ve sözde 
insancıl alanlara yöneltmiştir. Örnek olar-
ak Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. Mad-
desi, silahlı saldırıya uğrayan herhangi bir 
ülkeye diğer üye ülkelerin yardım etme-
lerini öngören bir maddedir. Bu madde, 
ilk ve tek kez 11 Eylül 2001 tarihindeki 
Amerika’da Dünya Ticaret Merkezi’ne 
yönelik uçaklı terör saldırısının ardından 
uygulanmıştır. 11 Eylül saldırılarından 
sonra NATO liderliğindeki Uluslararası 

Güvenlik Destek Gücü (ISAF) askerleri, 
El-Kaide terör örgütüne karşı Afgani-
stan’da konuşlandırılmıştır.
   Eski NATO yapıları ortadan kaldırılar-
ak yenileri kurulmuştur. 2006 yılında Le-
tonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilen 
zirve, eski Sovyetler Birliği bünyesindeki 
bir ülkede gerçekleştirilen ilk zirve olmuş 
ve bu zirvede enerji güvenliği masaya 
yatırılmıştır. 5 Haziran 2017’de Karadağ, 
Rusya’nın itirazlarına rağmen NATO’nun 
29. ve en yeni üyesi olmuştur.
   Bütün bu yukarıdaki örnek olaylarda 
olduğu gibi Amerika liderliğindeki NATO 
kuruluş ilkelerinden çok farklı bir değişim 
ve büyüme sürecine girmiştir.
   Ve ve bu yeni süreçte NATO başta 
Avrupalı üyeleri olmak üzere tüm üyeleri 
tarafından ilk defa ciddi bir şekilde sorgu-
lanmaya başlamıştır. 
   Ve ve NATO’nun kuruluşundan tam 70 
yıl sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron, 2019 yılının son ayı olan 
Aralık ayında “NATO’nun beyin ölümü 
gerçekleşti.” diyerek üyelerine derin bir 
mesaj vermiş ve artık biz Avrupalılar 
NATO’yu yeniden değerlendirmeliyiz 
demiştir. 
  Bu yeni sorgulama NATO lideri Amer-
ika’da bile iç siyasetinde ciddi boyutlara 
ulaşmıştır
  İşte tam NATO’nun geleceği Avrupa’da 
ve Amerika’da çok ciddi mecralarda 
sorgulanmaya başlamış iken Rusya’nın 
Ukrayna’yı işgali NATO’yu ve onun lideri 
Amerika’yı yeniden kritik bir güç haline 
getirmiştir.
  Kısaca; Ukrayna’nın Rusya tarafından 
işgali sonrası NATO’ya girmek zorunda 
kalan Finlandiya ve İsveç ile NATO daha 
da büyümeye devam etmektedir.
  Ancak geçmiş NATO tarihi bizlere 
göstermiştir ki, NATO’nun lideri Ameri-
ka’nın etki alanı da büyümeye devam ede-
cektir.
 Sonuçta; Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, 
NATO ve onun askeri lideri  Amerika’ya 
etki alanlarını daha da büyütmek için yeni 
fırsatlar vermiştir.

RUSYA, NATO ve AMERİKA’YA YARDIM ETTİ

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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UYGUR TÜRKLERİNİN İSLAM İLE TANIŞMASI VE GADİR-İ HUM 

Bugün burada İslam tarihinde önemli bir yeri olan ve farklı yorumlara tabi tutulan  
Gadîr-i Hum hadisesini  değerlendirmek için bir araya geldik.  Gadîr-i Hum hem Şii ve 
hem Sünni kaynakların naklettikleri Hazret-i Peygamberin hadislerinde geçen ve tari-
hte yaşandığı kesin olan önemli bir olaydır.   
     Amacımız aramızda ihtilaf konusu olan meseleleri bahane etmek suretiyle bir araya 
gelip güncel meselelerimizi de dile getirip çözümler üretmek ve başkalarına karşı 
birlik ve beraberlik mesajı verebilmektir. Çünkü bizim coğrafyamızın her hangi bir 
bölgesindeki sıkıntı sadece oradaki topluluğu ilgilendiren lokal bir sıkıntı değil ileride 
hepimizin başını ağrıtacak bir sıkıntıdır.
      Bu vesileyle Doğu Türkistan’ın Aksu vilayetinde doğup büyümüş bir kardeşiniz 
olarak kendi bölgemden tarihten günümüze kadar özet bilgiler vererek şu anda Uygur 
Türklerinin bilfiil yaşadığı soykırımı da dile getirmek isterim.  
Malum olduğu üzere Türklerin İslamiyet’e girmelerinde en büyük etken Talas Savaşı’dır; 
751 yılındaki bu savaş Çinliler ile Abbasiler arasında Orta Asya hakimiyeti için 
gerçekleşmiştir. Karluklar ile Karahan’ılar (Uygur Türk) bu savaşta Abbasi İslam ordu-
larını destekleyerek onların savaşı kazanmalarını sağlamıştır.  Bu savaştan sonra Uy-
gurların önderliğinde İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başlamış ve Türkler, 
kitleler halinde İslam dinine girmişlerdir. Türklerle Araplar arasındaki bu çok yönlü 
ilişkiler zamanla her iki kesimi de güçlü hale getirmiştir. Bu süreçte Uygur Türklerinden 
Araplara geçen atlı ok-yaylı asker sistemi, demir madeninin işlenmesi, kâğıt, matbaa, 
pusula ve barut, Arapların güçlü bir şekilde tarih sahnesinde yer almalarında önemli 
bir katkı sağlamıştır. Uygur Türkleri İslamiyet’i kabul ettikten sonra birçok Türk İslam 
Devleti'nin kurulmasında öncü olmuşlar; gelenek ve göreneklerini de devam ettirerek 
milli kimliklerini de korumuşlardır.
     Uygur Türk tarihinde, 840-1212 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan Karahan’ılar 
Devleti’nin önemli bir yeri vardır: 
    Karahanlılar, Batı Türkistan’da Uygur, Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerince 840 yılında 
kurulmuş ilk Türk İslam devletidir. Kurucusu bir Uygur Türkü olan Bilge Kül Kadir 
Han’dır.
     Devlet yönetimi ve teşkilatlanmasında Selçuklu İmparatorluğu’na Uygur Türkleri 
öncülük etmiş, Semerkant, Talas, Fergana, Buhara, Kaşgar ve Aksu gibi şehirler önemli 
ekonomi, ticaret, ilim ve kültür merkezleri haline gelmiştir. 
    Anayurtları Uluğ Türkistan olan Türkler, İslam öncesi Gök Tanrı inancını benimsi-
yordu. Bunun dışında Türkler arasında Maniheizm, Budizm, Musevilik ve Hristiyan-
lık gibi dinler de yaygındı.  Çin'in Orta Asya ilerleyişini önlemek adına yapılan Talas 
Savaşı'nı Türk Arap ittifakı kazanmış ve bu savaştan sonra Türkler kitleler halinde İs-
lam’a girmiştir. Türklerin yiğitliği,  dürüstlüğü, mertliği, adaleti gözetmesi, hakkı üstün 
tutması gibi birçok neden İslam dinini benimsemelerine vesile olmuştur. İslamiyet'in 
kabulünden sonra da Türkçe resmi dil olarak yerini muhafaza etmiş ve Uygur alfabe-
sinin kullanımı da devam etmiştir. 
    Tibetlilerin ayaklanmasından endişelenen Çin devleti 843 senelerinde Uygur Dev-
leti’ni resmi devlet olarak tanımıştır. Bu mecburiyet nedeniyle Çin, Uygur Devleti’nin 
genişlemesine pek karışamamıştır. Bunun sonucunda Uygur Devleti Orta Asya’nın ti-
caret yolları üzerinde ekonomik bakımdan güçlenmiştir. 911 tarihleri itibariyle Uygur 
Devleti güneyde Tibet, Batı Türkistan’da Karluk bölgesi dahil önemli bir coğrafyaya sa-
hipti. 
    Uygur Devleti askeriye/savunma, sanat, edebiyat ve ticaret alanlarında çok ileri sevi-
yedeydi ve bu bakımdan Orta Asya’da kurulan Türk devletleriyle Çin devleti...

Devamı simgedergti.com'da... 

ERKİN SABİT

Doğu Türkistan
Cumhuriyeti Sürgün 
Hükûmeti Başbakanı 

Turan Devletleri Teşkilatı 
Genel Başkan Vekili 

Ankara Meclisi
Genel Başkan Yardımcısı, 
Turan Devletleri Stratejik 

Araştırmalar Genel Başkanı
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UYGUR TÜRKLERİNİN İSLAM İLE TANIŞMASI VE GADİR-İ HUM Halep Ve Uygarlığı
Osmanlı Halifeliği metropolünü yiğitçe savundu ve şehitler listesinin zirvesinde yer aldı.
 “O dönemin romantik kurgusunun aksine, Arapların çoğu I. Dünya Savaşında Türklere karşı mütte-
fiklerin yanında savaşmadılar. İngiliz Başbakanı David Lloyd George’un belirttiği gibi, Arapların çoğu, 
Türk yöneticileri için savaştı. Faysal’ın Arabistan’daki taraftarları, bir istisnaydı.”
Türk tarihçi ve yazar Enes Demir, bu sözlerle tarihin çehresini sonsuza dek değiştiren ünlü Çanakkale 
Savaşı'nı konu alan (Son Büyük Savunma Çanakkale'de İslam Coğrafyasından Şehitler), kitabının açılışını 
yaptı. Çanakkale Cephesi ve muharebeleri, Birinci Dünya savaşının başlangıcı, cereyanı ve sonuçları iti-
bariyle en önemli safhalarından olmuştur. Tarihçi Enes Demir, 1915 yılında Türkler ile Osmanlı Arapları 
birlikte İtilaf ordularına karşı ezici bir zafer elde ettiler diyerek "Çanakkale" savaşında şehit olanların isim-
lerini ve listesini bu kitabında toplamıştır. Kitabında Halep ve El Bab şehirleri başta olmak üzere İslam 
dünyasının çeşitli bölgelerinden isimlere yer verilmiştir. 
Yazara göre, Osmanlı şehri Halep, devletin başkenti (İstanbul)u işgal etmeye çalışan müttefiklere karşı 
Osmanlı İmparatorluğu ezici ve büyük bir zafer elde etmiştir. Bu zaferi elde ederken 551 şehit verilirk-
en, El Bab şehri 96 şehit vermiştir. Balkanlar, Kafkaslar, Anadolu ve Arap dünyasını birleştiren devletin 
başkentini, siyasi otoritesi altında, İslam dünyasını dini otoritesi altında savunurken şehit düşmüştür. 
"Son Müdafaa Destanı - Çanakkale'de İslam Dünyası Şehitleri" başlıklı kitapta, savaş şehitleri, hikâyeleri, 
Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı ve Çanakkale destanı, cepheleri hakkında da kapsamlı bilgilere yer 
vermiştir. İslam dünyasının farklı bölgelerinden katılan şehitler hakkında istatistiksel bilgiler yer almıştır.
Bu savaşlarda, dünyanın o dönem için en güçlü ordusu ve donanmasına sahip İngiltere, Fransa ve 
müstemleke         ( sömürge ) lerinden topladıkları askerler, müttefik Haçlı Birliği (orduları ) altında İs-
lam’ın en güçlü devleti ve İslam Sancağı’nın taşıyıcısı konumundaki Osmanlı İmparatorluğu'na saldırmak 
için birleşerek savaş ilan etmişlerdir. 
Hz. Muhammed (sav) tarafından kullanıldığına inanılan siyah renkte sancak.( Sancak-ı Şerifin ) etrafında 
Osmanlı İmparatorluğu himayesinde İslam dünyasının her tarafı toplandı. Milli seferberlik ilan edildi. 
Hilafet devletindeki dini kuruluş genel cihat çağrısında bulunarak bir fetva yayınladı. 
Türk milleti her bölgeden, Genç- ihtiyar, çoluk - çocuk demeden akın, akın Çanakkale Cephesi’ne gelerek 
şehit düşmüştür. Kafkaslardan Balkanlar’a, Kuzey Afrika’dan Şark’a kadar bütün Müslüman bölgelerden 
askerler de, birçoğu gönüllü olarak Sancak-ı Şerif uğrunda görev almaktan kaçınmamış ve Çanakkale’de 
onurluca şehit olmuşlardır. Ruhları şad olsun. Çanakkale Zaferi’nin anahtarlarından biri de, İslam Dün-
yası’nın burada sergilemiş olduğu birlik ve beraberliktir. Bu mücadelede birçok etnik grup da, yerini 
almıştır. 
Tüm gurupların Çanakkale Savaşları’na katılmasının ve kahramanca mücadele etmesinin en önemli 
amacı (mefhumu,) ırkları değil İslam Sancağı’nın düşürülememesidir Dolayısıyla hangi etnik gruptan 
olursa olsun; Osmanlı Devleti’nin ve ordusunun emri altına girerek bu görevi icra etmek, o insanlar için 
bir zül değildi. Bilakis İslam’ın sancağını elinde taşıyan, asırlardır büyük coğrafyayı adaletle idare ederek 
Müslümanların huzurunu sağlamış bir devlet olan Osmanlı Devleti’nin yanında yer almak bir onur, görev 
ve sorumluluk bilinci şeklinde telakki edilmiştir. Türk Ordusunun emir komutasında 103 yıl önce bu kah-
raman askerler, omuz omuza birbirlerine sırtlarını dayayarak, her türlü ayrımdan münezzeh olarak yalnız 
vatanlarının haysiyeti, selameti ve aslında İslam’ın da şerefi için savaşmışlardır.
Geniş coğrafi bölge konumuyla Halep şehri, bugün Türk topraklarında bulunan 41'den fazla vilayeti 
aşmış durumdadır.
Osmanlı Devleti'nin ve İslam Hilafetinin başkenti İstanbul'u işgal etmeyi amaçlayan Müttefiklere ( İngiliz, 
Fransız, Yeni Zelanda ve Avustralya kuvvetleri ) karşı 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda savaşması dikkat 
çekicidir.
Çanakkale Cephesi, İslam dünyasındaki tüm dini referansların birleştiği Halifeliğin başkenti Darüssaa-
da'nın ilk ve son savunma hattı olması, siyasi ve idari açıdan diğer cephelerden farklıydı. Osmanlı İmpar-
atorluğu'nun başkenti. Çanakkale, tamamen kararlılığın buluşması, hayatta kalma ya da ölüm savaşıydı. 
Tarihçi bu sözlerle, sınırları mevcut coğrafi düzeyi aşan bir milletin uluslararası bir boyut kazanma mü-
cadelesinin en önemli ayrıntılarını özetleyebilmektedir.
Tarihçi Demir, Halep şehrinin gençliğinin büyük bir kısmını Çanakkale muharebeleri sırasında İslam 
dünyasının değerlerini ve medeniyetini korumak için Birinci Dünya Savaşı'nda sunduğuna dikkat çekti. 
Halep şehrinin tarihi, Osmanlı İmparatorluğu tarihini önemli ölçüde özetlemektedir. Bu nedenle, mod-
ern çağda, Halep tarihini Osmanlı tarihinden izole edemeyiz. Türk ve Arap halklar arasındaki ilişkiyi bel-
geleyen en önemli bağlantılar. Ortak tarihimizin modern bir biçimde yeniden yazılmasını ve gücümüzü 
eski tarihimizden ve tüm torunlarımız için ve gelecek nesiller için parlak bir gelecek için tüm umut-
larımızı çeken güçlü kardeşçe bağlar için bir faktör olarak kalacaktır.
Ortaya çıkan soru, ulusun eski tarihsel büyüklüğüne dönmesi mümkün müdür? Halep hala Kardeşi abisi 
İstanbul'a hasretle bakıyor ve bir gün yeniden kavuşmayı bekliyor.

Dr. Arnaud
AL YASIN

Suriye Türkiye
Dostluk Derneği
Genel Başkanı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör örgütlerine kucak açılması
müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, görüşmelerinin ardından 
Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ikili görüşmede terörle mücadelenin de masaya yatırıldığını dile 
getirerek şunları söyledi:

“Terörle ilgili kaygılarımızı da kendilerine aktardık. Başta PKK, YPG, PYD ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine 
kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını bir kere de burada vurgulamak isterim. Maalesef son 
dönemlerde listesini de Sayın Baerbock’a verdim, Almanya’da PKK’nın faaliyetlerinde bir artış görüyoruz hem 
de yasaklanmış sembol ve paçavralarıyla birlikte. Yine Stuttgart Başkonsolosluğumuza ait bir aracın kundaklan-
masının ardından Alman makamlarına tepkimizi de beklentilerimizi de iletmiştik.”

Türkiye’nin, terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar ve aktif bir iş birliği beklentisi olduğunu vurgulayan 
Çavuşoğlu, “Savunma sanayi ürünlerindeki kısıtlama halen devam ediyor. Müttefiklik anlayışının ruhuna uygun 
değil. Bunu da söyledik. Tabii müttefikler arasında kısıtlamaların olmaması gerektiğini düşünüyoruz.” diye konuş-
tu.

Çavuşoğlu, Avrupa’da artan ırkçılık ve İslam karşıtlığının endişe verici olduğuna işaret ederek, “Bakanlık olarak 
bir rapor hazırladık. Gerçekten çok ciddi bir artış var. Pandemi döneminde de Müslümanlara yönelik, camilere 
yönelik ırkçı saldırılarda çok ciddi bir artış var. Almanya’daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve dernekler-
inin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, son dönemlerde Almanya’da PKK faaliyetlerinde artış görüldüğünü 
belirterek, “Terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını bir kere de 

burada vurgulamak isterim.” dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Son 20 yıldır Türkiye, 
en büyük projeleri yapan bir ülke haline geldi

Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak’ın organizasyonuyla öğrencilere yönelik Beşik-
taş’taki bir otelde düzenlenen Tercih Destek Programı’na katıldı.

Programdaki konuşmasında, üniversite eğitiminin önemine değinen Karaismailoğlu, gençlere sevdikleri, ilgi duy-
dukları bölümleri tercih etmelerini tavsiye etti.

Karaismailoğlu, kendisinin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden makine mühendisi olarak 
mezun olduğunu, ardından 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde 
ilk görevine başladığını anlattı.

O dönem, İBB’de farklı bir birimde değerlendirilmiş olsaydı şu kariyerinin belki de çok farklı olacağını ifade eden 
Karaismailoğlu, ulaşım sektöründe büyük bir memnuniyetle görev aldığını söyledi.

Üniversite eğitiminin öğrencinin vizyonuna ve kültürüne katkısına değinen Karaismailoğlu, “Üniversiteyi okurk-
en sosyal faaliyetlere katılmak, sosyal bir kişilik olmak çok önemli. Derslerinizi aksatmadan, sosyal tarafınızı da 
geliştirmeniz olmazsa olmaz, hatta o ders kadar önemli bir şey. Dışarıya açık olmalısınız, insanları yönetmelisiniz, 
insanlara yardım etmelisiniz, yani toplumda ses getiren, toplumda söz sahibi olmalısınız. Bu, sizin için üniversite 
eğitimi kadar önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere mühendis olmalarını tavsiye eden Karaismailoğlu, mühendislerin ürettikleri yeni şeylerle insanların 
hayatını kolaylaştırdıklarını ve onların yaşamına pozitif katkı sağladığını belirtti. Karaismailoğlu, mühendisliğin 
zevkli olduğunu ve insanlara faydalı olmanın da manevi olarak huzur sağladığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde Türkiye, şu anda dünyanın en ileri mühendislik teknolojilerini kullanarak, en büyük 

projelerini, kendi Türk mühendisleriyle birlikte yapan bir ülke haline geldi.” dedi.
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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Yunanistan Başbakanı
Miçotakis’e tepki!

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Miçotakis’in “Türkiye’nin yeni Osmanlıcı revizyonist fantez-
ileri canlandırmak peşinde olduğu” ifadesini, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir söz olarak 
nitelendirdi.

“Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz.” 
ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

“Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politi-
kası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir. Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu’ya 2 
kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın, 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta 
sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır.

Saldırgan ve yayılmacı politika budur. Meis Adası’nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu 
iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ‘yayıl-
macılık’ iddiasıyla Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ı hedef alması ise trajikomiktir.

Yunanistan’ın birkaç milyar avroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahl-
anma bütçesini 5 kat artırması, Yunanistan’ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz’de saldırgan siyaset 
takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.”

Çelik, Yunan muhalefetinin, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkati çektiğine işaret 
ederek, “Miçotakis’e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini üçüncü devletlerin garnizonuna çevirme-
sinin Yunanistan’ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir.” ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiryakos 
Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını kınadı.
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GÜNCEL

Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia 
eden kişi savcılığa başvurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan Çe-
likol, ifadesinde, ayakkabıcı olduğunu, C.M.A’nın annesi 
Yasemin A. ile 2009-2010 yıllarında evlendiklerini kaydetti.

Yasemin A. hamileyken 2011’de boşandıklarını anlatan 
Çelikol, “Yasemin’in gebelik döneminde hastaneye gi-
derek kontrolünü yaptırmıştık. Bir erkek çocuk olduğunu 
hatırlıyorum. Sonrasında gebelik devam ederken Yasemin 
ile mahkeme kararıyla boşandık. Bu süreçte Yasemin bana 
çocuğun düştüğünü söylemişti. Ben de yıllardır bu olayı bu 
şekilde biliyordum.” ifadelerini kullandı.

Bursa’da, Kamuran Pınar A’nın, C.M.A. isimli çocuğu eve 
kilitleyip bakımsız bir şekilde alıkoyduğu haberinin dikkati-
ni çektiğini ifade eden Çelikol, Yasemin A’nın bir televizyon 
programında verdiği röportaj üzerine şüphelendiğini 
kaydetti.

Yasemin A’nın, çocuğun babasının nerede olduğunun sorul-
ması üzerine, “Babasının nerede olduğunu bilmiyorum. 
Bana şiddet uygulaması nedeniyle kendisinden boşan-
mıştım.” yanıtını verdiğini aktaran Çelikol, ‘’Boşanma tari-
himizi ve çocuğun yaşını dikkate aldığımda, eve hapsedilen 
C.M.A’nın çocuğum olduğunu anladım. Yasemin kurslar-
da takı öğretmenliği yapar. Öğrendiğim kadarıyla çocuğu 
Bursa’da annesine baktırıyormuş. Annesi vefat edince yine 
Bursa’da yaşayan teyzesi Kamuran, çocuğu alıp saklamaya 
başlamış.” diye konuştu.

Çelikol, bugüne kadar kendisine çocukla ilgili herhangi bir 
bilgi verilmediğini savunarak, “Bu çocuğun benim oğlum 
olduğunu düşünüyorum. Bu konuda DNA testi yapılmasını 
istiyorum. Çocuk şu an bildiğim kadarıyla Antalya’da, 
Üniversite Hastanesinde tedavi altında.” dedi.

Hastaneden de bilgi alamadığını belirten Çelikol, 
“Çocuğumu benden saklayan annesi ve teyzesinden 
ayrı ayrı şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum.’’ 
ifadelerini kullandı.

Bursa’daki dairesini iki yıl önce Kamuran Pınar A’ya 
(44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını öde-
meyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye 
edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden 
icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırar-
ak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye 
kararına uymayan Kamuran Pınar A’nın emniyette if-
adesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin 
temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi 
temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin ar-
asında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit 
edilen 9 yaşındaki C.M.A’yı baygın halde bulmuştu.

Bursa’da çöp evde bulunan C.M.A’nın annesinin eski eşi olduğunu belirten Ufuk Çelikol, çocuğun babası 
olduğunu iddia ederek, anne ve teyze hakkında suç duyurusunda bulundu.
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KÜLTÜR-SANAT

Müzik dünyasının ‘kalbi yaralı’ sanatçısı:
Murat Göğebakan

Müzisyen, besteci 
ve şarkıcı Murat 
Göğebakan’ın ve-
fatının üzerinden 8 
yıl geçti.

“Kalbim Yaralı”, 
“Ben Sana Aşık 
Oldum Birtanem”, 
“Vazgeçilmiyor” 
ve “Ay Yüzlüm” 
başta olmak üzere 
şarkılarıyla bir 
döneme damgasını 
vuran sanatçı, 10 
Ekim 1968’de, 
Hatice ve Hasan 
Göğebakan çiftinin 
ilk çocuğu olarak 
Adana’da dünyaya 
geldi.

Anne ve babasının 
çalışmak için yurt 
dışına gitmesi 
nedeniyle çocukluk 
yıllarını babaan-
nesinin yanında 
geçiren Göğebakan, 
Hacettepe Üniversi-
tesi Ankara Devlet 
Konservatuvarından 
mezun olduktan 
sonra Çukurova 
Üniversitesi’nde 
öğretim görevli-
si olarak göreve 
başladı.

Göğebakan, aynı yıllarda der-
gah eğitimi aldı ve gitar dersleri 
verdi. Adana’da yaşadığı yıllarda 
Senem Hanım ile gerçekleştirdiği 
evliliğinden Bülent adlı bir oğlu 
olan Göğebakan, 1994’te eşinden 
ayrıldı.

Adana’dan İstanbul’a gelerek ilk 
albümünü çıkardı
Albüm yapmak için 1995’te Ada-
na’dan İstanbul’a gelen sanatçı, 
1997’de ise unutulmayan albümü 
“Ben Sana Aşık Oldum”u çıkara-
rak hayallerini gerçekleştirdi.

Bu albümdeki şarkılarla beğeni 
toplayan Göğebakan, Kral TV 
Video Müzik Ödülleri’nde “En 
İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı” 
ödülünü aldı.

Şarkıcı 1998’de “Sen Rahatına 
Bak”, 1999’da “Tek Suçum Seni 
Sevmekmiş”, 2000’de ise “Merha-
ba” albümlerini yayımladı. 

Göğebakan, 2000’de Sema Bekmez ile 11 yıl süren 
bir evliliğe başladı. Sanatçının, 2002’de dinleyiciyle 
buluşan “Ay Yüzlüm” albümü, MÜYAP’ın “En Çok 
Satan Albüm” ödülünü aldı.

Albümdeki, Bora Ayanoğlu’nun “Yunus” adlı eseri 
üzerine Ömer Faruk Güney’in yazdığı sözlerle or-
taya çıkan “Ay Yüzlüm” çalışması döneme damgasını 
vurdu.

“Kalbim Yaralı” ve “Ay Yüzlüm” gibi şarkılarıyla Anadolu rock müziğinin önemli temsilcileri ar-
asında yer alan Murat Göğebakan, 46 yıllık ömrüne büyük başarılar sığdırdı.
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KÖY YERLEŞİK ALANI HAKKINDA

Köy kanunu 07.04.924 günü 
yürürlüğe girmiştir bu kanunun 
ikinci maddesine göre Cami il-
kokul, otlak ,Yaylak, baltalı gibi 
orta malları bunların ve orta Top-
lu yada serpmeli evlerden oturan 
insanlar bağ ve bahçe ve Tarlalarla 
birlikte Köyü oluşturuyordu, bu 
tanıma göre bir yerleşim alanının 
köy heyeti kazanabilmesi için 
cami ve İlkokulu’nun bulunması 
gerekmektedir.

  Cami veya ilkokul bulun-
mayan yerler köy niteliğine ve 
dolayısı ile köy tüzel kişiliği ka-
zanamayacaktır .

      Kırsal bölgelerin bu şekil-
de gelişmesinde 30. 06. 2001 günü  
köy alanı plansız alanlar imar 
yönetmeliği olarak değiştirilmiş 
olan 09.11.1985 tarihli yürürlülük 
Belediye ve mücavir alan sınır-
ları içerisinde dışında planı bu-
lunmayan alanlarda uygulanacak 
imar yönetmeliği 02.09 1999 günü 
değiştirdiler 43. maddesi aşağıda-
ki gibidir.

 Bu gelişmelerden sonra 
en son 17. 09. 2021 günü Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren yönetmeliydi ve en son 
olarak köylerimizin 300 metre 

çevresinden geçen çizgi içinde 
alanda köy yerleşim alanı kural-
ları uygulanacak.

 Türkiye’mizin Güzide belde-
lerinde (örnek Muğla-Bodrum) 
yönetmeliği uygulamadığından 
dolayı Eski köy. yeni mahalleler de 
Kaçak yapılaşmaya tetiklemiştir. 
Yakın Zaman da görüldüğü gibi, 
idare de bu çarpıklığı gidermek 
için sık sık  imar afları çıkararak 
gidermeye çalışıyor.

E- posta: zaferdemir40@gmail.
com dan yazı ile sorabilirsiniz

Müh. Zafer DEMİR
Tapu Kadastro

E. Baş Müfettişi 
Yazar
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Artık yeter! Odalar ve sendikalar STK tanımından çıkarılsın.

İnsanlar enayi yerine konmak istemiyor. 
Hak adalet ve eşitlik isteniyor. Türkiye gene-
linde: 121000 in üzerinde dernek var. Tanımı: 
STK’lar Gönüllülük esasına dayanan, kar 
amacı gütmeyen, gelirleri bağışlar ve üyelik 
ödemeleri olan resmi kuruluşlardan bağımsız 
olarak çalışan amaçlar doğrultusunda lobi 
çalışmaları ve eylemler yapan kuruluşlardır.
STK’lar “Vakıflar, Dernekler, Sendikalar, Mesl-
ek Kuruluşları yani odalar” adı altında faaliyet 
gösterirler. Devlet böyle tanımlamış. Yasal-
ar, Kanunlar ve Haklar açısından bakıldığın-
da STK’ların hepsi eşit haklara sahip olması 
gerekir. Birinin bir diğerine üstünlüğü ol-
mamalıdır. STK’larda hiç kimse üye olmaya ve 
STK da üye kalmaya zorlanamaz denmektedir. 
Bu durum STK’ların ortak özelliğidir.
Dernekleri STK tanımına sokmuşlar. Alabil-
irsen gönüllü olarak aidat alacak verirlerse 
bağış toplayacaksın. Bir de yapabilirsen proje 
yapacaksın ki kabul görürse onu uygulaya-
caksın denmiş. Zavallı derneklerin eli kolu 
bağlanmış. Gelir kaynakları olmadan hayat-
larını devam ettirmeleri istenmektedir.
Derneklerin kendiliğinden kamu kurumu 
statüleri yoktur. Resmi kuruluşlarla ilgili 
işlemlerde (örneğin; Esnaf ve Sanatkârlar Si-
cili, Bağkur, Belediyeler, Vergi Daireleri v.s.) 
derneklerin yasal bir temsil yetkileri, evrak ve 
belge verme hakları da bulunmamaktadır.
Stk sayılan esnaf odalara gelince odaya kayıt 
zorunluluğu vardır. Bu nedenle Odaların ge-
lirleri oldukça fazladır. Bu gelirler:-Kayıt ücreti 
-Yıllık aidat -Yapılan hizmetler karşılığı alınan 
ücretler -Belge bedelleri -Yayın gelirleri -Bağış 
ve yardımlar -Para cezaları, icralar-İştirakler 
kârı-Misil zamları- Menkul ve gayrimenkul 
sermaye iratları, şirket kârları ve döviz gelirl-
eri -Tarife tasdik ücreti-Danışmanlık ücretleri 
- Sair gelirler olarak sıralanmaktadır. İş yeri 
açacaksın devlet sana der ki; vergi dairesine 
kayıt yaptır, bağ kur veya SGK ya kayıt yaptır. 
Ticaret sicile kayıt yaptır. Buraya kadar eyval-
lah. Yaptırılmalıdır. Bir de git yaptığın iş kolu-
na göre odaya kayıt ol derler. İnsanlar çileden 
çıkar. Hani odalar STK idi. STK’lar eşit haklara 
sahipti? Hani STK’lara zorla üye yapılmaz, üye 

kalmaya zorlanamazdı?
Yapılan zorla üyelik ve tanınan ayrıcalıklardan 
dolayı oda Başkanları Yönetim Kurulu Ve 
Çalışanlar Ücretlidir. Her türlü imkânlardan 
faydalanmakta ve saltanat sürmektedirler. 
Devlet oda ve sendikaları muhatap kabul et-
mekte ve eşitlik ilkesine aykırı davranmak-
tadır. Dernek ve oda gelirleri aynı değildir. 
Dernekler hizmetten mahrum üvey evlattır.
STK sayılan Sendikaların ayrıcalığı: 5072 Sayılı 
Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuru-
luşları İle İlişkilerine Dair Kanun ; “STK’lar” 
Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuru-
luşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuru-
luşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde 
faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç 
ve gereci kullanamaz der. Dernek ve vakıflar 
bu yasaya uyar. Uymazsa kulağından tutulup 
ceza verilir.
Ya STK tanımına giren sendikalar. Kamu ku-
rum ve kuruluşlarının tamamında faaliyet 
gösterirler. Devleti yönetenler, idareciler ve 
bu tanıma girenler STK’lar için ses çıkarmaz. 
Çünkü devlet kendi eliyle ayrımcılık yap-
maktadır. İnsan haklarına ve bütün hukuk 
kuralarına aykırıdır.
Saydığımız nedenlerden dolayı odalar ve 
sendikalar devlet ayrımcılığından kurtarıl-
malıdır. Oda ve sendikalar STK ise derneklerin 
sahip oldukları haklara sahip olması gerekme-
ktedir. Yani derneklerle eşit olmalıdırlar. Ayrı-
calıkları olmamalıdır. Yok, ayrıcalıklı STK ol-
acaklarsa Oda ve sendikalara tanınan yetkiler 
derneklere de verilsin. Derneklere aynı hak ve 
yetkiler verilmeyecekse oda ve sendikalar STK 
tanımından çıkarılsın.  STK’nın tanımı yenid-
en yapılsın. Dernekler üvey evlat değildir. 
Adalet; hakkı hak sahibine vermek ve bu hak-
lara kesinlikle tecavüz etmemektir. Adalet, 
sözde hitaplarda ve kitaplarda kaldığı sürece 
faydasız ve zararlıdır. Hak adalet ve eşitlik her 
yerde olmalıdır. Adalet öyle bir tablodur ki; 
onu ne ressamın fırçası, ne de şairlerin hayal 
gücü tasvir edemez. Adaleti ancak hakikatin 
peşinde koşan, aşılmaz engelleri aşan, insan-
lığın hak ve hürriyeti için çalışan, fedakâr in-
sanlar anlar ve yaşar.

Sacit CELAYİR
Yazar
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HER İNSANIN BİR KARA KUTUSU VARDIR.

BAZI İNSANLARIN KARA KUTU-
LARINDA NE RUH NE DE KİŞİLİK 
VARDIR.

     &  DESENE BAZI İNSANLARIN 
KARA KUTUSU, NE ÖZGÜRLÜK 
TANIR NE DE İNSANLIK İÇERİR.

     & İNSANLARIN KARA KUTUSU 
AÇILDIĞINDA,

     &  ÖLÜNÜN ARKASINDAN 
KONUŞANLAR,

     & KENDİ PUTUNU DİN SAYAN-
LAR,

     & BAŞKASININ AYIBINI ARAŞTI-
RANLAR,

      & DEVLETİNE BAŞ KALDIRAN-
LAR,

      & GIYBETLE YOL ALANLAR,

      & FASIĞIN HABERİYLE GÖNÜL 
KOYANLAR,

      &  MÜSLİM OLUP MÜ’MIN OLMA-
YANLAR ,

     &  CAMİ DIŞINDA CEMAAT 
ARAYANLAR...

     & NE ARARSANIZ BULURSUNUZ.

     &  DESENE İNSANOĞLUNU ARZU 
VE İSTEKLERİ, ALÇALTIP YÜK-
SELTEN DALGALAR YAPMIŞTIR.

     & OYSA BUGÜN DÜNYAMIZ 5. 
VIDES TEKNOLOJIYE DEMİR AT-
MIŞTIR.

     & BİZDE HANTAL BÜRAKRA-
SI VE BİLGİYE KAPALI ZİHİNLER 
KAPLUMBAĞA HIZIYLA İLERLİYOR-
LAR.

     & BUGÜN GEZEGENİMİZ KÜRE-

SEL BİR KASABAYA DÖNÜŞMÜŞTÜR.

     &  MÜSLÜMANLAR TECDİD BİR 
FITRAT KANUNU, BİR HAYATTA 
KALMA MÜCADELESİDİR BİLESİN-
İZ.

     & Peygamber (sav)’in vefatı ümmeti 
yetim bırakmıştır.

     & Onun vefatından sonra toplumun 
bir arada tutulması zorlaşmıştır.

     &  Peygamberin soyuna ehli beyt 
denir.

     & Tarihte ehli beyt taraftarı olanlar 
yani Şia kendilerini mutlak doğrunun 
temsilcisi görmüşlerdir.

     &  Diğerleri ise Peygamberden sonra 
herkes eşittir.

     & Kimsenin kutsallığı yoktur.

     & Ortak akılla doğrunun bilinmesi 
yöntemi geliştirilmiştir.

     &  Bu yönteme ilk dönemler şûra ile 
icma denirken daha sonraları ehlisün-
net vel cemaat kavramıyla ifade edilm-
iştir.

     &  Ehlisünnet kavramı da bugün an-
lam kayması yaşamıştır bilesiniz.

     & Tarihte ümmet, “Şia ve Ehli Sün-
net” ayrışması yetmemiş gibi daha 
sonraları “Reyci ve Eserci” gibi yakıştır-
malar ümmet arasında bölücülük adeta 
buz dansı yaptırmıştır.

     & Bu bölücülük tohumları o gün atıl-
sa da bugün sakız gibi çiğnenmektedir.

     & Her iki ekol dünden bugüne açık 
ve zımnen birbirlerine karşılıklı füze 
atışları başlamıştır.

Devamı simgedergi.com’da...

Prof. Dr.
Hadi SAĞLAM

Yazar
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ZAFER 
ALTINKESER

Yazar

TERS LALE
Fritillaria imperialis veya Ters lale, genel-
likle soğuk iklimlerde bulunan bir bitki 
türüdür.
Ağlayan gelin ve Kerbela çiçeği olarak da 
anılan ters lale Anadolu’da yetişir. Soğanlı 
bir çiçek türü olduğu için kendiliğinden 
tohumlanıp bir daha ki sene tekrar açar. 
Eskiden ters lale yetiştirmek imkansız-
ken 20. Yüzyıl sonrası yetiştirilmeye 
başlandığı için 165 türe sahip olmuştur. 
Ters lale dağların en yüksek yerlerinde 
yetiştiği için yüksek rakıma ihtiyaç du-
yar. Ters lale yetiştirmek isterseniz 1000 
ile 3000 metre yükseklikte bir yere sahip 
olmalısınız.
Türkiye’de doğal bir şekilde Tunceli, Afşin, 
Şırnak, Erzurum, Adıyaman, Batman, 
Van, Bitlis, Elazığ ve Hakkari’de yetişme-
ktedir. 
Dünya genelinde ise Asya ülkelerinde, 
Anadolu’dan sonra doğuya doğru İran, 
Afganistan, Pakistan ve Himalayalar’da 
yetişir. Çok soğuk havalarda yaprakları 
donabilir. Ancak bu yapraklar güneşi 
görmesiyle birlikte yeniden gelişmeye 
ve büyümeye devam ederler. Türkiye’de 
ağlayan gelin olarak da adlandırılan bu 
bitkinin çiçeği değişik renklerde ve lalenin 
tersine yere doğru bakarlar. Değişik renk 
seçeneklerinin bulunması bitkiye estetik 
bir görünüm katar. Yabani formları ise 
genellikle turuncu veya kırmızı renklerde-
dir. Yere doğru bakan çiçeklerin üzerinde, 
bitkinin taç şeklinde yaprakları bulunur. 
Doğada yetişen türleri, fare ve köstebek 
gibi hayvanların bulunduğu, toprağı bol 
havalandırılmış olan yerlerde daha sıklık-
la görülür.
Çoğunlukla her dalında altı adet çiçeği 
bulunmaktadır. Çiçekleri oluşumundan 
itibaren ters bir şekilde büyüme göster-
ir. Bitkinin boyu genellikle 60 ila 80 
cm. arasında değişiklik göstermektedir. 
Dayanıklı bir tür olan bitki, çiçeklerinin 
ters durması nedeniyle ünlenmiştir.
Bakımı : Fritillaria imperialis, çiçeklen-
meye başladıktan sonra gübreleme yapılır. 
Genellikle on ile on beş gün arayla bitkiye 

sıvı gübre verilebilir. Gübreleme çiçekler-
in daha canlı durmasını sağlar. Dikimi 
sonbahar mevsiminde yapılır. Dikim 
yapılacak toprağa dikimden yaklaşık olar-
ak 10 gün önce torf ve gübre eklenerek 
havalandırılmalıdır. Soğan olarak dikilen 
bu bitki, Şubat ayı sonu veya Mart ayı 
başında çiçek açar.
TERS LALE’NİN HİKAYESİ
Ters Lale hikâyesi aslında birden fazladır 
bu nedenle ters lale hikâyeleri demek 
daha doğru olur. Endemik bir çiçek türü 
olan ters lale. 
Hristiyan Efsanelerine göre; Hz. İsa’nın 
çarmıha gerildiğini gören ve şahit 
olan Hz. Meryem’in hüznü ile dökülen 
gözyaşlarının döküldüğü yerde ters lale 
bitmiştir yani çıkmıştır.
Müslüman Efsanelerine göre ise; Hz. 
Hasan ve Hüseyin’in Kerbela’da şehit 
olmasından dolayı çiçeğin boynu bükük 
ve rengi de kırmızıdır. Aşk hikâyesi olarak 
da ünvana sahip olan Ters lale Ferhat ve 
Şirin’in birbirine kavuşamaması nedeniyle 
hüznün simgesi olarak kabul edilmiş ve 
boynunu bükmüştür.
Rivayetler ne olursa olun Ters lale diye bir 
çiçeğin var olduğunu ve bize sunulmuş 
bir lütuf olduğunu çok iyi biliyoruz. Ters 
lale hüznün simgesi olması güzelliğinin 
üzerine gölge bile düşüremez ve değerini 
düşüremez. Kerbela ve diğer efsaneleri 
belirtmişken bir de ağlayan gelin anlamını 
da açıklamak isteriz.
El bebek gül bebek büyütülen genç kızlar 
baba evinden başında kırmızı örtü ve 
gözlerinden dökülen yaş ile başı öne eğik 
olarak çıkarlar. Bu nedenle de bu çiçeğe 
ağlayan gelin sembolü olduğu söylen-
miştir. Gelin hem ağlar hem giderken 
evinin çiçeği olarak ve de her evin kızı 
biricik olduğundan endemik bir tür olan 
ters laleye benzetilmesi de çok hoş bir şey 
aslında.
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Blaundos Antik Kenti gece fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Uşak’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti, 

geceleri fotoğraf tutkunlarının uğrak adresi oldu.

Büyük İskender’in Anadolu seferinde Makedonya’dan ge-
len askerlerin yerleştiği Blaundos Antik Kenti heybetli 
görüntüsüyle ziyaretçileri büyülüyor.

Ulubey Kanyonu’nun uzantısı konumundaki derin vadiler-
le çevrili kente giriş kapısından giren ziyaretçiler, vadinin 
yamaçlarında yer alan yüzlerce kaya mezarının oluşturduğu 
girinti ve çıkıntıları izleme imkanı buluyor.

Patikayı anımsatan toprak yoldan tarihi kalıntıların ar-
asından kentin içerisine yolculuk yapan ziyaretçiler, nekropol 
alanı ve mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen 
tanrıça Demeter’in tapınağıyla karşılaşıyor.

Kentin en uç kısmında yer alan büyük bir ustalıkla ye-
rleştirilmiş blok taşlardan oluşan üç yapı da dikkati çe-
kiyor.

Kentte ilk günkü ihtişamıyla ayakta duran yapılar, çevre 
il ve ilçelerden gelen fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Fotoğrafçılar, özellikle geç saatlerde, uzun pozlama 
ve yıldız çekim tekniklerini kullanarak, antik kent 
kalıntılarıyla yıldızlarla kaplı gökyüzünün eşsiz man-
zarasını görüntülüyor.

Uşak Valisi Turan Ergün de antik kente gelerek gece 
çalışma yapan fotoğrafçılarla bir araya geldi.

Ergün, fotoğrafçılardan çekim teknikleri hakkında bilgi 
aldı.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ergün, 
antik kentte sanat faaliyetler yapılmasını memnuniyetle 
karşıladığını ifade etti.

Çekilen her bir fotoğraf için yoğun emek harcandığına 
dikkati çeken Ergün, ortaya çıkan fotoğrafların ise çok 
kıymetli olduğunu belirtti.

Ergün, Blaundos Antik Kenti’nin çok önemli bir yer 
olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

“Blundos çok tarihi bir yer. Bence Uşak’ın turizm 
açısından tanıtılmasında en önemli tarihi kültürel 
değeri olan destinasyonlardan birisi diye düşünüyorum. 
Burayı ön plana çıkarmamız lazım, ona inanıyoruz. 
Hep beraber arkadaşlar da bunun için uğraşıyorlar. Ye-
rel yönetimler, bizler, belediye, kaymakamlık, fotoğraf 
tutkunu arkadaşlar, buraya hak ettiği değeri kazandıra-
bilmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini 
düşünüyorum.”
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Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Üç Yeni Egzotik Parçacık Keşfetti

İşbirliği, yeni bir tür “pentakuark” ve 
tarihteki ilk “tetrakuark” çiftini gözlem-
ledi.

Burada molekül benzeri bir yapıya 
gevşek bir şekilde bağlanmış bir çift 
standart hadron olarak gösterilen yeni 
pentakuark, bir tılsım kuark ve bir 
tılsım antikuarktan ve bir yukarı, bir 
aşağı ve bir garip kuarktan oluşur (Res-
im: CERN)
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki 
(LHC) uluslararası LHCb işbirliği, daha 
önce hiç görülmemiş üç parçacık gö-
zlemledi: yeni bir tür “pentakuark” ve 
yeni bir tür tetrakuark içeren ilk “tetra-
kuark” çifti. Bugün bir CERN seminer-
inde sunulan bulgular, LHC’de bulu-
nan büyüyen yeni hadron listesine üç 
yeni egzotik üye ekliyor. Fizikçilerin 
kuarkların bu bileşik parçacıklara nasıl 
bağlandığını daha iyi anlamalarına 
yardımcı olacaktır.
Kuarklar temel parçacıklardır ve altı 
çeşide sahiptir: yukarı, aşağı, çekici-
lik, tuhaf, üst ve alt. Atom çekirdeğini 
oluşturan protonlar ve nötronlar gibi 
hadronları oluşturmak için genellikle 
ikili ve üçlü gruplar halinde birleşirler. 
Ancak daha nadiren, dört kuark ve beş 
kuark parçacıkları veya “tetrakuarklar” 
ve “pentakuarklar” olarak da birleşebil-
irler. Bu egzotik hadronlar, teorisyenler 
tarafından yaklaşık altmış yıl önce, 
geleneksel hadronlarla aynı zamanda 
öngörülmüştü, ancak nispeten yakın 
zamanda, son 20 yılda, LHCb ve diğer 
deneyler tarafından gözlemlendiler.
Son yirmi yılda keşfedilen egzotik had-
ronların çoğu, bir tılsım kuarkı ve bir 
tılsım antikuarkı içeren tetrakuarklar 
veya pentakuarklardır, kalan iki veya üç 
kuark ise yukarı, aşağı veya garip kuark 
veya onların antikuarklarıdır. Ancak 
son iki yılda, LHCb farklı türlerde eg-
zotik hadronlar keşfetti. İki yıl önce, 
işbirliği, iki tılsım kuark ve iki tılsım 
antikuarkından oluşan bir tetrakuark 
ve bir tılsım antikuark, bir yukarı kuark, 

bir aşağı kuark ve bir garip antikuark-
tan oluşan iki “açık tılsımlı” tetrakuark 
keşfetti. Ve geçen yıl, iki tılsım kuark 
ve bir yukarı ve bir aşağı antikuark-
tan oluşan bir “çift açık-tılsımlı” tetra-
kuarkın ilk örneğini buldu. Açık tılsım, 
parçacığın eşdeğer bir antikuarkı olma-
yan bir tılsım kuarkı içerdiği anlamına 
gelir.
LHCb işbirliğiyle bugün açıklanan keşi-
fler arasında yeni tür egzotik hadron-
lar var. Negatif yüklü B mezonlarının 
“çürümelerinin” analizinde gözlem-
lenen ilk tür, bir tılsım kuark ve bir 
tılsım antikuarktan ve bir yukarı, bir 
aşağı ve bir garip kuarktan oluşan bir 
pentakuarktır. Garip bir kuark içerdiği 
tespit edilen ilk pentakuarktır. Bulgu, 
parçacık fiziğinde bir parçacığın gö-
zlemlendiğini iddia etmek için gerekli 
olan 5 standart sapmanın çok ötesinde, 
15 standart sapmanın çok büyük bir 
istatistiksel önemine sahiptir.

Burada sıkı bir şekilde bağlı kuarkların 
tek birimleri olarak gösterilen iki yeni 
tetrakuark. Parçacıklardan biri tılsım 
kuark, garip antikuark ve yukarı kuark 
ve aşağı antikuarktan oluşur (solda), 
diğeri ise tılsım kuark, garip antikuark 
ve yukarı antikuark ve aşağı kuarktan 
oluşur (sağda) (Resim: CERN)
İkinci tür, çift elektrik yüklü bir tetra-
kuarktır. Bir tılsım kuark, garip bir 
antikuark ve bir yukarı kuark ve bir 
aşağı antikuarktan oluşan açık çeki-
ci bir tetrakuarktır ve pozitif yüklü ve 
nötr B mezonlarının bozunmalarının 
ortak bir analizinde nötr karşılığı ile 
birlikte tespit edilmiştir. 6.5 (çift yüklü 
parçacık) ve 8 (nötr parçacık) standart 
sapma istatistiksel anlamlılığı ile gö-
zlemlenen

Devamı simgedergi.com’da...
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Lösemiyi yenip Avrupa şampiyonu olan milli halterci 
başarısıyla gururlandırıyor

Kocaeli’de çocuk yaşta yakalandığı lösemiyi yenip hal-
tere başlayan ve geçen yıl Avrupa şampiyonu olan 17 
yaşındaki Ceren Akarsu, başarısıyla adından söz ettiri-
yor.

Kocaeli’de 7 yaşında yakalandığı lösemi hastalığını 5 yıl 
mücadele vererek yenmeyi başaran Akarsu, ağabeyine 
özenerek haltere başladı.

Ağır hastalık atlatmasına rağmen kısa sürede Türki-
ye’deki şampiyonalarda başarı göstererek milli takıma 
seçilen Akarsu, geçen yıl Polonya’da yapılan Yıldızlar 
ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda kopar-
mada 45, silkmede 57, toplamda ise 102 kilo ile 3 altın 
madalya kazandı.

Düzce’de antrenörler Yasin Aydın, Sıtkı Doğan ve Rey-
han Elmalı gözetiminde Çilimli Spor Salonu’nda 1 
Temmuz’dan beri kamp çalışmalarını sürdüren milli 
sporcu, 10-18 Ağustos’ta yine Polonya’da gerçekleştiri-

lecek Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na sıkı şekil-
de hazırlanıyor.

“Hastalığım bitmişti fakat tabii ki ağrılar, zorluklar 
oluyordu”

Milli halterci Ceren Akarsu, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, kan kanseri teşhisi konulduğunda ailesiyle 
çok zorluklar çektiğini ancak tedavi sürecini 2012’de 
bitirdiğini anlattı.

Judo ve tekvando sporlarını denediğini fakat yapama-
dığı için ağabeyi sayesinde haltere başladığını aktaran 
Akarsu, “Hocam tekniğimi gördü ve beğendi. Hal-
tere başlamadan önce hastalığım bitmişti fakat tabii 
ki ağrılar, zorluklar oluyordu. Onun haricinde hiçbir 
sıkıntım olmadı. Şu an daha iyiyim. Gençlerde ve 
büyüklerde dünya ile Avrupa Şampiyonaları’nda hede-
flerim var. İnşallah seneye Gençler Avrupa Şampiyo-
nası’nda güzel derece yapmayı düşünüyorum.” dedi.

Kocaeli’de 7 yaşında yakalandığı lösemi hastalığını 5 yılda yendikten sonra haltere başlayan milli 
sporcu Ceren Akarsu, 10-18 Ağustos’ta Polonya’da gerçekleştirilecek Yıldız Kadınlar Avrupa Şampi-

yonası’na Düzce’de hazırlanıyor.

YAŞAM
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Lider; topluma önderlik yapan, ona fikirl-
erini aşılayan, kabul ettiren, bunu sağlayan 
kişidir. Tek başına ne lider olunur, ne de 
lidersiz toplum olur. Toplumu idare edecek 
bir lidere, liderinde bir topluma ihtiyacı 
vardır.  Toplum ve Lider kilit ile anahtar 
gibidir. Nasıl kilit ile anahtar birbirini 
tamamlıyorsa, lider ve toplumda birbirini 
tamamlar.      
 
Liderler genellikle geçmişlerinde travma 
yaşamış kişiler arasından çıkarlar. Liderler 
geçmişinde yaşadıkları acı travmayı, ben 
yaşadım onlarda yaşasın diye başkaları-
na olumsuz yansıttıkları gibi ben yaşadım 
ama başkaları benim çektiğim acıları 
yaşamasın diye olumlu yansıtabilirler. 
 
Örneğin bazı yöneticiler bulundukları 
makamlara çok zor şartlarda geldiklerin-
den bahsederek mahiyetinde çalışanları 
sürekli huzursuz ettiği gibi onlara güvende 
vermezler. Sürekli ayrıntı ile uğraştıkları 
için de başarılı bir yönetici değildirler. Her 
şeyi o bilir, kimseye güvenmez, zor durum-
da kalınca da, hep başkalarını suçlarlar. 
Adam harcama makinesidir. Her kes ona 
düşmandır. Kimse onu çekemez. Sürekli 
çevresi ile uğraştıkları için de, başlayıp da 
bitirdikleri bir projeleri bile yoktur. Sadece 
olumsuz yansımaları ile hatırlanırlar.        
 
Liderlerin psikolojik yapıları, kişisel özel-
likleri ve toplumun yapısı çok önemlidir. 
Toplumlar liderlerinin kişilik özellikleri 
ile ilgilenmişlerdir. Onun tavırları, oturup 
kalkması, giyimi kuşamı, konuşması, 
duruşu, özel hayatı vb benzer özellikleri 
toplumun dikkatini çekmiştir. Bu izleme 
kriz zamanlarında daha da çok olur.      
 
Sağlıklı toplumda, sağlıklı bir kişi lider-
lik yapıyorsa buna sağlıklı iletişim denir. 
Lider toplumun beklentilerini biliyor ve 
ona göre davranırsa toplumu rahatlatır... 
Liderlere en çok kriz anında yani deprem, 
felaket ve terör anında ihtiyaç oluyor. Ka-
rizmatik liderler de bu kriz anında ortaya 
çıkıyor. 
 

Karizmatik lider; toplumun beklentilerini, 
ya kendisi, ya da toplumdan gelen mesa-
jları kendi iç dünyasında değerlendirip, 
topluma vererek toplumun daha dinamik 
olmasını sağlıyor. Gerilen toplumu biris-
inin rahatlatması lazım. Gerçek lider, kriz 
durumunda kendi olağanüstü varlığını 
hissettirerek toplumu rahatlatır.   Lider, 
olumsuzluğu ortadan kaldıracak bir pan-
zehir rolü oynayabilir. Toplumun o gerilm-
iş yanından faydalanarak liderlik vasfını 
öne çıkarmış olur. Kriz ve terör anında 
toplumun iç dinamiği zayıfladığı için li-
derden beklentiler artar. Liderin de başa 
çıkılması bu zor beklenti karşısında sergil-
ediği tavrı toplumu olumlu ya da olumsuz 
etkiler.     
Birçok örnek de olduğu gibi liderlerin tar-
ihte belirleyici rol oynadığı görülmüştür. 
Bir devrin kapanışı sırasında Mustafa Ke-
mal Atatürk ortaya çıkarak Milli mücade-
leyi başlatıp yeni bir devrin başlamasını 
sağlamıştır. 
 
İyi bir lider vizyon sahibidir, kararlıdır, 
hedefini belirlemiştir, yalan söylemez, 
çalışkandır, dürüsttür. Bu özelliklerini 
topluma yansıtır. Kendi olumsuz yanlarını 
da bilir ve bu olumsuz yanlarını da kendi 
çabaları ile kabul edilebilir durumuna ge-
tirir.
 
Anne ile çocuk arasında nasıl bir ilişki 
var ise toplum ile lider arasındaki ilişki 
de o şekilde değerlendirilmelidir. Anne 
çocuğun olumsuz yönlerini tespit edip, 
kendi olumlu yanlarını çocuğuna yansıtıp, 
çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüme-
sini nasıl sağlıyorsa; liderlerde toplumun 
beklentilerini tespit edip olumlu yanlarını 
topluma yansıtarak toplumu daha sağlıklı 
ve dinamik bir konuma getirmelidirl-
er ama maalesef günümüz toplumunun  
beklentilerinden çok liderin beklentileri 
öne çıkmaktadır...

LİDER VE TOPLUM...

ELVEDA TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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Sırtında ekmek teknesi elinde beyaz bastonuyla
uzun ince bir yolda

İlçede doğup büyüyen, iş hayatına bir tekel büfesi açar-
ak başlayan Arıkan, bu işte başarılı olamaması sonrası 
seyyar satıcılığı denedi. Yaklaşık 35 yıl önce yaptırdığı 
camekanlı teneke sandığını koluna takan Arıkan, ilçe 
sokaklarını gezerek çerez satmaya başladı.

Bu sayede evlenen, primlerini ödeyerek emekli olan ve 
11 yaşındaki ikiz çocuklarıyla mutlu bir hayat süren 
Arıkan, azmi ve kanaatkarlığıyla çevresindeki insanlara 
ilham olmayı başardı.

Her gün öğle saatlerinde çocuklarını öperek yola 
koyulan, sırtında ekmek teknesi, elinde beyaz bastonuy-
la ezberlediği sokakları arşınlayan Arıkan, “Yetişen 
alıyor” nidalarıyla müşterilerine gelişini haber veriyor.

İlçenin tanınan simalarından olan Arıkan’ın her gün 
kendisinden alışveriş yapan sadık bir müşteri kitlesi de 
bulunuyor.

Günde 10-15 kilometre yürüyerek ilçe merkezinde 

adım atmadık sokak bırakmayan Arıkan, akşam saat-
lerinde kahvehaneler ve kafeteryaları dolaşarak gece 
yarısı evine dönüyor.

Abdil Arıkan AA muhabirine yaptığı açıklamada 35 
yıldır elinden geldiğince çalışmaya devam ettiğini, dol-
durduğunda 11 kilo 850 gram olan sandığına kış ay-
larında helva da ilave ettiğini söyledi.

“Zorluğu görmeyen ekmek bulabilir mi? Zorluk olacak 
ki ekmek olacak.” diyen Arıkan, genç neslin bilgisayar 
başında rahat iş yaparak çok para kazanma derdinde 
olmasına anlam veremediğini söyledi.

İlçe esnaflarından Ayhan Tabak da Abdil Arıkan’ı yıl-
lardır tanıdığını belirterek, “Elinde ekmek teknesiyle 
sabah çıkar, gece saatlerine kadar dolaşır. Birçok kişi-
ye örnek bir isim. Yaz-kış demez, durmadan ekmeğini 
çıkarmaya çalışıyor. Gözleri görmemesine rağmen 
Akhisar’ın bütün her yerini de gezer.” ifadelerini kul-
landı.

Doğuştan görme engelli 58 yaşındaki Abdil Arıkan, ailesinin geçimini, koluna taktığı teneke 
sandığındaki çerezleri günde 10-15 kilometre yürüdüğü Akhisar sokaklarında satarak sağlıyor.
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GAZİANTEP’TE ANTEP FISTIĞI İÇİN KORUMA 
TEDBİRLERİ ARTIRILDI.

Mustafa AĞFINDIK
Yazar

Gaziantep te hasat dönemi yaklaşan antep fıstığı için koruma tedbirl-
eri artırılırken güvenlik güçleri de bu tedbirler kapsamında çiftçilere 
yardımcı oluyor..

TEDBİRLER ARTTI

Çok sevilen ve kalitesine göre yüksek fiyatlara alıcı bulan fıstık bu 
dönemde hırsızların’da hedefi oluyor bu kapsamda valilikten yapılan 
açıklamaya göre ekonomik değeri yüksek antep fıstığının ilk hasat döne-
minin yaklaşmasıyla tedbirler sıkılaştırıldı il jandarma komutanlığınca 
hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla sahada görev yapan unsurlar 
komando timleri ve güvenlik korucularuyla desteklendi. 
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Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği
yöneticileri ile bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çarşam-
ba günü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi 
ve Süper Lig’de yer alan kulüplerin başkanlarını kabul 
edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhur-
başkanlığının Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşecek 
görüşme çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak.

Kulüpler Birliğinin talebi üzerine planlanan toplantıya, 
Bakan Nebati ile Bakan Kasapoğlu ev sahipliği yapacak. 
TFF yöneticilerinin de yer alacağı toplantıda 5 Ağustos 
Cuma günü başlayacak Süper Lig öncesi genel değer-
lendirmelerin yapılması, kulüplerin mali konulardaki 
taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

- Kulüplerin borçlarında “nefes almaları” için atılan 
adımlar

Spor kulüplerinin finansal durumlarına yönelik adımlar 
atılmış, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 
ile birçok düzenleme hayata geçirilmişti.

Bu kapsamda, “Kamuya yararlı dernek” statüsünde 
bulunan spor kulüplerinin anonim şirket (AŞ) olarak 
yapılanmasının önü açılırken, kulüplerin, spor faali-
yetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az 7 
kişi tarafından kurulması, kurulan ve tüzel kişilik ka-
zanan anonim şirketlerin tescil edilmesine yönelik 
maddeler getirilmişti.

Kulüpler için denk bütçe uygulaması hayata geçirilerek, 
kulüpler ve spor anonim şirketlerinin önceki yıl brüt 
gelirlerinin en fazla yüzde 10’una kadar borçlanabil-
mesi, bu oran üzerindeki borçlanmalara genel kurulda 
nitelikli çoğunlukla karar verilerek ek bütçe ile yapıla-
bilmesi zorunlu hale gelmişti.

Görüşmede, 5 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig öncesi değerlendirmelerin yapılması, 
kulüplerin mali konulardaki taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.
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Çaykaranın taşına bak!

Çaykaranın taşına bak, 
Güzellikleri yük oldu. 

Çaykara kadınının sırtında. Bırakın kepçe ile yol açmayı, kazmayı 
bile esirgeyenler şimdilerde iş makinaları, kepçeler ve bombalarla 
Çaykara’mızdalar. 

Bir yapılanma için değil, bir yıkım için ordalar. İtilmişliğin, 
kalkışmışlığın acılarını iliklerine kadar yaşayan yöre halkı şimdilerde 
sabahları ezan sesi yerine bomba sesleriyle uyanır oldular. 

Kaderi çile ile pekişen halkımızın kışları kuru odun toplamaya git-
tiği kadavollar diye adlandırdığı dik yamaç ve büyük geçit vermez 
vadisinden yeşilliğini bozmadan kışlık odunun temin ettiği Kadavol-
lar. Anoso köyünün tam altında yemyeşil bir vadi yamacı idi Anısolu 
kalkar kalkmaz ilk gördüğü manzara idi kadavollar. 

Uzungöl yolu yapılmış eteklerine solaklı deresinin yalayarak geçtiği 
bu etekler su buharıyla örtüşür ve yeşilliğini muhafaza ederdi. Sözde 
medeniyet yol ve iletişimle örtüşür derlerdi. 

Önce HES ‘ler le   başladı yıkımlar, yetmedi? orman ve doğasıyla 
ünlü kadavolların böğründen taş koparmak adına tam HES tünelin-
in karşısında patlatılan bombalar. 

Civar köylerin tamamı tedirgin yıllardır her türlü ikaz ve ihtarına 
rağmen “sen kim oluyorsun” dercesine bildiğini okuyan yıkımcı  ve 
yandaşları yıllardır oradan koparılamıyor. 

Baş vurulmayan yasal yolların kalmadığı bu katliamın durdurulması 
talepleri hiç kale alınmadan yıkımlarına devam ediliyor. 

Devletine son derece bağlı, yasalara saygıda kusur etmeyen yöre in-
sanımızın sabrı taşmak üzeredir. 

Onları yok sayanların gaflet içinde olduklarımı buradan haykırmak 
istiyorum.

İsmail AYDIN
Yazar
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Süper Lig’e “Teknik” bakış

Bu sezon ligde mücadele edecek 19 takımdan 5’i yeni 
teknik direktörlerle başarı kovalayacak.

Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor, Alan-
yaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV 
Antalyaspor, Gaziantep FK, Giresunspor, Kasımpaşa, 
Konyaspor, Medipol Başakşehir ile ligin yeni ekipleri 
MKE Ankaragücü, Ümraniyespor ve İstanbulspor, 
geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle sezonu 
açacak.

Ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Vava-
Cars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor, teknik 
direktör değişikliğine giden ekipler oldu.

Süper Lig’de geçen sezon başında 20 takımın 18’i eski 
teknik direktörleriyle “devam” kararı almıştı.

Teknik direktörlerin 5’i yabancı
Süper Lig’de yeni sezon öncesinde kulüplerin tercihi 
son dönemde olduğu gibi Türk teknik adamlardan yana 
oldu.

Ligde mücadele edecek 19 takımın 14’ünde teknik di-
rektörlük koltuğuna Türkler otururken, 5 ekip tercihini 
yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı.

Fenerbahçe Portekizli Jorge Jesus, Beşiktaş da Fransız 

Valerien Ismael ile sezona başlarken, diğer 3 ekipte İt-
alyan teknik direktörler görev yapacak. Adana Demir-
spor’da Vincenzo Montella, Alanyaspor’da Francesco 
Farioli ve VavaCars Fatih Karagümrük’te de Andrea 
Pirlo teknik direktör koltuğunda oturacak.

İki isim daha önce şampiyonluk yaşadı
Süper Lig’de bu sezon görev alacak teknik direktörler 
arasında ikisi daha önce bu organizasyonda şampiyon-
luk yaşadı.

Sezon öncesinde Galatasaray’da göreve getirilen Okan 
Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile 
şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise geçen 
sezon bordo-mavili takım ile şampiyonluk ipini göğüsl-
edi.

En genç ve en tecrübeli teknik adamlar
Süper Lig’de yeni sezonda görev yapacak teknik adam-
lar içinde en genci 33 yaşındaki Francesco Farioli, en 
yaşlısı ise 68 yaşındaki Jorge Jesus.

Alanyaspor’un teknik direktörlüğünü yapacak Frances-
co Farioli, 10 Nisan 1989, Fenerbahçe Teknik Direktörü 
Jorge Jesus de 24 Temmuz 1954 doğumlu.

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu için geri sayım başlarken, 19 takımın
14’ü geçen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam edecek.
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Gürcistan’ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için
Erzurum’u tercih etti

Kente yakınlığı, konaklama imkanları ve saha şartları 
dolayısıyla özellikle Spor Toto Süper Lig başta olmak 
üzere alt liglerden futbol kulüplerince her yıl tercih 
edilen merkez, yabancı takımların da ilgisini çekiyor.

Konyaspor, Atakaş Hatayspor, Giresunspor, Ümrani-
yespor, Çaykur Rizespor gibi yerli kulüpleri ağırlayan 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni, Gürcistan 1. Lig takım-
larından Samgurali Tsqaltubo ve Torpedo Kutaisi 
kulüpleri de tercih etti.

“Şu anda oteller, sahalar her şey dört dörtlük”
Çalışmalarını tamamlayarak kentten ayrılan Torpedo 
Kutaisi’nin teknik direktörü Kakhaber Chkhetiani, AA 
muhabirine, Erzurum’a daha önce kamp yeri bakmaya 
geldiğini söyledi.

Chkhetiani, kentte sportif imkanların daha da geliştiğini 
belirterek, “10 yıl önce başka bir kulüple beraberken 
kamp yapabileceğimiz yerlere bakmaya gelmiştik. O 
zaman şartlar bu kadar elverişli değildi. Şu anda oteller, 
sahalar her şey dört dörtlük. Bu yüzden de Türkiye’deki 
Süper Lig ve Gürcistan takımları kamp için burayı ter-
cih ediyor.” dedi.

Torpedo Kutaisi takımının uzun bir geçmişe sahip 
kulüp olduğunu anlatan Chkhetiani, hedeflerinin her 
zaman bir üst seviyede oynamak olduğunu, bunun için 
kendilerini sürekli geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

“Son 20 yılda Türk futbolu gerçekten büyük çıkış elde 
etti”
Türk kulüplerinin, birçoğunun altyapıya çok önem 
verdiğini ifade eden Chkhetiani, bu sayede önemli 
başarılar sağladığını dile getirdi.

Türk kulüplerinin altyapıya önem vermesiyle iyi fut-
bolcuların yetişmeye başladığına dikkati çeken Chkhe-
tiani, “Son 20 yılda Türk futbolu gerçekten büyük çıkış 
elde etti. Bu oyuncular iyi takımlarda ve milli takımda 
oynuyorlar. Türk ve Gürcü takımlarında yaratıcı oyun-
cular var. İki ülke arasındaki fark, Türkiye’nin nüfusu 
85 milyon, Gürcistan’ın ise 4 milyon. Türk takımlarının 
bütçelerinin yüksek olmasından dolayı istedikleri fut-
bolcuları alabiliyorlar ancak bu Gürcistan’da olmuyor. 
İki ülkenin atak futbol oynamalarından dolayı seyir-
ciler ülkelerinde futbolu seviyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden Erzurum’daki Palandöken Dağı’nda 8 yıl önce kurulan 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sezon öncesi güç depolamak isteyen yerli ve yabancı futbol takım-

larının tercih ettiği tesisler arasında yer alıyor.
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İran: Atom bombası yapma kabiliyetine sahibiz

“Entekhab” haber sitesine göre İslami, ülkesinin nükleer 
faaliyetleri ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 
olarak adlandırılan 2015 yılında 5+1 ülkeleriyle imzala-
nan ancak uygulanamayan nükleer anlaşmaya yönelik 
açıklamalarda bulundu.

İslami, “İran’ın atom bombası yapacak teknik yeteneği 
var ama böyle bir program gündemde değil.” dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilişkil-
erinde yapıcı iş birliğine sahip olduklarını dile getiren 
İslami, ülkesinin nükleer faaliyetlerine yönelik asılsız 
suçlamalarla KOEP’in hayata geçirilmesine engel olun-
duğunu savundu.

İranlı yetkili, “Karşı tarafta KOEP’e dönme iradesi var-
sa asılsız suçlamalarda bulunmamalı, KOEP’e dönmek 
istemiyorlarsa da tarafların zamanını boşa harcama-
malıdırlar.” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali 
Bakıri, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, 
ABD’nin de hazır olması durumunda İran’ın müzaker-
eleri kısa sürede sonuçlandırmaya hazır olduğunu be-
lirtmişti.

İran’ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak 
Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın 
ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey-
inin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) 
ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’de ülkesini 
tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından 
İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya 
konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer 
faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP’in yürürlüğe konulması için geçen yıl Avustu-
rya’nın başkenti Viyana’da yeniden başlayan görüşme-
ler, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’ın tabiriyle “dış etken-
ler” nedeniyle 11 Mart’ta askıya alınmıştı.

Borrell’in 25 Haziran’daki Tahran ziyaretinde, varılan 
anlaşmalar çerçevesinde, nükleer anlaşmanın haya-
ta geçirilmesi kapsamındaki görüşmelerin Katar’ın 
başkenti Doha’da sürmesine karar verilmişti. 28-29 Haz-
iran’da ABD ve İran temsilcilerinin dolaylı görüşmeler-
inden de bir sonuç alınamamıştı.

Yakın tarihte görüşmelerin tekrar başlaması bekleniyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin teknik olarak atom bombası 
yapma kabiliyetine sahip olduğunu fakat böyle bir projenin gündemlerinde olmadığını söyledi.
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Rusya: Ukrayna’da ABD yapımı 2 HIMARS ve bir 
Harpoon füze sistemi vurduk

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da 
savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalar-
da bulundu.

Rus hava kuvvetlerinin Harkiv yakınların-
da yüksek hassasiyetli silahla 92 meka-
nize birliğinin geçici yerleşim birimi ile 
200’e yakın Ukraynalı gücü vurduğunu 
kaydeden Konaşenkov, Harkiv ve Zapor-
ijya yönlerindeki Ukrayna birliklerindeki 
kayıplar nedeniyle bu oluşumlarda zafi-
yetler meydana geldiğini söyledi.

Yüksek hassasiyetli silahlarla Harkiv 
şehrindeki Ukrayna Enerji Makineleri 
fabrikası sahasında 2 ABD yapımı HI-
MARS çok namlulu roketatar fırlatıcısını 
yok ettiklerini belirten Konaşenkov, ayrı-
ca 53 yabancı paralı savaşçı ve Ukraynalı 

milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini 
ifade etti.

Odessa bölgesinde Velikiy Dalnik yerleşim 
birimi yakınlarında Amerikan yapımı 
“Harpoon” gemisavar füze sistemini de 
imha ettiklerini aktaran Konaşenkov, Rus 
hava savunma sistemlerinin bir gün içinde 
Ukrayna’da farklı yerlerde 9 Ukrayna in-
sansız hava aracını düşürdüğünü aktardı.

Konaşenkov “Ukrayna’ya ait bugüne ka-
dar 261 uçak, 145 helikopter, 1659 in-
sansız hava aracı, 361 hava savunma füze 
sistemi, 4 bin 215 tank ve zırhlı araç, 778 
çok namlulu roketatar, 3 bin 234 obüs ve 
havan topu, 4 bin 621 özel askeri araç yok 
edildi.” şeklinde konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkiv’de ABD yapımı 2 HIMARS
çok namlulu roketatar ile Odessa bölgesinde Harpoon gemisavar

füze sistemini vurduklarını bildirdi.
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Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS

Türkiye’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı 
harekatları ile “Pençe” serisi operasyonları başta olmak 
üzere birçok kritik görevi başarıyla tamamlayan Sualtı 
Savunma (SAS) komandoları, eğitimlerine cansiparane 
devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Özel İhtisas Birlikler-
inden olan SAS Komutanlığı bünyesindeki komandolar, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli subay ve ast-
subaylar arasından seçiliyor.

Yetenekli askerlerden oluşan birlik, kıyı ve denizlerde 
tespit edilen şüpheli cisimlerin ve patlayıcı maddelerin 
zararsız hale getirilmesi, düşmana terk edilecek Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı kıyı tesislerinin tuzaklanması, 
el yapımı patlayıcı düzeneklerle biyolojik ve kimyasal 
mühimmatların zararsız hale getirilmesi, amfibi saha-
da SAS harekatı, yüzer kıyı birliklerde örtülü taarruz, 
baskın ve sabotaja karşı koyma harekatı, çok sığ sular-
da bulunan mayın karşı tedbirleri harekatı, müttefik 
ülkelere SAS komando eğitimi, savaş dışı harekat kap-
samındaki çok uluslu unsurları desteklemek maksatlı 
SAS görevlerini icra ediyor.

SAS Komutanlığı kurulduğundan bugüne başlıca 
“Kıbrıs Barış Harekatı”, “Avrasya Feribotu”, “Kardak 
Krizi”, toplumsal olaylara müdahale, teröristle mü-
cadele harekatları, Hendek Operasyonları ile

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan gelen deniz mayınlarına 
müdahale gibi önemli görevleri yerine getirdi.

İnsani yardım faaliyetleri kapsamında, Bosna Hersek, 
Arnavutluk, Somali, Lübnan, Filistin, Makedonya, Af-
ganistan, Libya, Azerbaycan’da görev yapan koman-
dolar, sınır güvenliği kapsamında ise Fırat Kalkanı, 
Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile “Pençe” serisi 
operasyonlarına katıldı ve katılmaya devam ediyor.

SAS Komutanlığı kurulduğu günden itibaren icra et-
tiği görevlerin yanı sıra gerek yurt içinde gerekse yurt 
dışında muharebe alanında görev alıyor.

SAS komandoları, her türlü sabotaj, patlayıcı madde ve 
silahın etkisiz hale getirilmesi, amfibi harekat ile den-
izde ve karada düşman unsurlarına müdahale ve tuzak-
lama konularındaki kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

SAS komandoları yer aldıkları görevlerde milli silah, 
drone ve bomba robotu kullanıyor.

SAS timleri, SAS Özel İhtisas Kursu’nda, ağır arazi ve 
intikal eğitimlerine tabi tutuluyor. SAS’lar, bu eğitim-
lerde kazandıkları vasıfların her aşamasını görev bölge-
lerinde kullanıyor.

Saatlerce yüzebilen, sudan çıktıktan hemen sonra kilo-
metrelerce koşabilen SAS timleri, görevleri tamamla-
nana kadar suda kalabilme becerileriyle de hayranlık 
uyandırıyor.

Türkiye’nin çıkarlarını yurt içinde ve dışında büyük bir özveriyle kollayan, vatan toprakları için 
gerektiğinde neler yapabileceklerini ispatlamış SAS komandoları, görev aldıkları

operasyonlarla milletin göğsünü kabartıyor.
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Savunma Sanayii Başkanı Demir,
TEKNOFEST’i ziyaret etti

İsmail Demir, “Gençlikteki heyecan ve enerji Türkiye’nin geleceğini inşa edecek inşallah. Biz de bunun 
önünü açmak, bu heyecanın sönmeden artarak devam etmesini sağlamak üzere elimizden geleni yap-

mak ve gayret göstermek durumundayız.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İs-
mail Demir, “Gençlikteki heyecan ve enerji Türki-
ye’nin geleceğini inşa edecek inşallah. Biz de bunun 
önünü açmak, bu heyecanın sönmeden artarak 
devam etmesini sağlamak üzere elimizden geleni 
yapmak ve gayret göstermek durumundayız.” dedi.

Demir, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali KARADENİZ kapsamında Ordu’da 7 dal-
da gerçekleştirilen yarışmaları takip etti.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı’nda organize 
edilen festivalin üçüncü gününde alanı ziyaret eden 
Demir, projeleri yerinde inceleyerek öğrencilerden 
bilgi aldı.

Demir, burada gazetecilere, TEKNOFEST heye-
canının bu yıl Karadeniz’de olduğunu söyledi.

Bu yıl bir de Azerbaycan TEKNOFEST de 
yaptıklarını anımsatan Demir, “Buradaki heyecanı 
görüyoruz. Bugün Ordu’dayız ve TEKNOFEST 
giderek büyüyor. ‘Ayakları yerden kesen festival.’ 
dedik ama dünyanın kesinlikle bir numaralı festi-
vali oldu. Şu anda 600 bini aşkın yarışmacı var, 77 
ülkeden yarışmacılarımız var.” diye konuştu.

“TEKNOFEST, heyecan demek.” dediklerinikayd-
eden Demir, şöyle devam etti:

“Bu heyecanın da dalga dalga yayıldığını görmek 
bizi mutlu ediyor. Her alanda, her sektörde, her te-
knoloji alanına dokunan yarışmalar ve ilgi alanları 
var. Çok memnuniyet verici bir şey. Tabii bu heye-
can Anadolu’nun her tarafında yavaş yavaş hissedi-
lecek. İstanbul, Gaziantep, Azerbaycan, şimdi de 
Karadeniz. İnşallah gelecek yıllarda da yine Anad-
olu’nun başka yerlerinde bu festivali göreceğiz.”

Demir, bu festivalin bir bölgede veya ilde olmasının 
sembolik anlam taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Çok çeşitli illerden ve ülkelerden binlerce 
yarışmacımız bu heyecanı yaşıyorlar ve bu tutku 
ile beraber bir araya geliyorlar. Gençlerimizle be-
raber olmak çok güzel. Onların bir arada olmaları, 
takımdaşlığı, birbirleriyle ilişkileri de çok çeşitli te-
knoloji alanlarının çeşitli uygulamalarını yerinde 
görmeleri ve göstermeleri çok önemli bir olay. ‘TE-
KNOFEST gelecek deme.k’ diyoruz. ‘Gençlik ge-
lecek demek.’ diyoruz. Gençlikteki heyecan ve en-
erji Türkiye’nin geleceğini inşa edecek inşallah. Biz 
de bunun önünü açmak, bu heyecanın sönmeden 
artarak devam etmesini sağlamak üzere elimizden 
geleni yapmak ve gayreti göstermek durumdayız. 
Bu açıdan emeği geçenlere gerçekten çok teşekkür 
ediyorum. Bu bir harekettir, bir huruç harekatıdır 
Türkiye için ve bunu gerçekleştiriyoruz.”
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Türkiye’nin en büyük savaş gemisi için
geri sayım

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Sedef Tersanesi’nde ka-
bul faaliyetleri devam eden Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu’nun seyir sistemlerinin deniz kabul testleri 
icra edildi.

Testlerde 12 ASELSAN sistemi değerlendirilirken, gemide şirketin geliştirdiği 36 sistem yer alıyor. Savaş sistemi 
analizi, fonksiyonel ve fiziksel entegrasyon, elektromanyetik uyumluluk ve enterferans, radar kesit alanı analizi 
gibi savaş sistemi tasarım çalışmaları da ASELSAN tarafından yürütülüyor.

Şirketin sorumluluğundaki sistemlerden MITOS WECDIS, MITOS Sayısal Plot Masası, KULAÇ İskandil, DEMES 
Meteorolojik Ölçüm Sistemi, ANS-510D Cayro, ALPER LPI Radar, seyir radarı, parakete, manyetik pusula, DGPS, 
WAIS, alarm ve anons sisteminin deniz kabul süreçleri gerçekleştirildi.

Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok 
Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve At-
lantik okyanuslarında kullanılabilecek.

Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG An-
adolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek.

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olarak donanmaya katılmaya hazırlanan
TCG Anadolu’nun görev sistemleri birer birer sınavı geçiyor.
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BİLGİ
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