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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

AĞAÇ VE VİCDAN...
Tüm iktidarlar dönemimde tutulan yolun 
yanlış olduğu, atanan bakan ve bürokrat-
ların işin uzmanı ve liyakat sahibi ol-
madığıyla bilinir.
Şu an 20 yıllık geçmişte bakıldığında...
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bunu fark 
etti ve zaman zaman değişiklikler yapma 
yoluna gitti.
Peki...
Ekonomi çok iyi mi derseniz tüm dünya 
ülkelerinde olduğu gibi bizde de bunun 
Rus-Ukrayna savaşından kaynaklanıp 
dünya ekonomisini olumsuz etkilediği 
bilinen bir gerçek. 
Bizde de bu açıklanıp “Biraz sabır...” diye 
canlı yayında ifade edildi.
Doğrudur...
Fakat ülkede ayrıca tasarruf yoluna gidil-
ip bu tasarrufla ihtiyacı olan halkın ihti-
yacının giderilmesi iktidarda kim olursa 
olsun zorunlu bir görevidir.
O bizi engelliyor.
Bu bize engel oluyor gibi bir bahanelere 
sığınılması bilinçli halk tarafından kabul 
görmez ve ülke için faydalı işlemlerde ik-
tidarı engelleyen kendini engeller...
Artık... 

Bir yerde net anlaşıldığı gibi ülkede bu-
lunan sığınmacıların kendi ülkeleri olan 
Suriye, Afganistan’a gönderilmesi halkın ve 
ülkenin ekonomik durumunun düzeleceği 
göz önünde bulundurulup, seçimden önce 
bunun halledilmesi yoluna bir an önce gi-
dilmelidir.
Zor mu bu.
Değil.
Ne Suriye’de.
Ne Afganistan’da savaşın olmadığı bilinen 
bir gerçek artık.
Bu girişimin Cumhurbaşkanı sayın Er-
doğan’ın katkılarıyla halledileceğine dair 
halkta birlik ve beraberlik görüşü hâkim.
Ayrıca halkın yasaklarla ilgili şikayetleri 
var...
Basit bir ifadeyle bunu hatırlatmak gere-
kirse:
“Zakkum çiçeği cehennem ağacıymış” diye 
müzik gurubunun sahneye çıkmasını o ilin 
idare amirince yasaklamasından ne Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ne bir kısım AKP mil-
letvekillerinin haberinin olmadığı biliniyor.
İktidar bürokratları yasaklara sopa veya sert 
tutumlarla değil, sevgi ve şefkatle yaklaştığı 
müddet zarfında hem kendileri hem iktidar-
ca başarılı olunur ve ülke yıpranmaz. 
Hayat insanlara yüce Tanrı tarafından ver-
ilen bir değerdir.
Bu değerin bizim seçtiğimiz insanlar 
tarafından yok etme veya engelleme hakları 
yoktur.
Bir yerde Vicdandır bu...
Vicdan, Yüce Yaratanın kalbimizde yarattığı 
sevgi olup, onu yok etmeye kalkışan kendini 
yok eder.  
Halk iktidara vicdan sahibi Erdoğan’ı getir-
di ve şu an vicdan sahibi olmakla iktidarda 
tutuyor.
Bu yüzden buna dikkat edilmeli.
İktidarlar ağaç gibidir.
Ağacın kurdu ağacın içinde olmazsa ağaç 
yıkılmaz...
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KAPAK KONUSU

Cemiyet hayatının sevilen simalarından 
Monik İpekel bir Türkiye aşığı. Herzam-
an Türk olduğuyla gurur duyan, kimsesiz 
çocuklara, engellilerimize, kısacası yardıma 
muhtaç herkese elini uzatan bir yardım me-
leği. Yaklaşık 44 Derneğin kurucusu. Bir çok 
ünlü isim derneklerinde Monik Hanımın 
yılların verdiği tecrübesiyle başarıyla yol al-
makta. Ayrıca Monik Hanım bugüne kadar 
hiç röportaj vermemiş; “Nedeni var… Hayır 
işi anlatılmaz. “Yaparsınız ya bitmeye yakın 
anlatırsınız veya bittikten sonra o da sadece 
ilham olabilmek için diyecek kadar da mute-
vazi.

Nasıl başladı yardım çalışmalarınız?
Esasında ilk Türkiye aşkıyla başladı. Özellikle 
bunu yaparken köyleri ve köy insanını merak 
ettiğim için başladım. 

Ne kadar süre öncesinden bahsediyoruz?
Çok öncesi, çok detaya girmek istemiyorum. O 
kadar çok konuşulacak şey var ki. Açıkcası az 
önce belirttiğim gibi Türkiye’yi tanımak iste-
mekle başladı. İlk Tocevle Güneydoğuya gittik. 
Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Mardin, Kahta, 
Hasankeyf ordan Karadenize çıktık. Meml-
eketimi gezme sayesinde gerçekleri daha bir 
gördüm diyebilirim.

Bu sayımızda MONİK İPEKEL ile yaptığı bir çok iyiliksever 
çalışmalarıyla ilgili özel bir röportaj gerçekleştirdik

Röportaj :
Dilek BİRGEN / Simge Dergisi - İstanbul İl Genel Koordinatörü - Yazar

Yardım Meleği Monik İpekel
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KAPAK KONUSU

Ozamanlar  da evliymiydiniz?
 Evliydim.

 Eşiniz bu seyahatlerinize birşey söylemiyor 
muydu?
Zaten evlendiğimizde ben İsvçrede okuyan 
bir talebeydim. O yüzden seyahatime alışık-
tı, Ögrenci olduğum yıllarda yine bugünkü 
gibi Türkleri sevmez hep olumsuz konuşur-
lardı. Ben çok insanın düşüncesini o yıllarda 
bile pozitife çevirdim. Bir elçi gibi çalıştım. 
Evlendikten sonra çok yabancı arkadaşımı 
evime ve tekneme davet ettim. Burdan gider-
ken inanın Türk bayraklarıyla gider. O bayrak-
ları ofislerine asarlardı. Türkiye hakkında çok 
olumlu konuşurlardı. Ancak tabi nekadarına 
yetişebilirsiniz. Sonunda sivil topluluk olarak 
birlikte hareket etmeniz gerektiği noktasına 
geliyorsunuz. Bu şekilde Dernek kurma düşün-

ceniz başlıyor.

Siz yinede tek başınıza cok seyler başarmışsınız. 
Örnek alınacak bir insansınız.
Çok teşekkürler. Ben bir Türk vatandaşıyım. 
Türkiye’de yıllarca yasamışım. Düşünün ben-
im baba tarafı ispanya'da Katerina tarafından 
kovulmuş ve Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de 
hayatını kuruyor. Şimdi Osmanlı beni kucak-
lamış. Burası bizim toprağımız olmuş. Sonuna 
kadar da tabii Allah bana burada ölmeyi nasip 
etsin. Benim annemin mezarı burda. Teyzemin 
mezarı burada, yani ecdatlarim burada yatıyor 
Ben o mezarlara sahip çıkıyorum. Ziyaret ede-
biliyorum.  Nasıl memleketimi sevmem, nasıl 
bağlanmam? Bazı bizim insanımızda örneğin 
Amerika sevdası oluyor. Türkiye'de yaşıyorum, 
evet ama Amerika'da da yaşayabilirim diyorlar, 
yaşayamazsın.

MONİK İPEKEL
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Uluslararası  Basın Yayın Federasyonu 
Genel Başkanı

Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi
Şerafettin ŞIVKIN

Monik İPEKEL

Amerika'ya git ve yaşa ben göreyim. Orada 
5 sınıf vatandaş gibi yaşıyorsun. Eskiden biz 
yurttaşlık dersiyle büyültülürdük.

Keşke Yurttaşlık dersi şuanda da okullarda 
olsa değil mi?
Tabi ki çok çok önemli. Dediğiniz gibi gençliğe 
tekrar yurttaşlık dersi koysalar. Çünkü bir in-
sanın köklerini, memleketini, milliyetini, 
örfünü adetini yani her şeyini derin bilmesi 
lazım. Bilmesi lazım ki nereye ait olduğunu 
bilsin. Böyle öğretiler insana memleketini mil-
letini sevdirir. Memleket aşkını aşılar.

Bu arada kaç dernek kurdunuz?
Caba Derneği ilk kurduğum derneğim. Onun 
devamında yaklaşık 18 dernek kurdum fakat 44 
dernekte buyuk calismalarim ve  onlara önemli 
katkılarım oldu.

Dernek kurma fikri nerden aklınıza geldi? 
Zaten vardi fakat bir olay yasadim ve o olaydan 
sonra dernek kurmaya karar verdim. Diyarbakır 
seyahatinden geri dönüyoruz. Gönüllüyüz. 
Hepimiz işte güzel bir seyahat yapmışız, okul 
açmışız. Hava alanına geldik. Bir kadın yatıyor 
hava alanında. Kötü durumu, yanında bir çocuk 
30 yaşlarında ağlıyor. Koca orada oturmuş 
düşünceli. Sorduk ne oldu? ‘Diyarbakır'da an-
neme kanser teşhisi koydular. Hemen ameliyat 
olmazsa ölecek. Biz de istanbul'a ameliyata 
götürmek istiyoruz’ dedi. Bilet almamislar, Is-
tanbul’da hangi hastaneye gidicekler belli de-
gil. Birkac kisiye telefon açtık. Dedik ki böyle 
böyle bir hastamız var ne yapalım. O zamanlar-
da Capa Tip Fakultesi Başhekimi Demir Budak 
çok yakın dostumdu.



SİMGE DERGİ 7

Benden haber bekleyin dedi. Herseyi organize 
etti. Kadını bindirdik uçağa. Ücretsiz ameli-
yat ettirdik, sonra Demir Abi aradı dedi ki 
‘Ablacığım; biz yapmamız gerekeni yaptık 
tamam ama kemoterapi lazım. Kemoterapinin 
masrafını biz karşılayamayız’. “Tamam’ de-
dim. Diyarbakır'a biz aşağı yukarı bir 20 kişi 
gitmiştik. 20 kişiye tek tek telefon açtım dedim 
ki Çapa'nın hesap numarası herkes dedim, elini 
cebine koyuyor, bu kadinin hayatini kurtar-
mamiz lazim. Sagolsun kematerapi masraflarini 
karsiladik. Sonra unuttuk, olay bitti bizim için 
bitti. 4 ay sonra bana bir mesaj geliyor. Allah 
razı olsun sizler benim meleklerim siniz. Ben 
kurtuldum çocuğuma kocama eşime kavuştum. 
Nasıl güzel dualar etti anlatamam Ondan son-
ra düşündüm; dedim ki bu kadar gönüllü insan 
varsa o zaman ben bu gönüllüleri toplayayım 
bir dernek kurayim. 

İlk Güneydoğu’ya gidişinizi anlatır mısınız?
Güneydoğu'ya o zaman da çok gidilmiyordu. 
Hadi dedik biz gidelim. Önce memleketimizi 
tanıyalım. insanlarımız italya'ya gidiyor, efen-
dim, Fransa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor, 
oraya buraya gidiyor. Kendi memleketi olun-
ca kendi memleketine doğru dürüst gitmiyor 
bilmiyor. Bir gurup arkadaşımla konuştuk biz 
gidelim görelim. Güneydoğumuzu tanıyalım. 
Eksikler varsa belirleyelim. Elimizden ne geli-
yorsa özellikle kadın ve çocuklar için bir şeyler 
yapalım dedik. 
Hakikaten de olayı bu şekilde başlattık. 

Ne tür projeler yaptınız?
Güney doğuda çok şeyler yaptık. İlk Mardin'e 
gittik, Mardin'in şimdi gördüğünüz Mardin'den 
alakası yok. Güzellik yine güzel tamam ama 
otel yok, özür dilerim, tuvalet yok ve de yemek 
yiyecek yer yok. Ama Mardin’in o güzelliği. 
Akşam sanki bir ova, deniz olmuş. Böyle bir 
manzara olamaz. 
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Dedik ya biz bu Mardin için ne yapabiliriz. 
Düşünün mecburen Mardin'den Gaziantep'e 
otel yok diye geri döndük. Gaziantep’te bir o 
kadar güzel, bir o kadar mükemmel yemekleri, 
insanları, yapısı vede Gaziantep'te Belediye 
Başkanı bir sokak yapmış; Gaziantep'in bütün 
eski evlerini onarmış, o eski evleri küçük müze 
ve küçük sanat eseri yerleri gibi restore etmiş. 
Tek kelimeyle harika olmuş.

Bence İstanbul’da anlatılanlarla oraları 
gördüğümüz zaman Güneydoğu'da an-
latılanın veya var olanın tezat olduğunu 
göruyorsunuz. 

Hakikaten öyle. Neyse Gaziantep'te bir okul 
yaptırdık ve bir park yaptırdık. Parka bir kay-
dırak salıncaklar falan koyduk. Hatta çoçuk-
lar kaydırağı orada gördüler. Orada tanıdılar. 
Fakat başımıza ne geldi. Çocuk kaydıraktan 
kayacağına kaydıran tepesindeki merdivenden 
kendini aşağıya attı ve kolu kırıldı. Hadi çocuğu 
aldığımız gibi hastaneye götürdük. Çocuğun 
kolunu bandajladılar. Daha sonrasında biz 34 
tane okula tamamen oyun parkı kurduk işte 
kaydırak, tahterevalli gibi şeyler koyduk.

Güneydoğu’da başka hangi illerimize gittiniz?
Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'da çok kıymetli 
bir arkadaşım vardı.  O zaman daha surlar falan 
bakimsizdi. Açıkçası her yer cok bakımsızdı. 
Ufak yardımlar başlatalım dedik surların 
bakımı için. Bayağı bir seyahat düzenledik. Ve 
biz ondan sonra o surların bugünkü haline ka-
dar gelişimini takip ettik. Allah devletten razı 
olsun, hakikaten pırıl pırıl yaptılar. 

Mardin’de neler yaptınız?
Biz Mardin'de önce 2 tane tadilata ihtiyacı olan 
okul bulduk. Onların içlerini önce yaptırmaya 
başladık. Tabii onları yaptırmaya başlayınca 

gidip gelmemiz gerekti.. Öyle gittik, böyle geld-
ik resim koyduk, anlattık ettik. derken dediler ki 
o zaman burada bir müze yapılsın ve sağolsun 
Güler Sabancı’ya gittik. Güler Hanım sponsor 
oldu. Biliyorsunuz güzelim Mardin'deki Zeug-
ma Müzesine yaptı, yaptırdı. Antakya korusu 
açılışını yaptı. Harika bir açılış oldu.

Hala yardım eliniz Güneydogu Anadolumuz 
üzerindedir sanırım
Herzaman tabi ki.. Bazı okullarımıza Ipad ön-
deriyoruz. Yaklaşık 6000 tane kitabı toparladık 
ve bütün köylere yolladık. Şu anda kitaptan zi-
yade test kitapları istiyorlar. Pahalı olduğu için 
test kitapları, onları alıp yollamak daha makbul.

Köydeki kadınlarımıza yönelikte projeleriniz 
oldu öyle değil mi?
Evet köy köy gezdik. Köylü gerçekten mille-
timizin efendisi. Örneğin bir köyümüzde kadın-
larını peynir, tarhana, reçel yapmaya tesvik 
ettik. Satışına yardımcı olduk. Hakikaten son-
rasında ben işte 4-5 ay sonra o köye gittiğimde. 
Ya ağladım, o kadar güzel bir manzara. 
Yöresel kıyafetlerini giymişler. Bizi teşek-
kürlerle karşıladılar. Bembeyaz yemenlilerini 
bağlamışlar. Nasıl güzel peynirler üretmişler. 
Hatta halende üretime devam ediyorlar ve 
halen de satıyorlar. Tarhana kraliçesi olan bir 
kadınımız var düşünün. 

Güneydoğu Anadolu’dan sonra Karadeniz 
tarafınına mı yardım amaçlı geziler düzenle-
diniz?
Evet Karadeniz bölgemizi ziyaret ettik ve res-
men buralara aşık olduk. O tabiatin güzelliği, o 
insanlarımızın misafirperverliği hayran kaldık. 
O yöremiz çocuklarına oyuncak kampanyası 
başlattık. Belki yüzlerce çocuğa oyuncaklar 
dağıttık. Yöre yöre ihtiyaç sahiplerini belirle-
dik. Eşya, kıyafet yardımlarında bulunduk.
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Monik Hanım kurduğunuz Sosyal Marketten 
bahseder misiniz? Bence müthiş bir proje.
Hakikaten öyle. Ahmet Misbah Demircan es-
kiden Beyoğlu Belediye Başkanimizdi. Ken-
disiyle çok güzel bir çalışma yaptık. Bir sabah 
başkanım “bir market kurmak istiyorum” dedi. 
Nerede kasımpaşa'da? Tamamen kart sistemi 
yapacağız dedi. Ben de tamam dedim. Mar-
keti açtık. Market önce 20 metrekare bir yerdi. 
Kasımpaşa'nın bir evin altındaydı. Ben ne kadar 
arkadaşım varsa arabamla gidip hepsinden koli 
koli sabun, şampuan, çocuk bezi,  işte pirinç ak-
lına ne geliyorsa toplayıp markete götürüyord-
um. O zamanlar tabi arz talep fazlalaştı. Daha 
sonra marketi büyük bir yere taşıdık.

Kart sistemi nedir?
Sistem şöyleydi; ihtiyaç sahiplerini tespit 
edip, Aylık alışveriş için kart veriyorduk. Kar-
ta örneğin 300 tl lik alışveriş kredisi yükleni-
yordu. Aylık ihtiyaçlarını o kartla alıyorlardı. 
Gerçi marketimiz hala devam ediyor. Şuan ay-
lık alişveriş yapan kişi sayısı sanırım 30 Bini 
geçmiştir. Marketteki ürünlerin fiyatları sem-
bolik olduğu için kartına yüklenen parayla gay-
et güzel alışveriş yapabiliyorlar. 
Hatta daha sonra marketi kiraladığımız yerin 
üst katını tuttuk. Market için gönüllü çalışan 
kadınları topladık. Onlara bir kazanç kapısı 
olsun çocuklarının, evlerinin, kendilerinin ihti-
yaçlarını karşılaşınlar istedik. 
Zamanla 250 Kadın oldu. Onları gurupladık. 
Hediyelik kutu yapımına başlayalım dedik. En 
azından bir çok mağazaya hediyelik kutu vere-
bilirdik. Çok güzel kutular yapılmaya başlandı. 
250 kadını 50,50 gurupladık. Ahmet Misbah 
Başkanım da çok iyi bir kutucu öğretmen tut-
tu. Pazartesi Salı 50 tane kadın kutu yapmayı 
öğreniyordu. Çarşamba, Perşembe öbür 50 
kadın böyle dönüşümlü 50, 50, 50 çok pro-
fesyonel kutu yapımını öğrendiler. Hatta şimdi 
nerede kullanılıyor biliyor musunuz? Vakko ve 
Beymen’de.

Bağcılarda kurduğunuz Ağır Engelli okulu 
ne durumda?

Çok güzel bir proje ve fevkalade başarılı gidi-
yor. Hanımefendi bizden ağır engelliler için bir 
okul istedi. Bağcılarda hemen bize bir yer tahsis 
edildi. 5000 metrekare Ağır Engelliler için bir 
okul yaptık. Herkes canla başla çalıştı. Değer-
li iş adamlarımız odalar satın aldılar. İçleri bir 
engelli çocuğumuzun tamamen yaşayabileceği 
şekilde dekore edildi. Buraya çizdirdiğimiz 
okul modeli şu anda en iyi modellerden biri. 
Bağcılar da yani çok güzel bir iş yapmış olduk. 
Yüzde 60 Polis çocuklarına, yüzde 40 sivil hal-
ka hizmet verecek şekilde devletimize teslim 
ettik. 

Otistik çocuklarımıza yönelikte çok çalışmanız 
oldu öyle değil mi?
Evet çok fazla çalışmamız oldu. istanbul'da 
otistik çocukların anneleri geldiler bana dedil-
er ki benden sonra diye bir söz var. Yani bend-
en sonra bu otistik çocuğuma kim bakacak, ne 
olacak? Baktık ki, otistik çocuklarla gerçek-
ten eğitim çok önemli. Önce Riva'da bir çift-
lik kiraladık. Hobilerle otistik çocukları teda-
vi etmeyi amaçladık. Poniler getirttik.  Poniye 
bindirdiğiniz zaman o şiddet dolu çocuk 6 ay 
sonra muhteşem bir çocuk olma kapasitesini 
gösteriyor. Hakikaten doğrudur o ponylere bi-
nen çocuk belli bir süreçten sonra muhteşem 
olur. 
Geçen gün Bahçelievler Belediye Başkanımız 
Dr. Hakan bey geldi. Hakan Bey de otistik 
çocukları ponylerle tedaviye başlatmış. Ve-
liefendi’deki ponylerle birlikte otistik çocukları 
çocukların iyileşmesi için güzel bir adım atmış. 

Amputeler içinde güzel bir çalışmanız oldu, 
bahseder misiniz?
50 tane Ampute yüzücüye destek veriyoruz. 
Onların bütün bakımlarını üstlendik. Hatta iki 
çocuğumuz dünya üçüncüsü ve dünya yedinci-
si oldu. Uzuvları olmadığı halde muhteşem



SİMGE DERGİ 10

yüzüyorlar.

Kurduğunuz Parıltı Derneğiniz de çok başarılı 
işler yapıyor
Evet görme engelli çocuklarımız için çok güzel 
şeyler yapıyorlar. Görme engelli çocuklarımız 
için okullar kurduk. Senede 1800 talebe görme 
engelli geliyor ders alıyor. O çocuklardan 
bir tanesi şu anda Microsoft’un genel müdür 
yardımcısı, bir tanesi istanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. Şu anda 
yine üniversite giriş sınavinda ilk beşi kazanan-
lardan 5 tanesi görme engelli. 

Polis eşleri için birçok projenizin olduğunu 
biliyoruz biraz bahseder misiniz?
Bir zamanlar terör çok sık tırmanıştaydı. Her 
tarafta bombalar patlıyordu. Polislerimiz çok 
şehit verdi. Biz de hem polis eşlerine hem 
cocuklarına ek bir gelir olabilecek bir şeyler 
yapalım hem de gönülleri de biraz rahat etsin 
dedik. Ne kadar gönüllü varsa onları topladık. 
Birimiz ingilizce dersi verelim,  birimiz incik 
boncuklarla taki yapma öğretelim derken iş 
büyüdü. Ben Filiz AKIN’A gittim. Filiz benim 
iyi arkadaşımdı. Filiz dedim; baban tarafından 
üniformaya saygılı birisin biliyorum, gel po-
lis eşlerine bir şeyler yapalım dedim. Filiz; 
İncik boncuk mu yapıyorlar? Şahane bir şey 
yapacağım dedi. Fransa'daki bir arkadaşıy-
la tanıştırdı.  Şu anda Ender Mermerci’ nin 
dünürü oluyor kendisi ve Fransa'da Paris'te çok 
önemli bir merkezde bir mücevher dükkânı var. 
Düşünün bu dükkan hala bizim polis eşlerimiz-
in yaptıkları takıları satıyor. 

Polis çocukları için neler yaptınız?
Polislerin ağir engelli çocukları için beş bin 
metrekare bir bakım evi açtık. Ondan birazdan 
bahsederim. Esas omurga hasarı olan polis 
çocukları için özel kıyafet korse şeklinde gi-
yiyorsunuz. İlk başta uzun saatler nasıl kul-
lanıldığınıza dair ders alıyorsunuz. 

Hepimiz işte kendi aramızda topladığımız 
paralarla korseleri aldık, yaptırdık. Çocuklar 
gayet memnun, mutlu okula gidiyorlar, yürüye-
biliyorlar.

Darülacezemize büyük emek verdiniz öyle 
değil mi?
Ben senelerdir darülacezeye giderim. Elimden 
geldiğince yılarca yapabileceğimi yaparım. 
Ama istanbul halkı gerçekten büyük bir bölümü 
Darülacizeye gitmemiş ve bilmiyor. Benim va-
zifem onları alıp her bos vakitte onları alıp or-
ayi gezdirmek. Tertemiz pırıl pırıl bir yer. Hani 
koridorları sabun kokan bir yer. Yaşlılar o ka-
dar güzel bakılıyor ki orada inanılmaz hepsinin 
yüzünde mutluluk var. O darülaceze unutul-
mayacak, anılarla dolu bir yer en başta istan-
bul halkının gerçekten orayı gezip görmesi ve 
bilmesi lazım. 

Kapadokyamızın bügünkü Kpadokya ol-
masında emeğiniz büyük öyle değil mi?
İnanın öyle. Bu konuda mütevazi olamaya-
cagım. Benim Fransa'da bir arkadaşım var. No-
bel prizes kazanmış kadın. Bir gün geldi dedi 
ki Kapadokya çok önemli bir yer. Biz o zaman 
Kapadokya nedir bilmiyoruz ki 2000 senesin-
den bahsediyorum. Neden önemli dedim.  Noel 
baba’nin bir tası var dedi. Her yerde bir Noel 
Baba çıktığı için açıkçası ben güldüm önce. 
Fakat sonra dedim ki; eğer bu Fransız Nobel 
prizes ödülü alan kişi böyle birşey olduğundan 
bahsediyorsa o zaman bu vardır. 
Hakikaten bu kadınla biz kapadokya'ya gittik. 
Bir grup gönüllüyle birlikte. Kadın aradı aradı 
kapadokya'nın bir yerinde hakikaten bu taş 
buldu. Oyukların arasında böyle bir taş buldu. 
Ama noel baba taşını kadın bulunca seviniyor. 
Daha sonra Kapadokyanin tanıtımı için büyük 
konserde düzenledik. Dış ülkeden çok önemli 
isimler getirttik. Keşke o zamanın Hükümeti 
ve basını bu yaptıklarımıza yeteri kadar değer 
verseydi, tanıtımını yapsaydı yıllar içinde çok 
daha iyi yol alırdık. Bu Kapadokyamızdaki 
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Noel Baba taşıda Avrupalılar için turist çekmek 
amacıyla kullanılması gereken çok önemli bir 
unsur bence. Bu arada İstanbulumuzun tanıtımı 
amacıyla ülkeler arası yarışmalar, konserler 
birçok etkinlikler düzenlediğimizi söylemek 
isterim. Her seferinde inanın o yabancılar hay-
ran olarak ülkemizden ayrıldılar.

Gümülcine ‘de bir cami kurdunuz değil mi?
Evet Gümülcine’ye kalktık gittik. Daha doğrusu 
gittim. Yanımda bir arkadaşım daha vardı.  Bak-
tım gerçekten arabacı köyü muhteşem bir köy. 
Çoğu Türkiye'den giden ailelerin yaşadıgı hari-
ka bir köy. Onlara sorduk, ne yapabiliriz size?  
dedik. Dediler ki temelini attık bitiremedik 
camimiz yok.  istanbul'a döndüm. İstanbul'da 
işte bir sürü arkadaşım kendimde dahil olmak 
üzere caminin yapımi için plan yaptık, aramız-
da para topladık. Tabii gidip gelmeler oldu. 
Her gittiğimde de arabanın arkasına bahçe  için 
çiçeklere kadar lambalara kadar doldura dol-
dura defa gittik geldik. Sonra caminin içindeki 
duvarlara, motifler yapsınlar diye 2 tane de ark-
adaşa aldık, götürdük. Camimiz Türk halkının el 
emeğiyle çabuk çabuk bitti ve arabacı köyünde 
örnek cami oldu. 

Bu aralar çok sık Baküye gidiyorsunuz? 
Oraya gidiş sebebiniz nedir?
Azerbaycan'da Liv Hastanesini açıyoruz. O 
yüzden bu aralar biraz sık Baku’ye gidip geli-
yoruz. Baku muhteşem bir yer. Ayrıca  Türk 
Azerbeycan dostluğu da insanı mutlu ediyor. 
Balkonlarda Türk bayrağı ve Azerbaycan bay-
rağı yan yana, baktığınız zaman gözleriniz 
yaşarıyor. Türk olduğunuzu duyduklarında in-
anılmaz bir saygı gösteriyorlar. Şehit çocuklara 
destek olmaya çalıştık. Bazı koklu derneklerine 
maddi manevi destek olduk. İhtiyaç sahibi aile-
lerin çocuklarına oyuncaklar, kitaplar, montlar, 
botlar götürdük. Elimizden ne geliyorsa her 
gittiğimizde  elimiz kolumuz bayağı dolu gidi-
yoruz. 

Fotoğraflarda evinizin bir duvarının komple 
ödüllerle kaplı olduğunu görüyorum, sayısını 
biliyor musunuz?
İnanın sayısını bilmiyorum. Burada kimseyi 
hiçbir sosyal sorumluluk projesini atlamak 
istemiyorum. Bana layık görülen tüm bu pla-
ketler içinde tek tek teşekkür ederim. 
Fakat çok yardım çalışmaları yaptık, çok 
Dernekler kurduk. İnsanlara bir nebze faydamız 
olabıldıyse ne mutlu bize. Şehit Şerife Bacı 
ödülünü almışım, Lionsların ödülünü almışım. 
Rotari gönullülerin ödülünü almışım, Sağlık 
gönüllüleri ödülü almışım. Gülmek iyileştirir 
kanserli çocuklara yardIm ödülü almışım. Türk 
iş kadınlarından ödül almışım efendim. Ondan 
sonra sanat elçisi ödülü, ampute çocuklarımız 
için ödül almışım. Yaklaşık 500 den fazla 
ödülüm var.

Son dönemlerde ne tür projeleriniz var, nerel-
ere yardımlarda bulundunuz?
Aşağı yukarı 5 senedir Liv hastanesinde bazı 
projeler yapıyoruz. O projeleri yapmamın bir 
sebebi de hasta ve çaresiz insanlara yardımcı 
olmak. Sağlık çok pahalı. Benim yaptığım en 
son projede bir çocuğumuz 21 tane ameliyat 
olmuş ayaklarından yürüyecek artık az kalmış. 
Son ameliyatlarını Liv’de yaptırdık. Şuan 
çocuk yürüyor. 
Evet Kastamonu'da malum evler sel felaketin-
den dolayı tamamen çamur içinde kalmıştı. 
Yaşanılır gibi değildi. Bazı yerlerde de hiç ev 
diye bir şey de pek kalmamıştı. Yine orada 
hasarlı evlerin tespitini yaptık. Daha sonra eşya 
ve hatta tadilatları için ne gerekirse elimizden 
geldiğince yapmaya çalistik. Ben tabii hem 
gönüllüler adına hem bize destek veren çok 
yürekli Ahbap Derneği’nin gençlerine teşekkür 
etmek istiyorum. İnanın yardımlaşma işi partil-
er üstü bir olay ve bunu biz yaşıyoruz. Hakikat-
en yaşıyoruz. İnsanlar yardımlaşma anında bir-
birine çok kenetleniyor. Herkes saf duygularla, 
iyilik için orda kimsenin kimseden bir menfaati 
yok.
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Sadece iyilik ve yardım için tek vücut tek yürek 
oluyorsunuz. işte o kadar. 
Bu arada Uskudar Belediye Başkanımız hangi 
projeyi götürdüysek bize hemen destek oldu 
ve bir dediğimizi iki etmedi. Muhteşem bir kız 
yurdu yapıldı. İda kız yurdu. Ahmet Misbah 
Demircan öncüsü oldu ve 41 tane kızımız bu-
rada misafir ediliyor. Başlarında da çok kıym-
etli bir müdüre hanım var. Bizim de vazifem-
iz, o kız yurduna gerekli ihtiyaçları karşılamak 
üzere kahvaltılar hazırlamak, gönüllüleri o kah-
valtılara davet etmek. 
Aynı zamanda Afrika’da bir dernek kurduk. 
Dernek  orada birtakım su problemi yüzünden 
kemikleri kırılan çocukların  daha iyi şartlar-
da tedavi ve bakımlarının yapılması için. Bir 
yetimhane yapmak üzere çalışma başlattık. Şu 

ana kadar birkaç çocuğu ameliyat ettirdik. Hat-
ta ameliyat eden de Çağatay Öztürk hocamız 
LIV Hastanesi ortopedi uzmanı. Bunu tama-
men ücretsiz yapıyor.  Afrika’da gerçekten çok 
ihtiyacı olan o çocukları istanbul'a getirtip 
ameliyatlarını yapıp onları sonra ülkesine geri 
yolluyoruz. 

Son olarakta sokak çocuklarına yönelik pro-
jenizi sormak istiyorum?
Spor Bakanımız Ahmet Bey'le birlikte park-
ta başı boş gezen çocukları toparlayalım ve 
kaykay yaptıralım dedik. Hakikaten de önce bir 
kay kay federasyonu kurduk. Kay kaykayı doğ-
ru kullanmayı öğrendiler. Yarışmalara hazır-
landılar. Hatta Avrupa birincimiz oldu.

Bu nazik röportaj için 
Sayın DİLEK BİRGEN ' e

ve tüm
SİMGE DERGİSİ

çalışanlarına çok teşekkür
ediyorum.

MONİK İPEKEL
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticaret ve savun-
ma sanayi başta olmak üzere Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik 
bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere 
zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı, Kıbrıs 
meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı
Sunak telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirdi.
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GÜNCEL

FAO, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarında-
ki aylık değişimlerin izlendiği kasım ayı Gıda Fiyat 
Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Gıda Fiyat Endeksi, Kasım 2022'de 135,7 
puanla ekimdeki seviyesinin altında kaldı. Bir önce-
ki ay 135,9 seviyesinde bulunan endeks, Kasım 2021'e 
göre ise yüzde 0,3 artış gösterdi.

Fiyatlar kasım ayında tahıl, et ve süt ürünlerinde 
düşerken, bitkisel yağ ve şekerde yükseldi.

Hububat Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 
gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 art-
tı. Dünya buğday ve mısır fiyatları, kasımda sırasıyla 

yüzde 2,8 ve yüzde 1,7 geriledi. Buna karşılık, uluslar-
arası pirinç fiyatları yüzde 2,3 artış gösterdi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, geçen ay yüzde 2,3 artarak 
7 aylık düşüşünü sonlandırdı. Uluslararası palm ve 
soya yağı fiyatları yükseldi, kolza tohumu ve ayçiçeği 
yağı fiyatları ise düştü.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya 
göre yüzde 1,2 azaldı. Tereyağı, yağsız ve tam yağlı süt 
tozlarının dünya fiyatları gerilerken peynir fiyatları 
arttı.

Et Fiyat Endeksi, geçen ay ekime göre yüzde 0,9 azaldı, 
Şeker Fiyat Endeksi yüzde 5,2 yükseliş gösterdi.

Küresel gıda fiyatları kasımda düştü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatları endeksinin kasımda 
135,7 puana gerilediğini bildirdi.
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BAKIŞ AÇISI

TERÖRLE MÜCADELE
13 Kasım 2022 Saat 16:00 sıralarında 
yine bir terör olayı ile sarsıldık. İstan-
bul’un en işlek caddesi olan İstiklal 
Caddesi bir bombalı saldırı ile kana 
bulandı. Bu menfur terör saldırısında 
yaşamlarını yitiren 6 masum cana Yüce 
Allah’tan Rahmetler dilerken, halen te-
davileri süren yaralılara da acil şifalar 
diliyorum. 1984 yılından bu yana zam-
an zaman ülke gündeminin biraz geri 
planına düşse de, Türkiye’nin PKK/KCK 
terör örgütü ile mücadelesi de bütün 
hızıyla devam ediyor. Ülkemizin birlik 
ve beraberliğinin önündeki en önemli 
sorunların başında gelen bölücü terörle 
mücadelede, başta güvenlik güçlerimiz 
olmak üzere, devletin ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlarının işbirliği ile büyük 
bir kararlılıkla sürdürülüyor. Güvenlik 
güçlerimizin gerek ülkemiz içindeki 
ve gerekse ülkemizi tehdit eden sınır-
larımız ötesindeki teröristleri etkisiz 
hale getirme mücadelesi de kesinti-
siz devam ederken yine devletin ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarınca terör 
bataklığının ülke içinde kurutulabilm-
esine yönelik ciddi çalışma ve adımlar 
da atılıyor. Nitekim 20.11.2022 sabah 
saatlerinde Milli Savunma Bakan-
lığının sosyal medyadan yaptığı “Hesap 
zamanı! Alçaklardan hain saldırıların 
hesabı soruluyor!” paylaşımında 
“PKK/KCK/YPG ve diğer terörist un-
surları etkisiz hâle getirerek; Irak’ın 
ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza 
ve güvenlik güçlerimize yönelik terör 
saldırılarını bertaraf etmek ve hudut 
güvenliğini sağlamak, terörü kaynağın-
da yok etmek maksadıyla; Birleşmiş 
Milletler Antlaşması’nın 51’inci mad-
desinden doğan meşru müdafaa hak-
larımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suri-
ye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler 
tarafından ülkemize saldırılarda üs 
olarak kullanılan bölgelere ‘PENÇE 
KILIÇ’ hava harekâtı icra edilmiştir” di-
yerek yer verdiği açıklamasında olduğu 
gibi Türk Silahlı Kuvvetleri halkımıza 
ve güvenlik güçlerimize yönelik terör 
saldırılarını bertaraf etmek, terörü kay-
nağında yok ederek, komşu ülke Irak 
ve Suriye’nin kuzeyinde kümelenen ve 
İstiklal Caddesindeki terör saldırısını 
gerçekleştiren PKK/KCK/YPG unsur-

larına karşı “Pençe-Kılıç” hava harekâtı 
düzenleyerek, 1984 yılından bu yana 
ülkemizin, milletimizin başına mus-
allat olan terör belasından ülkemizi ve 
milletimizi kurtarmakta azimli ve kara-
rlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. 
Pençe-Kılıç hava harekâtıyla mille-
timizin güvenliğine kast edenlerden 
yaptıklarının hesabını sorularak, 
teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, 
tünel, depolar büyük bir başarıyla 
tahrip edilmiş, terör örgütünün sözde 
karargâhları da tam isabetle vurular-
ak, yerle bir edilmiştir. Şüphesiz terörle 
mücadele; teröristlere ve terör örgütler-
ine anladıkları dille mukabelede bu-
lunulmaya ve son terörist etkisiz hale 
getirilinceye kadar kararlılıkla devam 
edecektir. 

Gerçekte Güneydoğu’daki bataklığı ku-
rutmak için sihirli bir lambaya ihtiyaç 
yok.
1984 yılı Ağustos ayında Şemdinli 
ve Eruh ilçe baskınları ile ülkemiz-
in gündemime oturan bölücü terör 
örgütü PKK’nın Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki terör eylemleri o tarihten 
günümüze kadar son yıllarda azalarak 
da olsa devam etmektedir. Bölgede bir 
yandan terör örgütünün eylemlerinin 
önlenmesi ve teröristlerin etkisiz hale 
getirilmesi, diğer yandan da bölgedeki 
masum halkın korunması amacıyla 
1984’den itibaren başlatılan terörle mü-
cadele çalışmaları da gerek ülke içinde, 
gerekse sınırlarımız ötesinde basarı 
grafiği giderek yükselen bir tempoda 
aralıksız bir şekilde sürdürülmekte-
dir. Öyle ki, Anadolu’da yaklaşık bin 
yıldan beri birlikte yaşamış, et ve tırnak 
gibi kenetlenerek kederde ve kıvanç-
ta essiz bir birliktelik oluşturmuş, 
kardeşlik geliştirmiş insanlar arasına 
içerden ve dışardan çeşitli çevrelerce 
ve değişik gayelerle kin ve nefret to-
humları ekme emelleri bölge halkının 
engin sağduyusu ile başarısız kalmıştır. 
Bununla beraber, ne yazıktır ki, uzun-
ca bir süredir devam eden terör olay-
ları bölgede yaşayanları sosyo-ekono-
mik ve kültürel bakımdan telafisi zor 
sıkıntılara düşürmüştür.

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar
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Bu olaylarda pek çok masum evladını kaybeden 
bölge halkı bin bir emekle sahip olduğu mal ve 
mülki ile iş ve aşından da olmuştur. Yaşanan bu 
sıkıntıların sonucu olarak bölge halkı, terör or-
tamının yol açtığı derin acılarla içerden ve dışardan 
gelen doğrudan ya da dolaylı saldırılara karşı son 
derece duyarlı bir hale gelmiştir. 

Bu balkımdan böyle bir ortamda bölücü 
terörün ve onu besleyen etkenlerin süratle or-
tadan kaldırılabilmesi için sosyo-ekonomik ve 
kültürel atılımların yanında bölgede güven or-
tamının tesisi ile Devlet ve bölge halkı arasın-
da sevgi, şefkat ve güven köprüsünün hiçbir 
kuşkuya yer bırakmayacak bir şeklide kurulması 
gerekmektedir. Yıllarca süren terörün yol açtığı 
kuşku ve güvensizlik yerini süratle karşılıklı sev-
gi, hoşgörü ve güvene bırakmalıdır. Bunun için 
ise; bölgede güvenliğin mutlak olarak sağlanar-
ak terörist ile masum vatandaşın her halükarda 
ayrılması ve masum vatandaşın korunup koll-
anması zorunludur. Bunu sağlayacak olanlar ise 
istisnasız bölgede sorumluluk üstlenen kamu 
görevlileridir. Öyle ki, bölgede görev yapan ve 
sayıları çok azda olsa bazı kamu görevlilerinin 
kişisel yanlışlıkları ya da sahip oldukları yetkil-
eri kendi çıkarları için kullanmaları, bölgede 
çoğu zaman bu tür kişisel yanlış uygulamalar 
sanki bir devlet politikası imiş gibi değerlendi-
rilerek devletin yıpratılmasına yol açmaktadır. 
Bunun önlenebilmesi için de bölgede devlete 
güven duygusunu zayıflatan en ufak söz, hareket 
eylem ve işleme asla müsamaha edilmemelidir. 
Bölgede etkin, güçlü ve dürüst güven telkin 
eden bir kamu yönetimi için bölgeye sürgün, 
kırgın, küskün değil saygın, deneyimli, bölge 
kalkınmasında gerektiğinde risk üstlenebilecek, 
yüreği insan ve ülke sevgisi ile dopdolu, seçkin 
kamu personeli gönderilmedir. 

Yine bunun gibi, bölgede terör bataklığını 
oluşturan etkenlerin başında bölge halkının 
fakirliği ve işsizliği ile son 1990’lı yıllarda yaş-
anmış göçler ve kontrol altına alınmayan hızlı 
nüfus artışı ile eğitim, sağlık gibi sorunlarının 
aşılamaması gelmektedir. Bu nedenle bölgede' is 
ve aş imkanlarının artırılmasının yanında bölge 
insanının eğitim, sağlık ve diğer konularda 
karşılaştığı sıkıntıların aşılarak, onların insan-
ca yaşamaları için gerekli ortamın yaratılması, 
terör ortamının kurutulmasında son derece 
önemlidir. Bu bakımdan bölgede sevgi, şefkat 
ve güven köprüsü ekonomik ve sosyo-kü1türel 

tedbirlerle pekiştiri1melidir. Ekonomik tedbirl-
erin hedefi istihdam ile gelir artışı yaratmaktır. 
Bu tedbirlerin başında özellikle terörden son 
derece etkilenen alt ve orta gelir gruplarının 
ele güne muhtaç olmadan tek başlarına bir-
er ekonomik varlık olarak yasayabilmelerini 
sağlayacak ve yörelerin birikim ve özellikler-
ine göre değişmekle beraber halıcılık, kilimci-
lik, arıcılık, hindi besleyiciliği, ipek böcekçiliği 
ile hayvancılık gibi özel emek yoğun istihdam 
projelerinin süratle hayata geçirilmesi gelmek-
tedir. Kısacası, ülkemizde genciyle yetişkini-
yle, erkeğiyle ve kadınıyla insanımızın geleceğe 
umutla bakabilmesi, kontrol altına alınmış 
hayat pahalılığı ile geçim ve gelecek derdinin 
olmadığı, iş ve aş beklentilerinin gerçekleştiği 
bir atmosfer oluşturulmalıdır.

Hiç şüphesiz 1984 Ağustosundan itibaren ülke 
gündeminin başında yer alan bölücü terör so-
runu bölgede sağlanan sevgi, şefkat, hoşgörü ve 
güven ortamının sosyo-ekonomik ve kültürel 
tedbirlerle desteklenmesi halinde artık ülke 
gündeminden tamamen düşecektir. Ancak, 
bu mücadelede bölgedeki sıkıntıların gider-
ilmesi yanında dış bataklığın kurutulması da 
son derece büyük bir önem taşımaktadır. Bazı 
ülkelerin bölücü terör örgütüne sağladıkları 
doğrudan ya da dolaylı yaşamsal desteğe son 
verilmediği takdirde bu mücadelede nihai 
başarının elde edilemeyeceği açıktır.

Önümüze konan bu engeli bütünlük ve bera-
berliğimizi koruyarak aşmak zorundayız.
Unutulmamalıdır ki bölücü terör, sadece 
hükümetin değil, tüm kurum ve bireyleri ile 
devletin sorunudur. Dolayısıyla, terörü önleye-
bilmek için demokratik devletin bütün unsur-
ları ile bir yandan teröristle mücadele edilirken, 
diğer yandan bataklığı oluşturan etkenlerin üze-
rine hiçbir tereddüde yol açmayacak bir kara-
rlılıkla gidilmesi esas olmalıdır. Öyle ki, bu 
sorunu aşmadan Türkiye’nin bölgesinde güçlü 
ve iddialı bir devlet olma ihtimali yoktur. 
Önümüze konan bu engeli bütünlük ve bera-
berliğimizi koruyarak aşmak zorundayız. Bu 
sorun aşılacaktır. Çünkü Güneylisi, Kuzeylisi, 
Batılısı, Doğulusu ile çalışkan Türk Halkı barış 
içinde ve giderek daha iyi yaşamak özleminde, 
artık sevgili evlatlarımızın kardeş kavgası içinde 
hayatlarını kaybetmesini hiç mi hiç istemiyor…

BAKIŞ AÇISI
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GÜNDEM

Kremlin: Putin, Biden ile müzakereye açık ama Rusya
Ukrayna'dan çıkmaya hazır değil

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile 
müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Biden’ın Putin ile görüşmek için Rusya’nın 
Ukrayna’dan çıkması gerektiği yönündeki sözlerini 
hatırlattı.

Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını 
belirten Peskov, “Özel askeri operasyon devam ediyor. 
Bununla birlikte Putin temaslar ve müzakereler için 
açıktı ve öyle olmaya devam ediyor. Çıkarlarımıza ul-
aşmanın en çok tercih edilen yolu, barışçıl diplomatik 
araçlardır.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Rusya’nın “yeni topraklarını” hala tanı-
madığını ve bunun karşılıklı tartışma zemini bulmayı 
zorlaştırdığını kaydeden Peskov, Putin’in ülkesinin 
çıkarları için her zaman müzakerelere açık olduğunu 
vurguladı.

Peskov, Putin’in Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” 
öncesinde bile ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile hazırlanan taslak metinler 
temelinde müzakereleri başlatmaya çalıştığını söyley-
erek bu girişimin karşılıksız kaldığını anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Suriye’deki rejim lideri Beşşar Esed’in görüşme ihti-
maliyle ilgili soruyu da cevaplayan Peskov, henüz kesin 
bir şeyin olmadığını ancak böyle bir olasılığın var old-
uğunu dile getirdi.

Peskov, Putin’in böyle bir teması memnuniyetle 
karşılayacağını ve Rus tarafının buna katkıda bulunma-
ya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
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TBMM Başkanı Şentop: Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı, 
31 hedefe yönelik 275 faaliyet içeriyor

TBMM Başkanı Şentop, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın güçlü koordinasyon, çok taraflı iş 
birliği ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan 31 hedefe yönelik, 107 eylem alanı ve 

275 faaliyeti içerdiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Engelli Hakları Ulusal 
Eylem Planı'nın, istihdamdan erişilebilirliğe, eğitimden 
sağlığa, siyasi hayata katılımdan hakların korunmasına 
kadar geniş bir alanı kapsadığını belirterek "Bu plan, 
güçlü koordinasyon, çok taraflı iş birliği ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan, 31 hedefe yöne-
lik, 107 eylem alanı ve 275 faaliyeti içeriyor." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı hi-
mayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev 
sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 
Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nde yaptığı 
konuşmada, kendi alanında Türkiye'de tek, dünyanın 
da en büyük 6. fuarı olan bu etkinliğin, engellilerle ilgi-
li farkındalığı artırmayı, kurumlar arasında işbirliği ve 
dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, dışarıda 
bırakmadan, her bir ferde devletin hizmetlerinin ul-
aştırıldığını dile getiren Şentop, "Geçtiğimiz 20 yılda 
ülkemize, her alanda olduğu gibi engellilerimizin so-

runlarının çözümü konusunda da adeta çağ atlattık. 
Engelli kardeşlerimize yönelik çarpık önyargıları kır-
makla kalmadık, aynı zamanda onları hayatın içine kat-
acak adımları da attık. Köklü 'kerim devlet' geleneğimi-
zi, günümüzün sosyal devlet anlayışıyla harmanlayarak 
bu alanda yeni ve özgün bir paradigma ortaya koyduk. 
Devletimizin şefkat şemsiyesini genişletirken yardım, 
lütuf veya ihsan yerine hak temelli bir anlayışla hareket 
ettik." diye konuştu.

Bunun için önce engellilerle ilgili güçlü bir hukuki alt-
yapı oluşturduklarını aktaran Şentop, ülkenin ilk Engel-
liler Kanunu'nu 2005'te çıkardıklarını hatırlattı.

Birleşmiş Milletler'in, Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşmesinin de 2009'da kabul edildiğini, Anayasa 
değişikliğiyle engellilere yapılacak pozitif ayrımcılığı 
en üst düzeyde güçlü hukuk metniyle garanti altına al-
dıklarını ifade eden Şentop, bunun yanında mevzuatı 
özürlü, sakat, çürük gibi incitici ifadelerden tamamen 
arındırdıklarını söyledi.

GÜNDEM
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TEKNOLOJİ

James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu
Titan'da bulutlar tespit etti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uy-
dusu Titan'da bulutlar tespit etti.

CNN'in haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, geçen ay Dünya’nın dört katı atmosfer yoğun-
luğuna sahip Titan'ı inceledi.

İncelemede, 4 Kasım'da, Titan'ın kuzey yarımküresinde 2 bulut görüntülendi.

Söz konusu bulutlardan büyüğü Titan'ın yüzeyindeki bilinen en büyük sıvı kütlesi Kraken Mare’nin 
yakınında tespit edildi.

Titan’ın atmosferi nitrojen ve metandan oluşurken, bu oluşum uyduya turuncu bir görünüm ver-
iyor.

Titan'ın yüzeyinde bulutları oluşturan ve yağmur yağmasını sağlayan sıvı etan ve metan bulunuy-
or.
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"Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" adaylarının teste tabi
tutulduğu Eskişehir'deki askeri merkez görüntülendi

Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için belirlenen adayların test-
lere tabi tutulduğu Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim 

Merkezi (USAEM) kapılarını Anadolu Ajansına açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay 
Programı kapsamında belirlenen "Türk Uzay Yolcusu 
ve Bilim Misyonu" görevini başlatması üzerine https://
uzaya.gov.tr/ internet adresinden başvurular kabul 
edildi. Başvuranlar arasından Uluslararası Uzay İsta-
syonu'na gitmek için gerekli şartları taşıyanlar belir-
lendi. "Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" olmak için seçilen 
adaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Eskişehir'deki Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı USAEM Başkanlığında insan 
faktörü nedeniyle oluşan uçak kazalarının en aza indi-
rilmesi için pilotlara uyguladığı bazı özel eğitimlerden 
geçirildi. USAEM'de akademik eğitim verilen adaylara, 
alçak basınç odasında 25 bin fit irtifa basıncı ve G ku-
vvetine (ani hız değişimleri ve manevralar sırasında 
pilotların maruz kaldığı kuvvet) dayanıklılık seviyeler-
inin ölçüldüğü insan santrifüj (dairesel dönme hareketi 
gerçekleştiren makine) laboratuvarında (G-Lab) testler 
uygulandı.
Adayların eğitim alıp testlere tabi tutulduğu USAEM 
Başkanlığı kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı. AA 
ekibi, "uzay yolcusu" adaylarına uygulanan testlerin 
savaş pilotlarına verilmesi sırasında merkezi görüntül-
edi.
Uçuş fizyolojisi eğitiminden geçiriliyor

USAEM'de hava ve uzay hekimliği uzmanı olarak görev 
yapan Yarbay Nazım Ata, AA muhabirine, merkezin 
Türkiye'nin tek, dünyanın ise sayılı uçuş fizyolojisi eğit-
im merkezi olduğunu söyledi. USEAM Başkanlığının 
hem Türkiye'deki tüm askeri ve sivil uçuculara, aynı za-
manda dost ve müttefik ülke uçucularına uçuş fizyolo-
jisi eğitimleri verdiğini anlatan Ata, şöyle devam etti:
"Burada temelde 5 eğitim cihazımız var. Bunlardan 
birincisi alçak basınç odası. Burada irtifa çemberinde 
hipoks eğitimlerini veriyoruz. İkinci cihazımız insan 
santrifüjü eğitimi ya da G-Lab olarak isimlendiriliyor. 
Burada jet pilotlarına akselerasyonun (kalp atışların-
da beklenen artışlar) etkilerini anlatıyoruz ve bunun 
etkilerini emniyet yer koşullarında gösteriyoruz. 
Üçüncü cihazımız atlama sandalyesi eğitim cihazımız. 
Atlama sandalyesi eğitim cihazında bazen işler yolun-
da gitmezse nasıl atlanması gerektiğini, doğru atlama 
prosedürlerini uçucularımıza anlatıyoruz. Dördüncü 
cihazımız uçucu vertigosu eğitim cihazında olan Gy-
ro-Lab cihazı. Burada özellikle gece görüşü ya da bu-
lutlu ortamlar başta olmak üzere görüş referansının 
olmadığı durumlarda pilotların karşılayabilecekleri il-
lüzyonlara nelerdir, bu illüzyonlara karşı neler yapma-
ları gerektiğinin eğitimi veriliyor.

TEKNOLOJİ
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dünyada rezervleri
artmış tek Merkez Bankası TCMB'dir

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Kur korumalı mevduat uygulamasında Merkez Bankasını 
zarara sokan bir işlem olmadığını ifade etti, "Şu an, bu yıl itibariyle dünyada rezervleri artmış tek 

Merkez Bankası TCMB'dir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı 
Şahap Kavcıoğlu, kur korumalı mevduat (KKM) uygu-
lamasında Merkez Bankasını zarara sokan bir işlemin 
söz konusu olmadığını belirtti.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Elimizdeki tüm 
araçları Liralaşma Stratejisi çerçevesinde kullanmayı 
sürdüreceğiz
Kavcıoğlu, banka faaliyetlerine ilişkin TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumun ardından, kur 
korumalı mevduat uygulamasının banka bilançosuna 
yansımasına ilişkin sorularını yanıtladı.
Uygulama başladığından beri bir tartışmanın devam 
ettiğini dile getiren Kavcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) Kanunu Yüce Meclisimizin 
çıkardığı bir Kanun. Benim, milletvekilliği yapmış biri-
si olarak, Meclise karşı saygısızlık ya da bilgi gizlediğim 
gibi bir şey söz konusu olamaz. Kanunda bizim neyi 
açıklayacağımız, neyi açıklamayacağımız tarif edilm-
iştir." diye konuştu.

Kavcıoğlu, her gün analitik bilançoyu ve "dünyanın en 
şeffaf Merkez Bankası olarak" haftalık bilançoyu yayın-

ladıklarını vurguladı.
Kanunda tanımlanmış görev kapsamında Bankanın 
kar ve zararını yıl sonunda açıkladıklarını belirten Ka-
vcıoğlu, "Merkez Bankasının hiçbir kalemi gizli değildir. 
Dünyanın en şeffaf Merkez Bankası. Biz Yüce Meclisi-
mizin çıkardığı kanunun verdiği yetkileri kullanıyoruz. 
Bu yetkilerimizi yeterli görmezseniz Yüce Meclisimiz 
tekrar bu kanunu tadil eder, bu yetki çerçevesinde de 
daha fazla açıklama yapabiliriz." dedi.
Devletin kasası, para basma yetkilisi bir kurum olarak 
gizliliği korumakla görevli olduklarını ifade eden Ka-
vcıoğlu, "Bizi neden KİT Komisyonuna çağırmıyor-
sunuz? Neden hesaplarımızı diğer KİT'ler gibi 
araştırmıyorsunuz? Çünkü Merkez Bankasının, sizin 
verdiğiniz yetkilerle ve bize verdiğiniz sorumluluk kap-
samında açıklayamayacağımız ve çalışma yapacağımız 
bir yapısı var. Ben de sizin verdiğiniz yetkiyle bunu 
korumakla mükellefim. TCMB Kanunu bizim her gün 
neyi açıklamamız gerektiğini emretmiş, burada bir ih-
mal varsa bu sorumluluk benimdir." değerlendirmeler-
inde bulundu.
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Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin 
değeri yaklaşık 7 trilyon lira ile rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde saklanan pay senetlerinin değeri 30 Kasım itibarıyla 5,6 trilyon 
liraya ulaşırken, tüm menkul kıymetlerin değeri de 6,7 trilyon lira ile rekor kırdı.

Merkezi Kayıt Kuruluşunın (MKK) Veri Analiz Plat-
formu tarafından yayımlanan verilere göre, kasım sonu 
itibarıyla MKK nezdinde saklanan menkul kıymetlerin 
değeri 6,7 trilyon lira ile rekor seviyeye çıktı.

Söz konusu yükselişte, pay senetlerinin değerinin 5,6 
trilyon liraya ulaşması etkili oldu.

MKK nezdinde saklanan pay senedi dışındaki menkul 
kıymetlere bakıldığında, 650 milyar lirasını yatırım 
fonu, 240 milyar lirasını devlet iç borçlanma senedi, 
148 milyar lirasını özel sektör borçlanma aracı, 45 mi-
lyar lirasını diğer menkul kıymetler, 14 milyar lirasını 
Borsa Yatırım Fonları ve 2 milyar 22 milyon lirasını 
yapılandırılmış ürünler oluşturdu.

EKONOMİ
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Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki; bir 
ülkenin ekonomik gelişimi ve ticaret or-
takları artıkça, terör olaylarının sayısı azal-
maktadır. Aksine terör ve şiddet artıkça da 
o ülkede ekonomik istikrar bozulmaktadır. 
Bu çerçevede, terörün ekonomik, sosyal 
ve siyasal etkilerini şu şekilde özetlemek 
mümkündür.
Terörün ekonomi üzerindeki etkileri 
“doğrudan” ve dolaylı etkiler” şeklinde 
iki başlıkta özetlenebilir. Doğrudan etki; 
meydana gelen illegal faaliyet veya şidde-
tin sebep olduğu can ve mal kayıpları so-
nucunda toplumda kısa vadeli ancak etkisi 
büyük psikolojik bir durum oluşturmadır. 
Bunun sonucunda ortaya çıkan olumsu-
zluklar ise genellikle şunlar olmaktadır 
(Alp;2013:5-16):
a)Korku, kaygı ve belirsizlik ortamı, b)
Kamu hizmetlerinin aksaması, c)En-
flasyon, ç)Yatırımların yetersiz kalması, 
d)Savunma harcamalarının artması, e)
Özgürlüklerin kısıtlanması, f)İstihdamda 
düşüş, g)Kamu harcamalarının artması, h)
Turizm gelirlerinin düşmesi, ı)Dış ticarette 
düşüş, i) Ekonomik istikrarsızlık.
Terörün dolaylı etkisi ise uzun vadelidir 
ve kalıcı etkilere sahiptir. Dolaylı etkiler, 
ulusal ve uluslararası düzeyde terör faali-
yetlerinin yoğun yaşandığı ülkeye karşı bir 
belirsizlik ve güvensizlik duygusunun terör 
faaliyetleri bitirilse bile uzun süre psikolo-
jik etkisinin devam ederek ülkeye vereceği 
zararları kapsamaktadır. Örneğin, terör 
olaylarının yoğun yaşandığı bir bölgede 
yaşayan tüm insanların terör dolayısıyla 
işinden olması veya iş bulamaması dolaylı 
etkiler olarak değerlendirilebilir.
TÜİK tarafından açıklanan illerin kişi 
başına gelir sıralamasında, Doğu ve Gün-
eydoğu Anadolu Bölgesi illerinin en son 
sıralarda olmasının temel nedenlerinden 
birisi de terör faaliyetlerinin bu bölgelere 
olumsuz yansımasıdır.  Örneğin, 2015 yılı 
Ağustos ayı itibarıyla Iğdır ilinde yapılan 
bir saha araştırmasında,  Iğdır ilinde bu-
lunun otellerin terörün olmadığı dönem-
lerde kapasite kullanım oranları %75-90 
arasında iken, terör faaliyetlerinin arttığı 
dönemlerde bu oranın %20-30’a düştüğü 
vurgulanmıştır. Buna bağlı olarak ile 

yatırım yapılmak istenmediği ve mevcut iş 
sahiplerinin de batı illerine göç etmek iste-
diği vurgulanmıştır.
Terör sonucunda ekonomik ve sosyal 
şartların kötüleşmesi göç gibi sosyal so-
runların da yaşanmasına sebep olabil-
mektedir. Örneğin, Ağrı Alt Bölgesi’nde 
yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre 
ise, bölgede yaşayanların %74,5’i eğitim ve 
sağlık hizmetlerinin yetersizliği ile sosyal 
imkanların iyi olmamasına bağlı olarak 
imkan bulduklarında göç etme eğiliminde 
olduklarını ifade etmişlerdir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terör ol-
maması durumunda bu bölgenin dünyanın 
önemli turizm merkezlerinden biri haline 
gelebilmesi mümkündür. Çünkü, bu bölge 
insanlığın ilk yerleşim yerlerinden olan 
ve değişik dinlere ve kültürlere ev sahip-
liği yapmış Mezopotamya gibi önemli bir 
değere sahiptir. Yine Urfa ilindeki yaklaşık 
12 bin yıllık tarihe sahip olan Göbeklitepe 
bu potansiyelin en önemli göstergesidir.  
Ancak, bölgede yaşanan her bir terör faal-
iyetinin akabinde, yabancı ülkelerin bazen 
de bilinçli olarak Türkiye ve bölgeye git-
memeleri konusundaki uyarıları bölgenin 
terör dolayısıyla yaşadığı zararlı sonuçlara 
örnek gösterilebilir. 
Terör örgütleri genellikle yoksul ve çok 
çocuklu ailelerin; dışlanmış, başarısız, 
benlik kaygısı düşük, kendisini işe yara-
maz hisseden ve yaş ortalaması genç olan 
(21-22 gibi) çocuklarından seçmektedirler. 
Özellikle bu tür elemanlardan “canlı bom-
ba” amaçlı olarak dini motifli kullanılan-
larında “şehitlik”, sol ve ayrılıkçı amaçlarla 
kullanılanlarında ise “kahramanlık” vur-
gusu ve motifleri kullanılmaktadır. Bu du-
rum hem aileleri hem de toplumu sosyal 
ve psikolojik olarak olumsuz etkileyebil-
mektedir. Bu nedenle çözüm için devlet-
aile-okul-dini birimler-emniyet bağlantılı 
sosyal ve toplumsal önlemler birlikte 
üretilmelidir. Uluslararası terör faaliyetler-
inin önlenmesi için mutlaka uluslararası 
bir konsensus çerçevesinde özellikle finans 
kaynakları kesilmiş ve birlikte hareket 
edilen bir uygulama ile terör olayları ön-
lenebilecektir. 

TERÖR FAALİYETLERİNİN EKONOMİK, 
SOSYAL VE SİYASAL ETKİLERİ

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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BÜYÜK SUFİ EBU’L-KASIM-İ KUŞEYRÎ
Ebu’l-Kâsım Abdulkerîm Kuşeyrî, tasav-
vuftaki makamı yanında yaşadığı çağın 
büyük bilgeleri ve imamları arısında 
da yer almaktaydı. “Zeynü’l-İslâm: ve 
“Büyük İmam” olarak anılırdı. 986 yılyın-
da Ustuva eyaletinde dünyaya geldi. 1073 
yılında Nişabur’da hayata veda etti. Ailesi 
Beni Kuşeyr Araplarından gelmekteydi, o 
zamanlar Horasan’da arazi sahibi idiler ve 
varlıklı bir hayatları vardı. Babası Havaz-
in b. Abdulmelik b. Talha b. Muhammed, 
Ebu’l-Kasım henüz çocuk yaşta iken 
öldü. İlköğrenimini edebiyat ve Arapça 
öğrenerek alan oğlu kendisine ait köyün 
vergilerini ağır bulduğundan muhasebe 
biliminde ilerlemeyi ve vergi memuru ol-
mayı ve böylelikle köyünü vergiden muaf 
tutmayı düşünüyordu. İbn Hallikân’ın 
aktardığına göre delikanlı Kuşeyrî bu 
gerekçeyle ve bu niyetle Ustuva’dan ay-
rılmış ve Nişabur’a gitmişti. Orada hadis, 
fıkıh, tefsir ve kelam bilimlerine merak 
salmış, büyük bilgelerden örneğin Hek-
im Nişaburî ve İbn Fûrek gibi çağın de-
halarından uzun süreli dersler almış, şeri-
at bilimlerinde ilerlemişti. Kuşeyrî bütün 
bunların yanı sıra binicilik ve okçulukta 
da yaşadığı günlerin en önde gelenleri 
arasında sayılırdı. Öte yandan dayısı Ebû 
Ukeyl Selma, Ustuva nahiyesinin önde 
gelen dihkanlarından biriydi. 
Kuşeyrî daha Nişabur’a gelir gelmez 
Nişabur’da irşad halkaları güçlü ve düzen-
li bir yapıda çalışan Ebû Ali Dekkâk’ın 
etkisine girdi ve cazibesine kapıldı. Onun 
Ebû Ali Dekkâk ile olan bu manevi bağı 
bir süre sonra fiziki bağlarla da güç ka-
zandı. İbn Asakîr’in aktardığı bilgilere 
göre Ebû Ali Dekkâk silsilesi Cüneyd’e 
erişmektedir. O zamanlar Horasan’da son 
derece ünlü ve herkesçe kabul edilen bir 
kişiliktir. Bir süre Merv’de öğrenimini 
sürdürmüş, daha sonra Şiblî’nin müridler-
inden Ebu’l-Kâsım-i Nasrabadî’ye bağl-
anmıştır. Kuşeyrî’nin Ebû Ali Dekkâk ile 
tanışması ve onun sohbetlerine katılması 
gençlik yıllarının başlarına rastlamaktadır. 
Şeyhin bilgeliği ve görkemi onu derinden 

etkilemiş ve gönlünde derin izler bırak-
mıştır. Öyle ki, kendisinin görece daha 
genç olduğu günlerde şeyhin 1014 yılında 
ölümünden sonra uzun süre onun öğretileri 
ve sözlerinin derin etkisi altında kalmıştı. 
Şeyhin ölümünden uzun yıllar sonra yaz-
mış olduğu Risâle-yi Kuşeyriyye’de onu 
son derece saygın biri olarak, olağanüstü 
övgü dolu sözlerle anmıştır. 
Ebû Ali Dekkâk’ın ölümünden sonra 
genç yaştaki Kuşeyrî Ebû Abdurrahman-i 
Sülemî’nin sohbetlerine katılmış, başka 
birtakım sufîler ve şeyhlerle birlikte bu-
lunmuştur. O günlerde bir kez Mekke’ye, 
iki kez de Bağdat’a seyahatleri olmuştur. 
Onun Bağdat’a ikinci seyahati Selçuklu 
veziri Abdulmelik Kundurî’nin tahrikleri-
yle başlayan ve bazı Eşarî ileri gelenler-
inin şehirden toplanarak sürgüne gönder-
ilmeleriyle son bulan olaylarla Eşariler 
ile Rafızilerin Nişabur’da telin edildiği 
günlere rastlamaktadır. Bu maceranın 
hikâyesini ve şikâyetlerini Kuşeyrî Şikâye 
ilâ Ehli’s-sünne bi hikâyet-i mâ nâlehüm 
mine’l-mihne adlı eserinde yazmıştır. 
Bunu da Sübkî, Tabakâtu’ş-Şâfiiyye adlı 
kısa ve öz bir risale tarzında eserinde ak-
tarmaktadır. Bütün bu sürgünler ve kar-
gaşaların ardından Kuşeyrî, Horasan’a 
yeniden dönüp ders vermeğe ve bilgilerini 
insanlara aktarmaya devam etti (1063). 
Onun hadis yazma ve vaaz meclisleri 
özellikle bu konulara ilgi duyanların 
yoğun olarak yönelişlerini sağladı, ona 
saygı duyulmasına ün kazanmasına neden 
oldu. Bütün bunlardan da öte onun şey-
hlik ve önderlik merkezinin Nişabur’da 
güçlenmesini sağladı. İmam Kuşeyrî vaaz 
meclislerinde etkili vaazları dışında tasav-
vuf konusunda önemli eserler de kaleme 
aldı. Bunlar arasında ilk sıralarda tasavvuf 
eksenli bir Kur’ân tefsiri olan Letâifü’l-
işârât da yer almaktadır. İbn Asâkir’in ak-
tardığına göre o bu eserini 1019 yılından 
önce yazmıştır.

Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Nimet YILDIRIM

Yazar
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EYT düzenlemesi için işverenlere uygun finansmanlı
kredi paketi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT ile ilgili işverenlerin karşılaşacağı kıdem taz-
minatı yükünü, Hazine destekli KGF kefaletiyle karşılayabilecekleri kredi paketi için hazırlıklar 

başlatıldı." dedi.

Nebati, Twitter hesabından, emeklilikte yaşa 
takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeye ilişkin 
yaptıkları hazırlıklar konusunda paylaşımda 
bulundu.
EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı tarafından çalışmalar yapıldığını anımsa-
tan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin 

karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun 
finansman koşullarıyla Hazine Destekli Kredi 
Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile karşılayabilece-
kleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Mal-
iye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." if-
adesini kullandı.
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İklim değişikliğinin vurduğu Manderalılar 300 yıllık ata
topraklarını terk etmek istemiyor

Kenya’nın kuzeyinde yaşayan Manderalılar, küresel iklim krizinden en fazla etkilenen bölgede ol-
malarına rağmen 300 yıllık yurtlarını bırakmak istemiyor.

Etiyopya-Somali-Kenya üçgeninde bulunan ve son 
yıllarda karşı karşıya kaldığı kuraklıkla gündeme ge-
len Mandera eyaletinin sakinleri, son 6 yıldır doğru 
düzgün yağış almayan eyalette bir yandan kendi su ve 
gıda ihtiyaçları için mücadele ederken diğer yandan 
hayvanlarına bakmaya çalışıyor.

Yaklaşık 1,2 milyon insana ev sahipliği yapan eyalette 
genel olarak geçim, hayvancılık ve nehir boyu tarım-
cılığına dayanıyor. Kuraklık köyleri boşaltıyor
Eyalete bağlı köylerden Libehiya, kuraklığın en ağır vur-
duğu köylerden biri. Köyde son dönemde yaşam iyice 
zorlaşırken yerel halk yavaş yavaş göçmeyi düşünüyor.

Köyün her yerinde meralar ot yetersizliği ve ağır kurak-
lık koşulları nedeniyle hayvan leşleriyle dolu. Köyün 
etrafından akan nehrin suyu tamamen kururken Libe-
hiya köylüleri hem içme suyu ve temizlik suyunu hem de 
hayvanlara verdikleri suyu kuyudan çekmeye başlamış. 
Kuyu suları çok tatlı olmamasına karşın bölgede 
mecburen kullanılıyor ve neredeyse tüm kuyularda hi-
jyen kurallarına dikkat edilmiyor. Köylüler, aşırı kurak-

lıkla beraber yoğun bir rüzgarın da olduğunu ve her 
yeri kum kapladığını ifade etti.

Meralarda hiç ot kalmaması nedeniyle hayvanlara artık 
evde bakmaya başladıklarını, onlara kendi yedikleri 
pirinç ve mazeden yedirdiklerini, bunun da çok pahalı 
olduğunu anlatan köylüler, çocuklarınınkinden kısarak 
ayırdıkları yiyecekleri artık hayvanlara veremeyece-
klerini belirtti.

Etiyopya dağlarından doğan nehirlerin çoğunun ku-
ruduğunu anlatan yerel halk, 5-6 yıl öncesine kadar ek-
ilen nehir kenarındaki arazilerin tamamen kullanılamaz 
hale geldiğini söyledi.

Tarım arazilerinin yanı sıra hayvanların otladığı mer-
aların da kuraklıktan nasibini aldığını belirten Mander-
alılar, yağış sezonu olan ekim-kasım-aralık aylarında 
da yağmur yağmadığını, birkaç ay daha böyle gitmesi 
halinde hayvanlarının tamamının telef olacağını söyl-
edi.

GÜNDEM
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UKRAYNA SAVAŞI VE YENİ DEMİR PERDE

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 
2022 tarihinde başlayan savaşın sa-
dece bölgesel bir çatışmadan iba-
ret olmadığı, Karadeniz ve Hazar 
havzası dahil olmak üzere Avrasya 
coğrafyasının geleceğini ilgilendiren 
bir savaş olduğu ortaya çıktı. Uluslar-
arası sistem yeni bir Soğuk Savaşın 
sınırlarını çoktan çizmeye başladı 
ve yeni bir demir perde Ukrayna’nın 
Dinyeper nehri üzerinde örülüyor. 
Yeni küreselleşme dönemi bölge-
selleşme üzerine inşa ediliyor.
ABD, Sovyetler Birliğinin 
çöküşünden beri dünyayı adeta bir 
dev gibi kontrolsüz şekilde dolaşmayı 
başardı. Ayrıca bunu karşısında bir 
rakip olmadan başardı. ABD’de 1992 
yılında gerçekleşen başkanlık seçim 
sürecinde Demokratların adayı Paul 
Taorgas “Soğuk Savaş geçti, Alman-
ya ve Japonya kazandı.” derken bel-
ki de bugünlerin hesabını azda olsa 
yapıyordu. Fakat artık dünyanın 
süper gücü ABD değil. Çünkü yeni 
küreselleşme dönemi bölgeselleşme 
üzerine inşa ediliyor.
Günümüzde üretilen çözümler, 
büyüten tehditlere maalesef yetişem-
iyor. ABD ve Rusya Ukrayna sahası 
üzerinde Büyük Ortadoğu proje-
si (BOP) ve Büyük Avrasya Projesi 
(BAP) ile bilek güreşi yapıyor. El-
bette bunu açık savaş doktrinleri 
ile değil örtülü harp yöntemleri ile 
gerçekleştiriyor. İki hegemon güç 
geri adım atmaksızın önce psikolo-
jik sonrasında saha üstünlüğü sağla-
manın peşinde. Çünkü bir büyük 
güç hakkındaki “geri çekiliyor” al-
gısı, onun kurmuş olduğu düzenin 
çözülmesini hızlandıracak ve bu 
kabullenme “şimdi sırada ne var?” 
sorusunu ortaya çıkaracak. 
Rusya ekonomisi çökmedi.
The Economist dergisinde yer 
alan bir yazıda Ukrayna savaşın-
da batının Rusya’ya uyguladığı 
yaptırımlara rağmen Rus ekono-
misinin ayağa kalktığı yazıyordu. 

Ekonominin “nükleer silahı” SWIFT 
anlaşmasından çıkarılan Rusya, 
savaşın başladığı andan itibaren 65 
milyar dolardan fazla petrol sattı. 
Ayrıca Avrupa’nın Rusya’nın enerji 
ambargosundan sonra alternatif en-
erji kaynaklarına ve bakın çinko, ni-
kel, paladyum ihtiyaçları artıyor. Bu 
önemli metallerin ana tedarikçisi de 
Rusya. 
Sovyetler Birliğinin çöküşüne 
üzülmeyen kalpsiz, yeniden diri-
leceğine inanan da beyinsizdir.
Diğer taraftan Rusya hem Ukray-
na, hem de Suriye politikasını aynı 
güçte yönetmeye çalışıyor. Suri-
ye’de hamle yaparken bunu Ukray-
na’daki gelişmelerden bağımsız 
gerçekleştirmiyor. Yani iki bağımlı 
strateji karşımıza çıkıyor. Çünkü Rus 
devlet başkanı Putin için Rusya’nın 
yeniden kudretli dönemlerine döne-
bilmesi için devletin iki ayağının 
hem Ortadoğu-Doğu Akdeniz hav-
zasında hem de Karadeniz-Hazar 
Havzasında yere sağlam basması 
gerekiyor. Putin’in bir toplantı-
da “Sovyetler Birliğinin çöküşüne 
üzülmeyen kalpsiz, yeniden diri-
leceğine inanan da beyinsizdir.” der-
ken aslında yeni dönemde Rusya’nın 
Çarlık dönemindeki gücü ile eski 
Sovyet topraklarında manevra alanı 
ve alan hakimiyeti hedeflediği tah-
min edilebilir. 
Hülasa
Ukrayna, jeopolitik fay hatlarından 
sadece bir tanesidir. Arkasından 
Tayvan gibi başka fay hatlarının te-
tiklenmesi gelebilir. Putin ile Ukray-
na savaşını mümkün olduğunca 
uzatmak isteyecek. Çünkü elinde 
enerji ve tahıl gibi iki önemli kart 
var. Ayrıca enerji krizi sebebiyle batı 
Avrupa yarımadasındaki toplumları 
kendi hükümetlerine karşı kışkır-
tarak istediği sinir uçları ile oynay-
abiliyor. 

Öğr. Üyesi 
Dr. Furkan KAYA

Yazar
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Şebnem
BURSALI

ATV Ankara
Temsilcisi

Yazar

Dünyanın gözü kulağı ve dikkati bizim 
üzerimizde şu günlerde. Tarihinin en 
büyük sınır ötesi harekâtlarından birini 
gerçekleştiren Türkiye'nin harekâta devam 
edip etmeyeceği sadece bölgeyi değil, ABD 
ve Rusya dahil pek çok ülkeyi de ilgilendi-
riyor çünkü. Başkan Erdoğan'ın aylardır 
söylediği, "Bir gece ansızın gelebiliriz ya 
da vurabiliriz" söyleminin gerçekleştiği 
19 Kasım gecesinden itibaren terörü kay-
nağında kurutma konseptimiz gereği, 
sözümüzde ne kadar kararlı ve ciddi old-
uğumuz bir kez daha görüldü.
Uluslararası anlaşmalardan aldığımız yet-
kiyle, sınırlarımızı teröristlerden koruma 
amaçlı bu harekâtla ilgili dünyadan ciddi 
bir çıkış gelmezken, içeride altılı masa olar-
ak adlandırılan (İP hariç) partilerin yak-
laşımı çok ilginç. Aslında ilginç demek de 
pek doğru bir yorum değil; çünkü TSK'nın 
sınır ötesinde operasyon yapmasına izin 
veren tezkereye ret oyu kullanan parti ve 
partilerden başka bir tavır beklemek hata 
olurdu.
Her zaman söylüyoruz, "Terörün dili, dini, 
ideolojisi olmaz. Bir gün gelir sizi de vu-
rabilir" diye. Ne acı ki, önceki gün terör 
örgütü PKK-YPG'nin, Suriye'nin kon-
trolündeki Ayn-el Arap bölgesinden ateşl-
ediği roketle şehit olan 5 yaşındaki Hasan 
Karataş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Po-
lat'ın yeğeni.
Dün, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin ge-
leneksel kahvaltısında bir araya geldiğimiz 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza 
Dağ ile konuşurken, CHP'nin bu tutumunu 
da yorumlamasını istedik. "CHP üst yöne-
timinin terör örgütlerinin sözcülüğünü 
yapar göründüğü ya da siyasi temsilcisi 
HDP ile birlikte hareket ediyor olması, 
millet tarafından sorgulanıyor. Vatansever 
CHP'liler, demokratik yollardan seçimle 
tekrar yönetimi ele geçirdiklerinde sadece 
kendi partileri için değil, Türk siyaseti için 
de önemli bir görev yapmış olacaklar" di-
yen Dağ'a hak vermemek mümkün mü?

CHP'DEN İSTİFALAR!
Dün sabah saatlerinden itibaren, CHP 
Genel Merkezi'nden il ve ilçe başkan-
lıklarına gönderilen 2002/895 sayılı yazı, 
Ankara kulislerini hareketlendirdi. Yazıda, 
CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 
alınan bir karar tebliğ ediliyor ve 2023 yılı 
içinde yapılacak milletvekili seçimlerinde 
aday adaylığını düşünenlerin 5 Aralık 
2022 ile 26 Aralık 2022 tarihleri arasın-
da görevlerinden istifa etmeleri gerektiği 
söyleniyordu. İstifa etmeleri gerekenler de, 
CHP'nin il, ilçe ve belde başkanları ile il, 
ilçe ve belde yönetim kurulu üyeleri olarak 
sınırlandırılmıştı.
CHP kulislerinde hemen bu tebliğna-
menin adresinin Ekrem İmamoğlu ile 
Mansur Yavaş olduğu yönünde yorumlar 
yapılmaya başlandı. Belediye başkanlarına, 
milletvekilliği ya da milletvekilliği seçim-
leriyle birlikte yapılacak cumhurbaşkanlığı 
seçimleri için adaylık yolunun kapatıldığı 
yorumlarında bulunuldu.

HINCAL AĞABEY
Üniversite stajımı yaptığım ANKA 
Ajansı'nın o dönem Haber Müdürü Timur 
Türkan Ağabey'in bana ilk sözü, bu mesle-
kteki önemli rehberlerimden biri oldu. "İyi 
bir gazeteci (yazılı ya da görsel) olmak is-
tiyorsan her şeyden önce çok iyi bir gazete 
okuru olacaksın" sözünü bunca yıldır 
kendim ve birlikte çalıştığım genç ark-
adaşlarım için hem söyledim hem yerine 
getirdim.
29 yıldır aynı çatı altında çalışmaktan hep 
gurur duyduğum Hıncal Uluç Ağabey ile 
ilgili çok şey yazıldı, çok şey söylendi. Ben-
im için de en dikkatimi çeken özelliği; çok 
iyi bir gazete okuru olmasıydı. Başarısının 
ve her daim gündemde kalmasının en 
önemli sebeplerinden biri de buydu bel-
ki. Basında önemli bir devir kapandı ama 
yetiştirdiği onlarca gazeteci onun izinden 
gitmeye devam edecek. Nur içinde yatsın 
inşallah...

Terörün ideolojisi olmaz...
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      İstiridye ılıman ve sıcak deni-
zlerde toplu olarak yaşayabilen iki 
kabuktan oluşan canlı su hayvan-
larıdır. Derisinden salgıladığı mad-
de, kabuğunu oluşturur ve derisi 
pürüzsüz ve serttir.
     Ülkemizde Ege, Akdeniz ,Ka-
radeniz ve İstanbul boğazı'nın 
birleştiği yerlerde görülmektedir. 
Bu canlıların yüzden fazla çeşidi 
bulunmaktadır.Kıyı kentlerimizde 
yaşayan insanlarımız dışında çok-
ta tanınmasada, aslında bu canlılar 
hayatımızda çok önem taşımaktadır.
      İstiridyeler, doğanın bize sun-
duğu mucize canlılar desek pekte 
abartmış olmayız, çünkü istiritye-
ler temiz suda yaşadıkları için bu-
lundukları ortamdaki suyu temi-
zleyen canlılardır. Bu canlılar bir 
çeşit kendini koruma mekanizması 
sağlayarak kabukları arasına kaçan 
bir kum veya taş tanesini çok katı 
olan ve parlak yapısı bulunan min-
erali ile kaplar ve sarar zaman geç-
tikçe bu yabancı madde sert ve 
parlak bir taşa dönüşmeye başlıyor 
ve bu mucize taş inciye dönüşüyor. 
Aslında İncinin hayatımıza girişi 
de başlamış oluyor. Kabuklarının 
iç tarafını korumak amacıyla üret-
tiği ve aragonit adı verilen bir çeşit 
kalsiyum karbonat kristallerinden 
oluşan madde sedefe dönüşüyor, bu 
sedef İncinin oluşumunu sağlıyor.
      Ayrıca insanlar tarafından be-
sin kaynağı olarak da tüketiliyor. 
Ancak müslüman ülkelerde etinin 
caiz olmadığına dair yorumlar 
vardır. Etinde çok sayıda yararlı be-
sin özellikleri vardır. İstiridye ka-

buğu sedef olarak bilinen Osmanlı 
zamanından beri camilerde, min-
berlerde, sandıklarda, duvarlarda 
birçok alanda süslemeler de önem 
taşımıştır. Halen günümüzde de 
ustaları az olsada devam etmekte-
dir. Bu canlıdan çıkarılan İnciler 
ise çok değerlidir. Hatta ABD başta 
olmak üzere birçok ülkede bu can-
lıları ultrason ile kontrol edip İnci-
si varsa alıyor yoksa yaşam alanına 
bırakılıyorlar. Böylece üremesini ve 
neslinin çoğalmasını sağlamış oluy-
orlar.
      Mucizevi bu canlıyı tanımak, 
tanıtmak ve sahip çıkmak için nel-
er yapılması gerektiği konusunda 
görüşler sunulmaktadır. 
      Ülkemizde son zamanlarda et-
kisini çok gösteren musilaj olayı 
deniz kirliliğinin ve deniz canlıları-
na çok kötü etkisini göstermektedir. 
Deniz kirliliğine istiridye ve benze-
ri canlıların çoğalmasını üremesini 
sağlayacak gerekli önlemlerin alın-
ması ve yatırımcılarına tanıtmak 
gerekmektedir. Son zamanlarda 
ülkemiz ve ekonomimiz için önemli 
yer alan balıkçılık ve deniz ürünleri 
yatırımlarımızı desteklemeliyiz.

 İSTİRİDYE MUCİZESİ

Aslıhan DEMİR
Yazar
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Bilindiği üzere birincil insan hakkı 
olarak sağlık hizmetleri yenilikçi te-
knolojilerin geliştirilmesinin odak 
noktası haline gelmiştir. Teknolo-
jik gelişmeler yüksek kaliteli, uy-
gun fiyatlı ve kabul edilebilir sağlık 
hizmetlerinin insanlara ulaşmasın-
da büyük katkı sağlamaktadır. Na-
nobilimdeki gelişmeler yeni nesil 
nano-yapıların ortaya çıkmasına 
yol açmış olup her biri inanılmaz 
sayıda uygulamalardan sorumlu 
olan benzersiz bir dizi özelliğe sa-
hiptir. Başlangıcından bu yana na-
noteknoloji, sağlık hizmetlerini 
gittikçe artan oranda etkilemiştir. 
Geçtiğimiz birkaç yılda dünya na-
noteknolojinin her yerde bulunabil-
mesine tanık olmuştur ve bu süreç 
sağlık sektöründeki ilerlemeyi kap-
samlı bir şekilde hızlandırmıştır. 
Nanoteknolojinin ve/veya na-
no-sistemlerin tıbba dahil edilm-
esi, hastalıkların önlenmesi, teşhisi 
ve tedavisine birçok fayda sağlayan 
alan nanotıp olarak bilinir. Küresel 
sağlık için nanoteknoloji çözümleri 
geliştirirken bunların yaygınlığıyla 
ilişkili etik, çevresel, sosyo-ekono-
mik, kültürel ve yasal yönlerini de 
dikkate almak her konuda olduğu 
gibi önem arz etmektedir. 

Daha önceki yazılarımızda da 
üstünde durmuştuk fakat tekrar 
etmekte fayda var, nanoteknoloji, 
boyutu 100 nanometrenin altında-
ki malzemelerin teknolojik uygu-
lamasıdır. Nanotıp, belirli hücreleri 
veya dokuları hedefleme yeteneğini 
geliştirmek için nanoteknolojiyi kul-
lanır. Bu malzemeler nano ölçekte 
üretilir ve vücuda verilmesi güven-
lidir. İnsan vücudu temelde hücre-
lerin içinde meydana gelen büyük 
bir kısmı nano ölçekli süreçlerden 
oluşan karmaşık bir sistemdir. Di-
yabet, kanser veya Alzheimer gibi 
hastalıkları tedavi edeceksek, on-
ların ölçeğinde çalışan teknolojilere 
ihtiyacımız vardır. Tıbbi nanote-
knoloji nispeten yeni olsa da çeşitli 

hastalıkları teşhis etme, tedavi etme 
ve önleme şeklimizi şimdiden et-
kilemektedir. 

Nanoteknoloji ile üretilmiş ve be-
lirli hücre veya dokuları hedefley-
en ilaçların üretimi nano-ilaç üre-
ten şirketler tarafından büyük ilgi 
çekmektedir. Günümüzde nanote-
knoloji ürünleri sağlık hizmetler-
inde giderek daha fazla kullanılır 
olmuş olup kanserin yanı sıra kardi-
yovasküler ve merkezi sinir sistemi 
ile ilgili bazı hastalıkların teşhisi, 
görüntülenmesi ve tedavisine oda-
klanmıştır. İlaç verilirken nano-sis-
temler sıradan tekniklere kıyas-
la kontrollü salım ve iyileştirilmiş 
alıkonma süresi ile ilaçların hedef 
doku ve organlara hassas bir şekilde 
iletilmesini sağlamaktadır. Bunlara 
şu anda verilebilecek en iyi örnek, 
çeşitli kanser türlerini ve kardiyo-
vasküler hastalıkları tedavi etmek 
için kullanılan nano-lipozomlardır. 
Nano-lipozomların kullanımının en 
önemli nedenleri hedef dokuya ilaç 
salımı, iyi biyouyumluluk ve kan 
dolaşımındaki ilacın kontrolüdür. 

Nanotıp ve nano-cihazlardaki 
gelişme birçok araştırmacıyı al-
ternatif tedaviler aramaya sevk et-
miştir. Çeşitli nano-malzemelerin ve 
nano-sistemlerin şaşırtıcı özellikleri 
ve uygulamaları, yakın gelecekte uy-
gulanacak teknolojilerin geliştirilm-
esinde umut vaat etmektedir. 

Nanoteknoloji ve Sağlık Uygulamaları

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar



SİMGE DERGİ 35

BAKIŞ AÇISI

Son yıllarda sağlık da bazı değişik-
likler oldu. Sağlık sistemi ve mevzuat 
değişiklikleri yanında şehir hastane-
leri sağlıkta gündemimizin önemli 
bir konusu teşkil etmektedir. Bazı 
şehirlerde birer,  bazı büyük şehirl-
erimizde birden fazla şehir hastan-
esi hizmete girdi. Ankara’da 2 şehir 
hastanesi planının birisi Bilkent 
bölgesindeki hastane yaklaşık Şubat 
2019 tarihinde faaliyete geçti.  İkin-
cisi Etlik bölgesinde olan şehir has-
tanesi ise kısmı olarak eylül ayının 
sonunda kısmı olarak açıldı. Bu has-
taneler ile antlaşmalar nasıldı? Yap 
işlet devret modeli miydi? Hasta ga-
rantisi verilmiş miydi? Hazineden 
ne kadar para çıkıyordu? gibi birçok 
soru sorulup, siyasiler ve kamuoyu 
tartışa dursun biz kendi konumuza 
dönelim. Bilkent şehir hastanesine 
Türkiye cumhuriyetinin köklü has-
tanelerinden Ankara Numune has-
tanesi, Türkiye Yüksek ihtisas has-
tanesi, Zekai Tahir Kadın doğum 
hastanesi ve Fizik tedavi ve Reha-
bilitasyon hastanesi taşındı. Ayrıca 
daha önce aynı bölgedeki Atatürk 
eğitim ve araştırma hastanesi de bu 
komplekse dahil oldu.
Yılan hikayesine dönen Etlik şehir 
hastanesi açılması ve taşınma işi; ni-
hayet açılarak kısmi bir şekilde hiz-
met vermeye başladı. Bu şehir has-
tanesine eski SSK hastanesi olarak 
bilinen Dışkapı (Yıldırım Beyazıt) 
Eğitim ve araştırma hastanesi, Dr. 
Abdurrahman Yurtaslan Ankara 
Onkoloji eğitim araştırma hastane-
si, Ulucanlar göz hastanesi, Dışkapı 
çocuk hastalıkları hastanesi, Etlik 
kadın doğum hastanesi taşınması 
planlanıyor ve son aylarda hızlı bir 
şekilde bunun hazırlıkları yapılıyor-
du. Bu taşınma süreçlerinde bazı siv-
il toplum örgütleri, hasta dernekleri, 
hastalar, bazı siyasi partiler ve bazı 
televizyon kanalları kamuoyun-
da özellikle Onkoloji hastanesinin 
yerinde kalması yönünde baskılar 
oluşturmaya başladılar. Tam açılış 
günü ve sonrasında Sağlık bakan-
lığı yetkilileri tarafından bu hasta-
nelerin tamamen kapatılmayacağı 

duyuruldu. Görevlendirilen doktor 
ve personellerin bir kısmının On-
koloji hastanesine geri gönderildiği 
görüldü. Bu uygulamalar Sağlık 
bakanlığı politikalarını bazı TV 
kanalları mı yönlendiriyor şeklinde 
esprilere sebep oldu.
Bu aylarda onkoloji hastanesinden 
bazı doktorların yeniden Etlik şe-
hir hastanesinde görevlendirildiği 
görülmektedir. Onkoloji hastane-
sinin tamamen yerinde kalacağı ve 
taşınmayacağı ve de yeni 600 yataklı 
bir onkoloji hastanesi yapılacağı ve 
zemin etütlerinin de yapıldığı gün-
deme oturmuştur. Onkoloji hasta-
nesi sahası geniş bir alana yayıldığı 
için eski hastane faaliyetine devam 
ederken yeni bir hastane yapılma 
imkanı olabilir düşüncesi hakim ol-
maya başladı. Yine ortada dolaşan 
söylemlerde taşınma işleminin yıl-
başından sonra başlayacağı,  genel 
seçimlerden sonra olacağı ve bu uy-
gulamalar siyasi olarak oy kaygısı 
ile ertelendi gibi farklı söylentiler 
vardır.
Kamuoyunun yetkililerden duymak 
istediği özellikle Onkoloji hastanesi 
tamamen taşınacak mı? yerinde kal-
acak mı? Yerinde kalacak ise devasa 
Etlik şehir hastanesindeki onkoloji 
kulesi nasıl işletilecek? Rantabl ol-
acak mı? Hasta olmadan giderlerin 
nasıl üstesinden gelinecek? 
Gidilecek ise bir an önce bekle-
nilmeden gidilmesi; kalınacak ise 
de kesin dille bu kamuoyuna açıkl-
anmalıdır. Kesin ve net açıklamalar 
başta hasta ve doktorlar olmak üzere 
tüm sağlık çalışanlarını rahatlata-
caktır. 

HASTANE SERÜVENLERİ

Prof. Dr.
Necati ALKIŞ

Yazar
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KUDRET MU’CİZESİ BAL
Bal, şefkat ve merhamet sahibi rabbimizin 
kudret hazinelerinden arılar vasıtasıyla insan-
lara hediyesidir. Balın ilk kullanımı 8 bin yıl 
öncesine dayanmaktadır. İspanya/Bicorp’taki 
Arana mağarasında bal biriktiren insan figürl-
eri bulunmuştur.  
Bal, arının baskın olarak faydalandığı bitki 
türüne göre isimlendirilir. Mesela çam balı, 
kestane balı, akasya balı, geven balı, ayçiçek 
balı, vb. ya da muhtelif çiçeklerden faydal-
anıyorsa genel olarak çiçek balı denir. TUİK 
2021 verilerine göre, ülkemizde 96 bin 344 ton 
bal üretilmiştir. 
Bal; şekerler ve enzimler, aminoasitler, or-
ganik asitler, karatenoidler gibi bileşenler ve 
vitaminler, mineraller ve aromatik maddel-
er içermektedir. Bu nedenle bal, antioksidan 
ve antimikrobiyal özelliklerde yaratılmış bir 
şifa kaynağıdır. Balın bileşimi, aroması, rengi 
ve tadı arının istifade ettiği bitkilere, yaşadığı 
bölgeye ve iklimsel özelliklere göre değişebil-
ir. Bal doğrudan güneş ışığına maruz bırakıl-
mamalıdır.
Balın Şeker Kompozisyonu
Balın şeker kompozisyonu, arının faydalandığı 
bitkinin türüne göre değişebilir. Balın muhte-
vasındaki şekerlerin %75’i glukoz ve fruktoz 
gibi monosakkaritlerdir. Sukroz gibi disakka-
ritler ise %10-15 oranında bulunur. Ayrıca çok 
düşük oranlarda diğer şeker grupları da vardır. 
Balın enerji değeri, su içeriği, akışkanlığı ve 
granulasyonu balın içindeki şekerlerin oran-
larına göre ortaya çıkar. 
Şeker içeriği yüksek olması sebebiyle sağlık 
açısından günlük tüketimi az miktarlarda ol-
malıdır. 
Bal Tam Bir Vitamin ve Mineral Deposudur 
Vitaminler ve mineraller gibi mikrobesinler, 
vücudumuza çok az miktarlarda alınması-
na rağmen metabolizmamızın düzenli olarak 
çalışması için çok önemli fonksiyonlar ile va-
zifelendirilmişlerdir. Balın kompozisyonunda 
B grubu vitaminlerden;  thiamine (B1), ribo-
flavin (B2), nicotinic acid (B3), pantothenic 
acid (B5), pyridoxine (B6), biotin (B8) ve folic 
acid (B9) vardır. Bütün bal çeşitlerinde vita-
min C bulunur. 
Farklı bal çeşitlerinde potasyum, magnezyum, 
kalsiyum, demir, fosfor, sodyum, mangan-
ez, iyot, çinko, lityum, kobalt, nikel, kadmi-
yum, bakır, baryum, krom, selenyum, arsenik 
ve gümüş bulunmaktadır. Bu minerallerin 

vücudumuzda metabolizmanın düzenli olar-
ak sürdürülmesi ve bağışıklık sistemimizin 
güçlü olması için son derece önemli rollere 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Açık renkli bal-
lardaki mineral oranı on binde dört  (% 0,04) 
iken, koyu renkli ballarda binde iki (% 0,2) 
civarındadır. İz elementlerin miktarları arının 
faydalandığı bitki türüne göre değişim göster-
ebilmektedir.  
Baldaki minerallerin 1/3’ü potasyum ele-
mentidir. Potasyum, kalsiyum ve sodyum 
gibi makroelementler ile demir, bakır, çinko, 
manganez gibi iz elementler insan sağlığı için 
çok önemlidir. Çünkü bu mineraller metabo-
lizmayı etkileyerek, dolaşım ve üreme sistemi-
nin düzenli çalışmasını sağlar ve biyokimyasal 
reaksiyonlarda katalizör görevi yaparlar. Arse-
nik, civa, bakır ve kadmiyum fazla miktarlarda 
alındığında insan vücudunda zehirlenmelere 
sebep olabilir. Toksik etkili mineraller kirletici 
unsurların bulunduğu endüstriyel alanlarda, 
trafiğin yoğun olduğu bölgelerde üretilen bal-
larda fazla miktarda bulunabilir. Bu nedenle 
doğal ortamlarda üretilmiş balları tüketmek 
önemlidir.
Balda Fenolik Bileşikler ve Uçucu Bileşenler 
Bulunur
Binlerce çeşidi olan fenolik bileşiklerden ba-
zıları; vanilic asit, caffeic asit, quercetin olar-
ak bilinir. Bitkilerin bünyesinde bulunan bu 
bileşikler, arılar tarafından özümsenerek balın 
bileşenlerine geçirilir. Antioksidan etkileri 
vardır, vücudumuzda serbest radikallerin im-
hası ve lipid oksidasyonunun inhibe edilm-
esini sağlarlar. Arının bitkilerden aldığı nek-
tar, onun vücudunda muhtelif biyokimyasal 
işlemlerden geçirilerek bala has uçucu aroma-
tik bileşenlere dönüştürülür. 
Elbette akılsız ve şuursuz olan arının bun-
ları yapabilecek ilim, irade ve kudreti yoktur.  
Nitekim Nahl Suresi 68. ve 69. ayetlerde “Ve 
rabbin bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, 
ağaçlardan ve insanların kurdukları çardak-
lardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü 
besleyici ürünlerden ye; rabbinin koyduğu 
kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan 
git!” Onların karınlarından, farklı renk ve 
çeşitlerde şerbet (kıvamında bir sıvı) çıkar ki 
onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşü-
nen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır.”  
buyrulmaktadır.

Prof. Dr.
Ali ALAŞ

Yazar
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DUYGULARIMIZI DOĞRUYA YÖNELTMEK

Doğruluk insanın şahsi hayatında, aile 
ve toplum hayatında olmazsa olmaz şart-
lardan birisidir. İnsanın kendisi ile barışık 
olması, aklen, ruhen ve kalben mutluluğu 
yakalaması da doğruluğa bağlıdır. Doğ-
ru olan insan hayatından memnundur ve 
onun bu hali aile ve toplum hayatına da 
etki eder. Doğruların oluşturduğu toplum 
faziletli ve mutlu bir toplumdur. Büyükler-
in ve küçüklerin yani aile bireylerinin de 
doğru olmaları aradaki emniyeti, güveni 
ve saygı ve sevgiyi geliştirir. Bu güzel 
hasletlerin, duyguların hakim olduğu aile 
de toplum da son derece saadeti yakalamış 
ve daha cennete gitmeden cennet hayatını 
dünyada yaşamaya başlamıştır. 
İnsanlar için Yüce Yaratıcı’nın kurtuluş 
rehberi olarak Peygamberine gönderdiği 
Kur’ân’ın ilk suresi olan Fatiha’da sıraat-ı 
müstakime yani dosdoğru yola iletilme 
noktasında Allah’tan yardım istenilmekte-
dir. Bu surenin bir Müslümanın günde en 
az otuz defa tekrarlandığını dikkate alırsak 
doğruluğun, doğru yolun ne denli önem-
li olduğunu görürüz. Hayatın her bir sa-
hasında doğruluk çok önemlidir ve bugün 
ısrarla üzerinde durmamız ve tatbik et-
memiz gereken bir konu olduğu aşikardır. 
Başkalarının yalan söylemesi bizim için 
asla örnek olmamalıdır. Zira kötü örnek 
olmaz ve olmamalıdır. Kaldı ki başkala-
rının yanlışı da bizim doğruluğumuza asla 
zarar veremez. 
Doğru bir toplumun inşası için başta fer-
tlerin doğru olması icap eder. Fertlerin 
doğrulukla ilgili eğitimin ilk olarak ailede 
verilmeye başlanması, bebeklikten okul 
çağına kadar bu hususta sürekli ve has-
sasiyetle üzerinde durulması gerekir. Tabii 
ki, bu konuda sözlü uyarılardan çok ana 
ve babanın, var ise diğer aile bireylerinin 
sözde olduğu kadar özde de doğru olma-
ları, öz ile davranış bütünlüğü oluşturul-
ması lazımdır. Zira “hal dili kâl dilinden” 
yani “davranışlar sözlü uyarılardan” daha 
etkilidir. Söz ile halin uyuşmaması halinde 
istenilen sonuca asla ulaşılamaz. 
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de nasi-
hatçi durumunda olanların nasihatlarının 
tesirsiz oluş nedeni de söz ile özün bir 
bütün teşkil etmemesinden kaynaklan-
maktadır. Evde ana babanın, okulda öğret-
menin, camide hatibin ve diğer nasihatçil-
erin en büyük çıkmazı kendi yaptıkları ya 
da yapmadıkları şeylerin aksini çocuk-
lardan, gençlerden ya da dinleyenlerden 
istemeleridir. Okullarımızda kutlanan 
değişik haftalar vardır ve onlardan biri de 
Yeşilay Haftası’dır. Öğretmenlik yaptığım 

lisede bir tarafta Yeşilay Haftası nedeni 
ile içki ve sigaranın zararları anlatılırken, 
öğrencilerin yanında elinde sigara içen 
öğretmenlerimi hala çok canlı bir şekil-
de hatırlamaktayım. Böyle davranan bir 
öğretmenimin o gençlere ve kendi çocuk-
larına bir şey deme hakkı var mıdır? Söyler 
ise de ne derece tesir edecektir?
Konu buraya gelmişken nasihatçilerin 
doğru olmayan bir diğer hatalarından da 
söz edelim. O da nasihatçilerin muhata-
ba hitaben “kızma”, “sinirlenme”, “kısk-
anma”, “inat etme”, “dünyayı sevme” gibi 
uyarılarıdır. Bu tarzdaki istekler adeta 
“fıtratını değiştir” kabilinden asla icrası 
mümkün olmayan isteklerdir. Burada doğ-
ru olan yol, insanın fıtratında, yaratılışında 
olan duyguların doğru kullanımını çocuk-
lara gençlere öğretmektir. Mesela kızmak 
ve sinirlenmek insanın yaratılışında olan 
duygulardır ve bunun doğru kullanılışının 
ve nelere kızılacağı ve nelere kızılmaması 
gerektiği şeylerin öğretilmesidir. Yoksa bu 
duygunun insandan sökülüp atılması kes-
inlikle mümkün değildir. İnsan basit şey-
lerden dolayı, eşine, çocuğuna kızmaması 
gerekirken; kızmak ve sinirlenmek duy-
gusunu nefsinin kötü istek ve arzularına 
karşı kullanması icap eder. Ayrıca akra-
balarına, yakınlarına, komşusuna, iş ark-
adaşına, milletine, dindaşına değil vatan 
ve millet düşmanlarına, hainlere karşı bu 
duygusunun gereği kızmalı, sinirlenmeli 
ve meşru dairede onlarla mücadelenin yol-
larını aramalıdır. 
Kıskançlık denilen duygu da insanda bulu-
nan ve normal olduğu süreçte eşleri bir bir-
ine bağlayan güzel bir duygudur. Ne ifratı 
ne de tefriti diğer her türlü meselede old-
uğu gibi bu konuda da zarar getirir. Aşırı 
şekli ne kadar zararlı ise, hiç olmaması da 
doğru değildir. Bir diğer sözünü ettiğimiz 
“inat” da diğerleri gibi yönünün belirlen-
mesi gereken duygularımızdan biridir. 
İnat iyi yerde kullanıldığında büyük bir 
nimet, hiç inada değmeyen hususlarda 
kullanımı ise büyük bir felakettir. Mese-
la “ben yaptığım planı uygulamakta inat 
gösterecek ve başaracağım, Yaratıcımızın 
emrettiği hususlarda itaat edecek ve aynı 
şekilde yasakladığı şeylerden de kaçmak-
ta inatçı olacağım, ağzımdan küfür bir 
söz çıkarmamakta da inat edeceğim.” gibi 
örnekler inadın nasıl kullanılır ise yararlı 
olacağını göstermektedir. Aslında örnekler 
çoğaltılabilir. 

Devamı simgedergi.com'da...

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar
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          TÜRKİYENİN GÖZDESİ KATARIN
GERÇEK YÜZÜ "KATAR"

Devletinin gerçek ülke nüfusu sadece 320.000 

kişiden ibarettir. 2021 verilerine göre ancak ülk-

ede 2.930.000 kişi yaşamaktadır. Katardaki bu 

nüfusun 2,5 milyonu yabancı işçi statüsündeki 

Hindu, Pakistan, İran, Filipinli olmak üzere 10 

bin de Türkün bulunduğu karmaşık bir demo-

grafik yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Arap Yarım Adasının doğusunda yer alan ülke 

bir körfez ülkesidir. Sahip olduğu 28 trilyon 

metreküp doğalgaz ile dünyanın zengin 4.ülke-

sidir. Kişi başına düşen milli gelir ile dünyada 

ilk 5 arasına girmektedir. Başkenti DOHA olan 

ülke; Körfez Ülkeler arasında ön sıralarda olup 

oldukça turistlerin dikkatini çeken modern bir 

ülke görümündedir.

1921 yılına kadar bir Osmanlı Vilayeti olan 

Katar, İstanbul’dan atanan bir kaymakam 

tarafından idare edilirdi.

Osmanlılardan sonra İngilizlerin idaresi altına 

giren Katar 3 Eylül 1971 yılında bağımsızlığına 

kavuştu. Katar Halkı hem Osmanlı ve hem de 

İngiltere idaresi altındayken Katar Halkı çölde 

çadırlar içinde yaşayan bir bedevi halkıydı.

1917 yıllarında başta Suudi Arabistan ol-

mak üzere Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve 

Bahreyn olmak üzere bu dört ülkenin Katarı 

işgal planları vardı. Haksız yönleri de yok 

değildi. Çünkü bu dört ülke; Katarın birleşmiş 

Milletlerin terör örgütü olarak kabul ettiği 

Müslüman Kardeşlere yardım ettiğini ileri 

sürüyorlardı

Diğer taraftan Katarın; El-Kaideye yardım et-

tiği de bilinen bir gerçekti. Katarın işgal kork-

usundan Türkiye Cumhuriyetinden yardım 

talep etmesi üzerine devletimiz Katara askeri 

birlik gönderdi. Bugün Katarda ülkenin güven-

liği için şanlı ordumuz nöbet tutmaktadır.

Katar için gösterdiğimiz bu özverinin dost il-

işkilerinde isabetli midir diye düşündüğümüzde 

Katarın çevremizdeki ezeli gergin olduğumuz 

ülkelerle olan münasebetlerini irdelediğimizde 

maalesef üzücü bir tablo ile karşılaşırız.

Doğu Akdeniz de Yunanistan güdümündeki 

Güney Kıbrıs Rum kesimi ile Katarın sıcak il-

işkileri stratejik ortağımız olarak gördüğümüz 

Katar Devletinin bu tutumu; Türkiye’ye karşı 

hiç de hoş olmayan iki ülke arasındaki dostluk 

ve diplomatik ilişkilere tezat teşkil eden bariz 

bir güvensizlik sergilemiştir.

Katar Devleti ile Güney Kıbrıs Rum kesimi ar-

asındaki bu iş birliği hem Türkiye ve hem de 

Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi tarafından kınan-

mış ve tepki çekmiştir.

Katar Halkı gayet refah seviyesinde yaşarken 

yabancı işçilerle Türk işçileri işçi haklarından 

mahrum edilmiş zaman zaman yemek veril-

memiş elektrikleri de kesilerek maaşları öden-

memiştir. Katardaki Türk işçi soydaşlarımız 

kendilerine yardım eli uzatılması için Türk 

makamlarına baş vurmuşlardır. Katarın bu 

gayrı insani ve ahlak dışı tutumu uluslararası 

kurunlar tarafından da kınanmıştır.

Katarın Türkiye’deki yatırımları şeklinde gözde 

bir ülke olarak karşımıza çıkmakta ise de işin 

içyüzü öyle değildir. Katar Devleti; Türki-

ye’de istihdam yaratacak köklü ve kalıcı hiçbir 

yatırım yapmamıştır. Türkiye’de hazır kuru-

lu para akışı olan kurum ve ticari şirketleri 

satın almıştır. Katar asıl yatırımlarını istihdam 

doğuracak ekonomik eylemlerini Almanya, İn-

giltere ve Fransa gibi Avrupa Birliği Ülkelerinde 

gerçekleştirmiştir. Hülasa Katarın Türkiye’deki 

yatırımları olarak gözüken hazır para getiren 

kuruluşları satın alması İktisat Teorisinde 

yatırım sayılmamakta ve ülke için cazibesinden 

ziyada bir kayıp olarak nitelendirilmektedir.

Prof. Dr.
Berkan YAŞAR

Yazar
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Mal Sahibi Mülk Sahibi Hani Bunun İlk Sahibi

Siyasi hayatta olmaz denilen her şey 
olabilir demektir. Siyasi evrende tüm 
politikacıların karşılıklı
söylemleri günün akışına bağlı gelişir. 
Siyasi aktörlerin ticari piyasa oyun-
cuları ile atışmaları toplumda
gerginlik yaratır. Bu tarz gelişmeler 
ülke içinde zaten mutsuz olan insan-
larda daha fazla endişeye yol
açar.
Siyasi gücü elinde tutan iktidar par-
tileri en büyük hatayı ticari piyasa 
oyuncuları ile sürtüşmekte
yapar. Geçmişi bunun örnekleri ile 
dolu. Yanlış bir uygulama görüyor-
sanız bunun tek yolu var piyasa
çarklarını en ağır şekilde denetlemek. 
Üretimden nakliyeye, toptandan per-
akendeye.
Raf fiyatlarını denetlemek sadece 
günlük magazin gösterisi olur. Döviz-
in artmadığı yerde fiyatların
yükselmesi kanuni deyimle sebepsiz 
zenginleşme yaratır. Tüm sektörlerin 
enflasyon bazlı yüksek gelir
elde etmesi siyasi iradeye olan güven-
in ters orantılı olarak düşmesine seb-
ep olur.
Yaşadığımız belirsiz dünya düzen-
inde ülkemiz açısından hiç istenmey-
ecek şey siyasi ortamın kaosa
sürüklenmesidir. Bir evde her kaf-
adan ses çıkarsa o evin düzeni bozu-
lur ev dağılır. Bu ülkenin
dağılması kimsenin istemediği bir 
şey olduğuna göre karşılıklı hakaret-
lerle güç oyunlarına girmenin
kimseye faydası olmaz.
6 ay sonra girilecek seçimlerde gerçek 
kazanan halk olmalıdır. Aksi ülkenin 
içine gireceği sıkıntılı yıllar

getirir. Bu ülkenin geçmişte 
yaşadıklarını tekrar yaşatmaya kims-
enin hakkı yoktur. Gelecek seçimlere
sadece kazanılacak bir maç olarak 
bakan taraf sahaya inmeden kaybed-
er.
Aday olan ve olacak olan tüm 
tarafların unutmaması gereken tek 
şey bu ülkenin gerçek sahibi halktır.
Halkı oyalayan veya kandıran siya-
si aktörler tarih boyunca lanetlenir. 
Yaşam çok kısa tüm mezarlar
tek kişilik. Allaha veremeyeceğiniz 
hesabı (kendini kandıranlar başka 
tabi) kula yüklemeyin.
Yaşadığımız kısa ömür için çok güzel 
bir söz.
Kabristanlar Ben olmazsam bütün 
işler batar diyenlerin tek kişilik 
bekleme odası ile dolu.

Sayim YAĞAN
Yazar
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SU KITLIĞI RİSKİNE KARŞI YAPILMASI GEREKENLER
Bilindiği üzere dünyanın yüzde 3/4’ü suyla 
kaplı olmasına rağmen kullanılabilir su mik-
tarı %2,5, içilebilir su miktarı ise %1’den daha 
azdır.
Genel kabullere göre yılda kişi başına düşen 
kullanılabilir su miktarı 10.000 m3’ten fazla 
olan ülkeler “su zengini”, 1.700 m3’ten düşük 
olanlar “su baskısı”, 1.000 m3’ ün altına inmiş 
olanlar ise “su açığı” ile karşı karşıya bulun-
maktadır.
Türkiye’de ise Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü verilerine göre kişi başına düşen 
kullanılabilir yıllık su miktarı 2000 yılında 
1.652 m3 iken, 2009’da 1.544 m3’e, 2020’de 
1.346 m3’e gerilemiştir.
Bu veriler bize ülkemizin kişi başına kullanıla-
bilir su potansiyeli bakımından “su baskısı” 
altında yaşayan ülkeler arasında yer aldığını 
göstermektedir. Kaldı ki ülke nüfusunun 2040 
yılında yaklaşık 100 milyon, kişi başına düşen 
kullanılabilir su miktarının da yaklaşık 1.120 
m3 olacağı öngörülmektedir.
Dolayısıyla Türkiye’nin gelecek nesillerine 
sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kay-
naklarını çok iyi koruyup akıllıca kullanması 
gerekmektedir.
Hazırlanan strateji belgeleri, resmi sunumlar 
ve raporlardan bu konuda ki farkındalığın 
devletin ilgili yönetim kademelerinde üst 
düzeyde olduğunu görmekteyiz.
Nitekim On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-
2023) küresel düzeyde artan politik, ekonomik 
ve finansal riskler yanın da su kıtlığı riskine de 
vurgu yapılmıştır.
Söz konusu planda bu konuya ilişkin amaçlar 
aşağıda yer aldığı şekilde belirtilmiştir.
• Tarımda suyun verimli kullanılması-
na yönelik su tasarrufu sağlayan yağmurlama 
ve damla sulama gibi modern sulama sistem-
leri yaygınlaştırılacaktır.
• Tarımsal kaynaklı su kirliliğini önle-
meye yönelik tedbirler yaygınlaştırılacaktır.
• İklim değişikliği etkileri dikkate alı-
narak buharlaşma kaynaklı su kayıplarının 
önlenmesi amacıyla yeraltı su havzaları ve ba-
rajlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
yapılacaktır.

• Su kaynaklarının korunması, 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kap-
samında havza bazında yapılan plan, strateji 
ve eylem planları bir bütünlük içinde uygula-
maya konulacaktır.
• Su kaynaklarının etkin kullanımı ve 
korunması amacıyla 25 havza için nehir hav-
zası yönetim planları, sektörel su tahsis plan-
ları, havza master planları, kuraklık yönetim 
planları, taşkın yönetim planları, içme suyu 
havzaları koruma eylem planları tamamlan-
acaktır.
• Arıtılmış atıksuların başta tarım ol-
mak üzere yeniden kullanılması için havza 
bazında planlama yapılacak ve su kaynakları 
üzerindeki baskı azaltılacaktır.
• Ulusal su bilgi sisteminin yaygın-
laştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
• İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin 
verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde 
sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların 
işletme performansı ve yatırım verimliliği 
iyileştirilecektir.
• Büyükşehir belediyesi haricindeki 
yerlerde il bazında su kanalizasyon idareler-
inin kurulması için mevzuat düzenlemesi 
yapılacaktır.
• İçme suyu yatırım ve hizmetlerin-
in sağlanmasında DSİ’nin içme suyu proje 
finansmanının sürdürülebilir bir yapıya ka-
vuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi 
geliştirilecektir.
• SUKAP programı fiziki kayıpların 
azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir.
Bilindiği üzere ülkemizde su tüketiminin yak-
laşık %71’ i tarım alanında kullanılmakta, be-
lediyelerin iletim ve dağıtım sistemindeki su 
kayıpları ise %40’lar civarındadır.
Bu nedenle On Birinci Kalkınma Planı’nda yer 
alan her bir tespit doğru ve yerinde olmakla 
birlikte, öncelikle suyun en fazla kullanıldığı 
tarımda uygulanacak tasarruf tedbirleri ile 
fiziki su kayıplarının azaltılmasına yönelik 
çalışmalara daha fazla odaklanmak ayrı bir 
önem arz etmektedir.
Sözün özü; su kıtlığı riskine karşı varlık yöne-
timi anlayışı ile suyu yönetmek lazım.

Sezgin ERÖZBAĞ
Ekonomist,
İç Denetçi

Yazar
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Arkadaş ve dost çevresi çok önemlidir. 
Artık kimsenin birbirine güveni kal-
madığı bu zor hayatımızda gerçek bir dost 
ve arkadaşımız varsa kıymetini bilmeliyiz. 
Gerçek dostluk aynı bir mum ışığına ben-
zer ve ancak ortalığa karanlık hâkim old-
uğunda belli olur.
  Dostun seninle mert konuşur rahat-
larsın ve yüreklenirsin. Dostun sana ihan-
et etmez, yolda satmaz, arkadan vurmaz 
yanında hep huzur bulursun. Dost ded-
iğinizde içinde geçmiş vardır, şimdiki 
zaman vardır ve gelecek vardır.
   Dostluk sonuçta en koyu gönül ark-
adaşlığı ve de bir keyiftir.
  Arkadaş özellikle sanal arkadaş milyon-
larca bulabiliriz ama gerçek bir dostu çok 
zor buluruz.
   Ben şahsen itiraf ediyorum ki,  her 
geçen gün sanal arkadaş sayım katlanar-
ak artıyor ama ama her geçen gün gerçek 
arkadaş ve dost sayım azalıyor.
    Evet internet ortamında Amerika’daki 
kardeşim, Fransa’daki amcam, İzmir’ deki 
teyzem, Isparta’daki babam, Eskişehir’deki 
kızım ve tüm dünyadaki arkadaşlarım ile 
çok kolay istediğim zaman görüşebili-
yorum ama artık Türkiye’nin en kalabalık 
illerinden olan Ankara’da yaşadığım halde 
yüz yüze görüştüğüm normal insan sayısı 
her geçen gün azalıyor. 
   Evet bayramlarda ve önemli günlerde 
bana binlerce mesaj ve telefon geliyor ve 
bunları okumak ve cevaplamak için zam-
an bile yetiştiremiyorum ama artık benim 
elimi sıkan, bana sarılan ve yüz yüze beni 
kutlayan insan sayısı her geçen gün azal-
ıyor.

  Evet evet bu durum sadece benim için 
geçerli değil. Dünya nüfusu her gün 
artıyor ama ama yalnız insan sayısı her 
gün katlanarak artıyor.
  Ancak 55 yıllık ömrümden sonra öğren-
dim ki, okul arkadaşlarım böyle değill-
er. Bana ne kadar uzak olurlarsa olsun-
lar okul arkadaşlarıma ne zaman ihtiyaç 
duysam hemen yanıma geliyorlar ve en 
sıcak şekilde bana sarılıyorlar.
   İşte ben bizzat şahidim 1983 yılında me-
zun olduğum Isparta Merkez Ortaokulu 
arkadaşlarım, 1987 yılında beraber me-
zun olduğum Maltepe Askeri Lisesi ark-
adaşlarım ve 1991 yılında beraber mezun 
olduğum Kara Harp Okulu arkadaşlarım 
hala yanımdalar ve halen en sıcak şekilde 
görüştüğüm arkadaş ve dostlarım. 
    Onlarla her zaman hep beraber iyi 
günde ve kötü günde hep beraber olmak 
için gönülden çaba sarf ediyoruz.
 Sözün sonu; okul arkadaşlarımızı 
asla unutmamalıyız. Onlar yaşlandıkça 
daha da önem kazanacaklar. Okul ark-
adaşlarımıza her zaman ihtiyacımız ol-
acak. Onlarla zaman zaman dışarı çık-
mayı, onlarla aktiviteler yapmayı ve onları 
aramayı asla unutmamalıyız. Onların 
gerçek birer arkadaş ve dost olduğunu 
hep bilmeliyiz. Bu hayatta gerçek dostlar 
ve arkadaşlar arıyor isek önce okul ark-
adaşlarımızı bulmalı ve onlarla hep yan 
yana olmalıyız.
 ‘’ Ne Mutlu Okul Arkadaşlıkları Halen 
Devam Eden Bizlere’’ 
 ‘‘ Ne Mutlu Okul Arkadaşlıkları Halen 
Devam Edenlere’’

 NE MUTLU OKUL ARKADAŞLIKLARI HALA DEVAM EDENLERE

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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Lagina ve Stratonikeia antik kentleri sonbaharda dron ile görüntülendi

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurk-
en, Muğla'nın doğal güzellikleriyle ünlü ve sonbaharın 
yeni hissedildiği Lagina ve Stratonikeia antik kentinde 
sararan yapraklar, kentin içindeki tarihi kalıntıları ve 
Osmanlı dönemi taş döşeli yolları kapladı.

Bölgede tatil yapan yerli ile yabancı turistler ve doğa 
tutkunları, düzenlenen gezilerle kentin tarihi yapılarını 
ve doğal güzelliklerini keşfediyor.

Yerli ve yabancı doğaseverler, tarihi kalıntıların arasın-
da yaptıkları yürüyüşlerle sonbaharın keyfini çıkartıyor. 
Muğla'daki, Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 
bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen 
çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin bulunduğu 
alanlar, sonbahar renkleriyle dikkati çekiyor.

Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cum-
huriyet dönemleri eserlerinin bulunduğu Stratoni-
keia'da ise ziyaretçiler tarihi yapılar ve eserlerle sonba-

har fotoğrafları çekiyor. Antik kentler Anadolu Ajansı 
ekibi tarafından da dron ile görüntülendi.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Başkanı 
Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, antik kentlerdeki 
kutsal alanlarda antik dönemden bugüne kazı, restora-
syon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Muğla'daki antik kentlerin her mevsim güzel 
olduğunu ve ziyaretçilerine değişik sunumlar yaptığını 
belirten Söğüt, "Özellikle sonbaharda antik kentlerimiz 
rengarenk. Yeşilin sarıya, sarının bordoya, renklerin bir 
uyum içerisinde dans ettiği bir hava hakim. Bölgeye ge-
len fotoğraf tutkunları da tarihi dokular arasında renk 
cümbüşü yaşıyor." dedi.

Antik kentlerde sonbaharın en büyük özelliğinin de 
farklı renklere bürünen yapraklar olduğunu vurgulayan 
Söğüt, kente gelen fotoğraf tutkunlarının bu nedenle 
çok mutlu olduğunu kaydetti.

Muğla'da Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan tarihi 
kalıntıları bünyesinde barındıran antik kentler sonbaharda da sıkça ziyaret ediliyor.
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GAYRİMENKUL ALIM - SATIM İŞLEMLERDE 
GÜVENMEK !!

Türkiye'nin her yerinden Bilgisa-
yar tablet ve telefon iletimle, gay-
rimenkul alışverişinde yaşanan 
Güven problemi sorunu, sahte 
para ve dolandırıcılık riskleri artık 
tarihe karışıyor.
''TAPUTAKAS'' uygulaması 
sayesinde alıcılar ve satıcılar; 
güvenli bir satış alım/ satım bedeli 
ödeme işlemlerini gerçekleştirece-
klerdir.
Bu işlem  şu şekilde örneklen-
miştir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile Takasbank arasın-
da imzalanan bir protokol ile or-
taya çıkan (tapu takas) uygulaması 
sayesinde alıcılar ve satıcılar 
güvenli bir ortamda alım satım 
ödeme  gerçekleştirebileceklerdir. 
  İSTER BİREYSEL, İSTER KU-
RUMSAL, kullanım ya da yatırım 
amaçlı tüm gayrimenkul alım 
satım bedellerinin ödenmesinde 
tapu takas kolay güvenli ve uygun 
fiyatlı hizmet sunuyor.
1- İşlem, tapu dairesinden alınan 
e-Ödeme makbuz numarası ile 
('www.taputakas.com.tr') adresin-

den veya tapu takas mobil uygu-
laması ile sisteme girilir.
2- İşlem, satıcı e- Ödeme mak-
buz numarası ve gerekli bilgileri 
sisteme girer sistem tarafından 
oluşturulan Takasbank referans 
numarası (TVS ref no) alıcıya    il-
etir.
3- İşlem, alıcı ödeme makbuz nu-
marası ve (TVS ref no) ile gerekli 
bilgileri sistemine girer.
4- İşlem, Gayrimen-
kul bedelleri takas Bank'ın 
TR330013200000000000024045 
no'lu hesabına gönderilir. Öde-
melerin sisteme kayıt esnasında 
bildirilen, hesap numarasından 
gönderilmesi zorunludur.
5- İşlem, Tapu Dairesindeki tescil 
işlemi gerçekleştiğinde, Takasbank 
tarafından gayrimenkul bedeli 
saniyeler içerisinde satıcıya EFT 
ile gönderilir.
 Bu tür işlemler Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce 
vatandaşa güvenle hizmet ettiği 
görülmektedir.

Müh. Zafer DEMİR
Tapu Kadastro
E. Başmüfettişi 

Yazar
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Hani 6’lı masa demişken, önce masanın 
ne olduğu, kimler tarafından ne zam-
an  icat edildiği, ne işe yaradığı, ne gibi 
isimler aldığıyla ilgili kısa bir açıkla-
manın faydalı olacağı düşünülmelidir...
Masa,  ayaklar üzerine yerleştirilmiş 
tabladan oluşan bir cisimdir. Masayı 
ilk bulanların Mısırlılar olduğuna  
söylenmekle  beraber, ne zaman, kim 
tarafından icat edildiği kesin olarak 
bilinmemektedir. İlk zamanlar metal 
ve taş satıhlardan yapılmış olan  ve eşy-
aları  yukarıda tutmak amaçlı kullanılan 
masa, insanların çevresinde oturması  
için kullanılmamaktadır...
Yunanlı ve Romalılar masayı  yem-
ek yemek için kullanmışlar ve  gelişen 
çağın gereklerine göre sehpa havasında  
bronz veya gümüş karışımı, mermer, 
tahta masalar geliştirmişlerdir. Zam-
anla ayrı parçalardan oluşmuş  daha 
büyük  dikdörtgen ve yuvarlak masal-
ar,  Romalılar tarafından kullanılmaya 
başlanmıştır.
Batı Avrupa'da yoğun savaşlar ve işgal-
ler bilgi kaybına yol açmış ve hızlı yer 
değiştirme  zorunluluğunda kalan 
toplumlarda masalar daha çok derme 
çatma bir hal almıştır.
Ahşap işçiliği küçük yuvarlak masalar, 
15. yüzyıldan itibaren  günlük  yaşa-
ma girmiş olup; yemek masaları ilk kez 
16. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.  
Yerde oturmaya ve yemek  yemeğe 
alışık olan Türk toplumunda ise masa 
kullanımı 19. yüzyıla denk gelmekte-
dir..

Günümüzde ise; masa kullanım amacı-
na göre çeşitli isimler almaktadır. Me-
sela; bilgisayar masası, yemek masası, 
bilardo masası, kumar masası,  toplantı 
masası gibi birçok örnek gösterilebil-
ir ama en  meşhuru her halde hergün  
medyanın dilinden  düşürmediği 6’lı 
masa olmuştur.

Sahi bu 6’lı masanın ne için bir araya 
geldiğini gerçekten  bilen var mı? Bir 
bakıyorsun  yazılı, sözlü ve görsel 

araçlarla b“altılı masa toplanıyor ve 
ortak adaylarını açıklayacak” haberl-
eri yapılıyor ama toplantı sonrası halkı 
tatmin eden bir açıklama yapılmıyor. 
Masayı oluşturan liderlere bakıyor-
sunuz, aday olmuşlar ama hep kaybet-
mişler. Kendisi kaybedenlerin göster-
diği aday mı kazanacak?... Kendileri 
kazanamadıkları gibi gösterdikleri 
adayda kazanamayacak. Bu masa olsa 
olsa mevcut iktidarın devamına destek 
masası olur. Aksinin olması için kenara 
çekilip yerlerine yeni liderlerin gelm-
esiyle olur. Bunlar bu koltukları işğal 
ettikçe bu düzenden kurtuluş yolu yok-
tur...

Bu ülkenin kurtuluş yolu ne iktidar 
ne de 6’lı masadır. Bunlar birbirin-
in aynısıdır. Aksi takdirde, iktidarın 
bazı olumsuz uygulamaları karşısında 
canından bezen birçok kesime rağmen, 
iktidara gelemeyen muhalefet partiler-
in bir araya gelerek masa kurup,”hep 
birlikte iktidara geleceğiz” demeleri 
asla inandırıcı değildir. Bu masanın 
hangi lideri seçim kazanmıştır ya da şu 
an yaşanan sosyal ve ekonomik sorun-
ların sorumlusu değildir? Bu soruların 
cevabı verildiğinde halk doğru kararı 
verecektir.

Anlı şanlı bazı medya kuruluşları, ik-
tidardan çok 6'lı masayı haber yapıyor-
sunuz ama “Önce Vatan” diyen birçok 
vatanseverin biraraya gelerek kurduğu 
Yenilik Partisinin kurultayını ve lideri 
Öztürk Yılmaz’ın, Cumhurbaşkanlığı 
adaylığını açıklamasını görmezden ge-
lerek iki satır haberini yapmamanız, 
iktidara gelmesine  asla engel olamay-
acaklardır. 

ALTILI  MASA...?

ELVEDA TANIK
Yazar

elvedatan@gmail.com
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SPOR BİLİMCİLERİ DERNEĞİ NEDEN KURULMALI?

Olimpiyatlar gibi çok büyük organizasyonlarda ve 
ülkemizde spor kültürünün geliştirilmesi ve yay-
gınlaştırılması için profesyonellere olan ihtiyaç her 
geçen gün artmaktadır.

Ülkemizde yüksek öğrenim düzeyinde spor se-
ktörüne profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan 
yegâne kurumlar spor bilimleri fakülteleri ve beden 
eğitimi ve spor yüksekokullarıdır. Spor Bilimleri 
Fakülteleri; ülkemizin sportif temellerini, başarısını 
daha ileriye taşıyacak ve spor endüstrisinin gelirl-
erini arttırılmasıyla beraber ülke ekonomisine efe-
ktif değerler katacak spor bilimcilerini yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Ülkemizdeki Spor Bilimleri Fakülteleri;
• Spor Yöneticiliği
• Antrenörlük
• Rekreasyon
• Egzersiz ve Spor Bilimleri
• Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinde 
eğitim vermektedir
2021 verilerine bakıldığında; Merkezi Yerleştirme 
İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Program-
larına göre Türkiye'de bu 5 bölümüne yerleşen 
2.199 öğrenci vardır. Bu bölümler 4 yıllık bölüm-
lerdir ve yaklaşık 10 bin aktif öğrenci vardır. Bazı 
Üniversitelerde özel yetenek sınavı dışında öğrenci 
alımı ile spor fakültelerinin zayıf yönleri ortaya çık-
maya başlamıştır.

Özel yetenek sınavına girmeyip, merkezi yerleştirme 
sınavı ile bölümlerine giren öğrenciler uygulama der-
slerinde zorluk çekmektedirler. Sportif yetenekleri ve 
sağlık için spora yönelik bilgi ve kültürleri de oldukça 
yetersiz kalmaktadır.

Spor bilimleri fakültesi bölümleri toplum nazarın-
da yeterince tanınmamaktadır. Bölümlerin uluslar-
arası alanda tanınırlığı düşüktür. 2-3 gün gibi kısa 
sürelerde verilen antrenörlük eğitimleri meslekte 
yetkinliği azaltır. Spor geçmişi olmayan ve sporu 
bilmeyen beden eğitimi öğretmenlerinin yetişmesi 
ve ülkenin dört bir yanında çalışması hem çocuklar 
hem de Türk Sporu açısından kısa ve uzun vadede 
çeşitli önemli sakıncalar doğurabilir. Spor alanın-
da özellikle kamusal istihdam alanlarının ve kamu 
görevlerine yapılan atama sayılarının mezun ver-
ilen öğrenci sayısına göre oldukça sınırlıdır. Çok 
sayıda okulun mezun vermesinden dolayı istihdam 
fazlası sorunu ortaya çıkmaktadır.

Bu gibi zayıf yönlerden kurtulmak için Türk spo-
runa ihtiyacı olan gelişmeyi sağlayacak öğretmen, 
antrenör ve bu kişileri eğitecek öğretim üyelerinin; 
Spor geçmişinde başarılı, etik deneyimler yaşamış, 
yüksek standartlara sahip, ve teoriden pratiğe 
köprü kurmuş kişiler olması gerekmektedir.

Spor Bilimcileri Derneği de; öğrencilerin mesleki 
tanım sorunlarına çözüm getirmek, sosyal statü 
ve itibar çalışmaları yapmak, spor bilimcilerini tek 
bir çatıda toplamak, spor yöneticiliği kavramını 
geliştirmek ve üniversitelerle akademi işbirliği yap-
mak amacıyla kurulmuştur. Dernek öğrencilerin 
kaynak olarak kullanabilmesi amacıyla dergi, staj, 
iş bulma desteği ve üniversite temsilcilikleri alan-
larında çalışmalar yapmaktadır. Spor Bilimcileri 
Derneği’nin sağladığı faydalar arasında; öğren-
ci-mezunların hayat ve iş tatmini artışı, kendi 
işlerini yapabilmeleri, işsizlik sebebiyle oluşacak 
psikolojik rahatsızlıkların engellenmesi ve gelecek 
kaygılarının azalması gösterilebilir.

Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) Amasra 
Müessesesindeki patla-
mayla ilgili soruşturma 
kapBir toplumun sporda 
gelişmesi ve zenginleşm-

esi için yükseköğretim 
düzeyinde eğitim hizmeti 
veren spor eğitimi kurum-
larına sahip çıkması gerek-

mektedir.

Murat UZUNYURT
Simge Dergisi

İstanbul İl Genel Kord.
Yazar



SİMGE DERGİ 48

BAKIŞ AÇISI

ZAFER 
ALTINKESER

Yazar

DARA ANTİK KENTİ-MARDİN
Dara Antik Kenti: Mardin ilinin Artuklu 
ilçesine bağlı Oğuz mahallesindedir. Mar-
din’in 30 km güney doğusunda, Nisibis’in 
(Nusaybin) 20 kilometre batısında, Suriye 
sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafede 
yer alan Dara Antik Kenti, coğrafi olarak 
Mezopotamya Ovası’nın bitip Tur Abidin 
Dağları’nın başladığı yerde konumlan-
maktadır. Kireçtaşı ana kaya üzerine kuru-
lan kent, ortasında Antik Çağ’da “Cordis” 
olarak adlandırılan, günümüzden yirmi 
yıl öncesine kadar aktif olan bir derenin, 
her iki yanında yer alan kalıntılardan 
oluşmaktadır.
Mezopotamya'nın en önemli yerleşim ye-
rlerinden birisi olan Dara, İmparator An-
astasius'un (491-518) girişimleriyle 505 
yılında, Doğu Roma İmparatorluğu'nun 
doğu sınırını Sasanilere karşı korumak 
için askeri amaçlı bir garnizon kenti olar-
ak inşa ettirdiği sanılmaktadır. Mezo-
potamya'nın en ünlü kenti Mardin Dara 
Harabeleri 7 bin senelik geçmişiyle böl-
genin en önemli antik kentlerinden biri-
si. Dara Harabeleri M.Ö. 530 ile M.Ö. 570 
yıllarında İran hükümdarı Darxis'in emri-
yle yerleşim yeri olarak kurulmuş, Pers ve 
Babil Krallıklarına ev sahipliği yapmıştır.
Dara İsminin Kökeni: Pers Kralı III. Dar-
ius’un (M.Ö. 336-330) Büyük İskend-
er’e (M.Ö. 336-323) karşı yaptığı savaşta 
öldüğü yerin, sonrasında Dara olarak 
adlandırıldığı ve Dara isminin kökeninin 
buraya dayandığı varsayılmaktadır. Dara 
isminin kökeni hakkında 13. yüzyıl Süry-
ani tarihçisi Abu’l Farac (Bar Hebraeus) 
şu şekilde bahsetmektedir: “Hellen Kralı 
Büyük İskender ile Pers Kralı Darius bu-
rada savaşmış ve Darius burada ölmüştür. 
Bu nedenle de buranın ismi Dara’dır.”
Mezarlık Alanı: M.S. 6. yüzyıl başında 
kentin inşası için taş ocağı olarak kul-
lanılmıştır. Taş kesimi ile oluşan düzgün 
cepheler sonrasında mezarlık alanına 
dönüştürülmüştür. Dara’nın en etkiley-
ici yapı gruplarından biri, ana kayanın 
yontulmasıyla oluşturulan mezarlarıdır. 
Kentin batısında uzanan geniş tepelerde, 
doğal kaya kütlesi oyularak derin ve geniş 
vadiler biçiminde kaya mezarlık alan-
ları oluşturulmuştur. Bu alanda 3 farklı 
mezar tipi bulunmaktadır. Bunlar, Kaya 
mezarları (6-8. yüzyıl), Lahit tipli mezarlar 

(6.-8. yüzyıl) ve basit sanduka mezarlardır 
(8.-14. yüzyıl). Dara’da kayalara oyularak 
yapılan oda mezarlarda, pagan ölü gömme 
kültür özellikleri görülmektedir. Bunun 
sebebi Pagan kültür özelliklerinin, Hristi-
yanlaşan halk üzerindeki etkisini uzun yıl-
lar sürdürmüş olmasına bağlanmaktadır. 
Dara'daki halk, Hristiyanlığa geçmesine 
rağmen, çoklu gömünün yapıldığı bu oda 
mezarları ve Pagan geleneklerini bir süre 
daha devam ettirmiştir. 
Surlar: Kentin, üzerine kurulduğu üç 
büyük tepeyi çevreleyen yaklaşık 4 km 
uzunluğundaki sur duvarlarının 2.8 km’lik 
kısmı net olarak takip edilebilmektedir. 
Dara’da iç sur ve dış sur olmak üzere iki 
sur sistemi üzerinde 28 kule ve hendekler 
bulunmaktadır. Dara’nın görkemli sur 
kalıntıları, I. Anastasius (M.S. 491–518) 
ve I. Justinianus (M.S. 527–565) dönem-
lerine aittir. 530 yılında İmparator Justin-
ianus döneminde duvarların yüksekliği 
yaklaşık 20 metreye yükseltilmiş, ikinci 
bir kat oluşturularak mazgallara ve okçu 
pencerelerine yer verilmiştir.
Kapılar: Şehrin sur sistemi üzerinde dört 
yönde ana kapılar bulunmaktadır. Ayrıca 
güneyde ve kuzeyde nehrin, sur altından 
geçtiği kemerli bölümler içinde kuzey 
ve güney su kapıları bulunmaktadır. Su, 
kente kuzey sur duvarlarına açılan ke-
merli açıklıklardan girer. Çift sıra demir 
parmaklıkla örülen bu açıklıklar büyük 
ölçüde sağlamdır.
Angora Caddesi: Kentin güney kapısından 
itibaren, kent içinde kuzeye doğru, Dara 
Deresi kıyısı boyunca uzanan geniş 
bir cadde bulunmaktadır.  Büyük blok 
taşlarla döşenmiş olan yaklaşık 5,5 m 
genişliğindeki caddenin doğu kenarı der-
eye bakarken batı kenarı boyunca bir por-
tiko ve arkasında dükkânların/atölyelerin 
bulunması, bu alanın, kentin, alışverişi 
için ayrılan, kamusal bir alan olduğunu 
göstermektedir.

Devamı simgedergi.com'da...
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AYDIN 
ALTINKESER

Yazar

Bilim adamları plastik gibi yapılabilen ancak metal gibi 
ileten malzeme keşfettiler

Chicago Üniversitesi'nden bilim adam-
ları, plastik gibi yapılabilen, ancak elektriği 
daha çok metal gibi ileten bir malzeme 
yaratmanın bir yolunu keşfettiler.26 Ekim 
2022 Nature'da yayınlanan araştırma, mol-
eküler parçaların karışık ve düzensiz old-
uğu, ancak yine de elektriği son derece 
iyi iletebildiği bir tür malzemenin nasıl 
yapıldığını gösteriyor.
Bu, iletkenlik için bildiğimiz tüm kural-
lara aykırıdır . Bir bilim insanı için bu, su 
üzerinde giden ve hala saatte 70 mil hızla 
giden bir araba görmek gibidir. Ancak bul-
gu, olağanüstü derecede faydalı da olabilir; 
Devrim niteliğinde bir şey icat etmek isti-
yorsanız, süreç genellikle ilk olarak tama-
men yeni bir malzeme keşfetmekle başlar.
Chicago Üniversitesi'nde kimya profesörü 
olan John Anderson, "Prensip olarak bu, 
elektriği ileten, şekillendirilmesi kolay ve 
günlük koşullarda çok sağlam olan yepye-
ni bir malzeme sınıfının tasarımını açıyor" 
dedi. çalışmanın kıdemli yazarı. Makalenin 
ilk yazarı olan Jiaze Xie, "Esasen, son derece 
önemli bir teknolojik malzeme grubu için 
yeni olanaklar öneriyor" dedi.
'Bunu açıklayacak sağlam bir teori yok'
İster cep telefonları, ister güneş paneli veya 
televizyon olsun, herhangi bir elektron-
ik cihaz yapıyorsanız, iletken malzemeler 
kesinlikle gereklidir. Açık farkla en eski ve 
en büyük iletken grubu metallerdir: bakır, 
altın, alüminyum. Daha sonra, yaklaşık 50 
yıl önce bilim adamları, malzeme boyunca 
farklı atomlar veya elektronlar serpiştiren 
"doping" olarak bilinen kimyasal bir 
işlem kullanarak organik malzemelerden 
yapılmış iletkenler oluşturabildiler. Bu 
avantajlıdır çünkü bu malzemeler gelenek-
sel metallerden daha esnek ve işlenmesi 
daha kolaydır, ancak sorun şu ki çok kara-
rlı değillerdir; neme maruz kaldıklarında 
veya sıcaklık çok yükselirse iletkenliklerini 
kaybedebilirlerdi.
Ancak temelde, bu organik ve geleneksel 
metalik iletkenlerin her ikisi de ortak bir 
özelliği paylaşır. Düz, sıkı bir şekilde pa-
ketlenmiş atom veya molekül sıralarından 

oluşurlar. Bu, elektronların bir otoyoldaki 
arabalara çok benzer şekilde malzemenin 
içinden kolayca akabileceği anlamına gelir. 
Aslında bilim adamları, elektriği verimli 
bir şekilde iletmek için bir malzemenin bu 
düz, düzenli sıralara sahip olması gerek-
tiğini düşündüler.
Sonra Jiaze Xie, yıllar önce keşfedilen ancak 
büyük ölçüde görmezden gelinen bazı ma-
teryallerle deneyler yapmaya başladı. İnci 
gibi nikel atomlarını karbon ve kükürtten 
oluşan bir dizi moleküler boncuk içine diz-
di ve test etmeye başladı.
Bilim adamlarını hayrete düşürecek şekil-
de, malzeme elektriği kolayca ve güçlü bir 
şekilde iletti. Dahası, çok kararlıydı. Jiaze 
Xie, "Onu ısıttık, soğuttuk, havaya ve neme 
maruz bıraktık ve hatta üzerine asit ve baz 
damlattık ve hiçbir şey olmadı" dedi. Bu, 
gerçek dünyada çalışması gereken bir cihaz 
için son derece yararlıdır.
Ancak bilim adamlarına göre en çarpıcı şey, 
malzemenin moleküler yapısının düzensiz 
olmasıydı. John  Anderson, "Temel bir res-
imden, bu bir metal olamaz" dedi. "Bunu 
açıklayacak sağlam bir teori yok."
Jiaze Xie, John Anderson ve laboratuvar-
ları, malzemenin elektriği nasıl iletebi-
leceğini anlamak için üniversitedeki diğer 
bilim insanlarıyla birlikte çalıştı. Testler, 
simülasyonlar ve teorik çalışmalardan son-
ra, malzemenin bir lazanyadaki tabakalar 
gibi katmanlar oluşturduğunu düşünüyor-
lar. Yapraklar yana doğru dönse ve artık 
düzgün bir lazanya yığını oluşturmasa 
bile, elektronlar parçalar birbirine değdiği 
sürece yatay veya dikey olarak hareket ede-
biliyorlar.
Nihai sonuç, iletken bir malzeme için 
emsalsizdir. Anderson, "Neredeyse iletken 
oyun hamuru gibi  sıkıştırabilirsiniz ve ele-
ktriği iletir" dedi.

Devamı simgedergi.com'da...
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BEKİR ÖZER
Yazar

İstanbul-Taksim adım başı genç 
polis kardeşlerimizin güvenlik 
önlemleri aldığı yer.

Burada Suriyeli kadın terörist 
Ahlam Albashir başı kapalı olduğu 
için mi kontrole tabi tutulmadı 
diye akla gelebilir.

Yapılan sohbetlerde bir kadın 
sürücü, “Gece araç kullanırken 
başörtüsü takıyorum, polis 
kontrolünden durdurulmadan 
geçiyorum” diyor.

Bakıyoruz...  

>>2015 yılı İstanbul-Sultanahmet 
semtinde yapılan bombalı saldırı...

>>İstanbul Veznecilerde Çevik 
Kuvvet minibüsüne yapılan 
saldırı...

>>İstanbul Beşiktaş’ta insanları 
katleden iki teröristten birinin 
başörtülü kadın olduğu görülüyor.

Başörtüsü ve siyah çarşafın 
kamuflaj amaçlı olarak kullanıldığı 
ve bununla ilgili hizmet içi eğitim 
verilmesi...

Ve siyasiler tarafından da artık 
başörtüsü de siyasi malzeme 
olarak kullanılmamalı...

Rahmetli annem (Cemile Özer) 
belediye başkanı eşiydi ve 
halalarımla birlikte başından 
eşarbını çıkarmaz, siyasi malzeme 
olarak kullanıldığı hiç görülmedi.

Biz gazeteci-yazarlar omuzumuzda 
halkın verdiği ağır sorumlulukla 
hareket edip seçimde iller bazında 
halkla sohbet ederiz.

En son Gaziantep-İslâhiye ilçesi ve 
köylerinde (şimdi mahalle) halkla 

yapılan sohbette İstanbul’dan 
gelen gazeteci-yazar olduğumuz 
için sağ olsunlar yakın ilgi gösterip 
şikâyet ve memnuniyetlerini dile 
getiriyorlar.

Sohbette bir amca bazı siyasi bir 
partiler için, “valla gazeteci beg, 
kurban olurum onlar artık tebeşir 
oldu tebeşir…” deyince, tebeşir 
olmayı bilmeme cehaletimi belli 
etmemek için yanımda ya yeğenim 
Ali Taşkın ya Haşim Çiftçi idi, 
çaktırmadan fısıldayarak sordum, 
kulağıma, “onlar artık silindi 
demek” dedi.

Öğrenmem iyi oldu...

Burada emniyet görevlilerimiz 
güven kaynağımız olup, gerekli 
önlemleri alırlar.

Diğer taraftan halk tarafından 
dikkat edilmeli...

Bazen hep görünüp gerçek 
olmayan insanlar veya az görünüp 
ışık parlaklığında olan gerçek 
insanlar vardır...

Dikkat edilmeli.
Aksi taktirde. 
Haydaaa Kaybolduk diye can alıcı 
ses çıkar.

TAKSİM, BAŞÖRTÜSÜ, TEBEŞİR...
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Sık sık “demokrasi“ hakkında 
konuşur ve tartışırız. Kimilerine 
göre demokrasinin gerçekten neleri 
içerdiği konusunda büyük çelişki ve 
karmaşalar vardır. Demokrasi çok 
partililik mi, bireysel özgürlükler 
mi, çoğunluk yönetimi mi, azın-
lık hakları mı veya başka bir şey 
mi? *** Belli bir ülkenin demokra-
tik olup olmadığına karar verirken 
başvurabileceğimiz veya belli bir 
ülkenin demokraside aldığı yolu 
ölçebileceğimiz üzerinde anlaş-
maya varılmış kriterler mevcut 
mudur? Bir ülkenin demokra-
tik sayılabilmesi için sahip olması 
gereken uygulamalar ve oturmuş 
kurumlar varımdır? *** Yoksa 
demokrasi birçok değişik şekil-
de değişik anlamlarda anlaşılabilir 
mi? Hayatımız boyunca farklı grup 
veya örgütlenmelerin üyeleri olar-
ak, yaşamımızı sürdürürüz aile, 
komşuluk, kulüpler, çalışma birim-
leri ve devlet bunlardan sadece ba-
zıları. En küçüğünden en büyüğüne 
tüm bu yapılanmalarda bütün olar-
ak organizasyonun ulaşmak istediği 
amaç, takip edilecek metotlar üyeler 
arasında sorumluluk ve nimetlerin 
dağılımı hakkında kararlar alınma-
lıdır. Bu kararlar bireyler tarafından 
sadece kendileri için alınan bireysel 
kararların tersine kolektif karar-
lardır. Demokrasi bu kolektif kara-
rlar alanına aittir. *** Demokrasi 
organizasyonları bütün olarak et-
kileyen kararların organizasyonları 
bütün olarak etkileyen kararların 
organizasyonunun tüm üyelerince 
alınması ve karar alma mekaniz-
masında herkesin eşit haklara sahip 

olmasın idealinden oluşur. Diğer bir 
ifade ile, demokrasi kolektif karar 
verme süreci üzerinde halk dene-
timi ve bu denetimin kullanımında 
halkların eşitliği ikiz prensiplerini 
gerektirir.  *** Herhangi bir or-
ganizasyonda karar verme meka-
nizmasında bu prensipler hayat 
bulduğu oranda biz bu oluşumu 
demokratik olarak vasıflandırabilir. 
Demokrasinin bu şekilde tanımlan-
ması başlangıçta iki hususu açıklığa 
kavuşturur. İlk olarak genellikle 
düşünüldüğü gibi demokrasi sa-
dece hükümet veya devlet şekliyle 
ilgili değildir. Demokrasi ilkeler, 
herhangi bir teşekkülün ortak karar 
verme mekanizmasıyla ilgilidir. 
Gerçekten de devlet seviyesinde 
demokrasi ile toplumun diğer ku-
rumlarındaki demokrasi arasında 
önemli bir ilişki vardır. *** Bunun-
la birlikte devlet en kapsamlı örgüt 
olduğundan, toplumsal olayları 
bütünüyle etkileyecek düzenle-
meleri yapma hakkına sahip old-
uğundan mecburi vergiyi yükselte-
bilmeye ve üyeleri hakkında aşan 
veya ölüm kararı vermeye yetkili 
olduğundan dolayı devlet seviye-
sinde *** Demokrasi çok önemlidir. 
O nedenle demokratik devletin üze-
rinde hassasiyetle durmamız gerek-
mektedir. Demokrasi halk denetimi 
ve siyasi eşitlik ilkelerinin hayata 
geçirilme derecesidir. O nedenle 
seçme seçilme hakkının olmadığı 
ülkeler demokratik ülkeler değildir.

BAKIŞ AÇISI

DEMOKRASİ

İsmail AYDIN
Yazar
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Prof. Dr. Hadi 
SAĞLAM 

Yazar

*DEĞİŞEN DEĞERLER İLE DEĞİŞMEYEN İLKELER.  
& İslâm dininin hükümlerinin bir kısmı 
dinin özünü, değişmez sabitelerini, genel 
geçerlerini oluştururlar.   
& Bunlar insanlığın temel ve evrensel ilkeleri 
olup nas (sübut ve delaleti katî) olarak ifade 
edilirler.   
& Bu doğrultuda söz konusu ilkeler insan-
lığın özünü, çekirdeğini ve aslını oluştururlar.   
& Çekirdek üzerinde bir tahribat düşünüle-
meyeceği gibi bu ilkelerde de bir tahribat 
düşünülemez.   
& Her ne olursa olsun şartlar, zaman ve ileri 
sürülen düşünceler bu ilkelere asla zarar 
veremezler.   
& Bunlar insanlığın anayasal mahiyetli temel 
ilkeleri olarak kabul edilirler. 
&  Bu ilkelere yapılacak müdahale, fıtratın 
değişmesini gerektirir ki bu da fıtrat düzen-
inin bozulması anlamına gelir.   
& Bu naslara müdahale kişiliğe ve omurgaya 
müdahale olup bu müdahale, toplumların 
sonlarını hazırlayabilir. 
& Özellikle son zamanlarda ahkâmın 
değişmesi etrafında (dar veya geniş yorum-
lar) yapılarak bir dizi tartışma ortaya çık-
mıştır.   
& Bu ilkede dile getirilen ve çağımızda da 
çeşitli yönleriyle tartışmalara sahne olan 
değişmenin boyutunun saha ve sınırları ne 
olacaktır? 
& Hukukun ihtiva ettiği bütün hüküm-
ler, herhangi bir sınırlama olmaksızın bu 
değişmeye tabi mi olacaktır?   
& Yoksa her türlü olumsuzluğa rağmen 
geçmişte hukuk adına konulan hükümler 
hiçbir değişikliğe tabi olmadan devam mı 
ettirilecektir? 
& Keza dünün toplumunun hukuki problem-
leri ile çağımız toplumunun hukuki prob-
lemleri nitelik ve nicelik bakımından aynı 
olmadığı da bilinmektedir. 
& İslâmî normlar, İslâm tarihinde görülen 
sosyal değişmelere paralel olarak değişime 
tabi olmuşlardır. 
& Örnek vermek gerekirse, bunu daha 
İslâm’ın ilk dönemlerinde naslardaki tedrici-
likte, Hz. Ömer’in içtihatlarında, Ebu Hani-
fe’nin has lafızların bile makâsıdını gözeterek 
yaptığı yorumlarında, Şâfi’nin Bağdat ve 
Mısır’daki farklı içtihatlarında görebiliyoruz.   
& Bu noktadan hareketle sahabe ve müçtehit-
ler; illet değiştiğinde hükmün de değişmesini, 
lafız ve makâsıd ilişkisini, örfün değişmesiyle 
hükmün de değişme anlayışı yanında hukuk 
ve din ayırımı da yapmışlardır.   
& Nitekim bu değişim Md 39’da, “ Zam-
anın değişmesi ile bazı hukuki hükümlerin 

değişmesi de inkâr olunamaz“ şeklinde ilke-
selliğe de dönüştürülmüştür.   
& Bu değişimin yürürlüğü bugün ancak “ 
ehl-i sünnet ve’l cemaat’ yöntemiyle taban 
bulabilir. 
& Yoksa hadis gereği yolları yedi zira mı 
yapalım. Kâbe’ye himarla mı gidelim. Savaş 
için at mı biriktirelim. Denizde yelkenli gemi 
mi bekleyelim. 
& Ehl-i sünnet çağının giysi modeli de 
değildir.   
& Eh-li sünnet, Peygamberimiz (sav) ve-
fat edince ümmetin dağılmaması için ve 
doğruyu bulmak için izlenilmesi gereken bir 
yoldur ve bir yöntemdir. 
& Yönetimde ve kararlarda doğrunun ve 
hakkın arayışı yöntemidir. 
& Şia doğruyu bulmak için, yönetenin eh-
libeytten olması gerektiği, doğrunun ehlibeyt 
tarafının olduğu ilkesini benimsedi. Diğer 
grup ehl-i sünnet ve’l cemaat ilkesini benim-
sedi.   
& Yani müçtehitlerin veya Müslümanların 
ortak aklının doğruyu yakalamada esas alın-
ması gerektiğini savunuldu.   
& Şûra ile icma, ortak akıl ve kolektif şuur 
esas alındı. 
& Desene ittifakla alınan karar, yahut  nite-
likli çoğunlukla alınan karar yahut da salt 
çoğunlukla alınan kararlar toplumsal kural-
larda yürürlük ilkesi kabul edildi. 
& Peygamber masumdu, gerçek doğrunun 
tarafı idi. 
& Onun vefatından sonra böyle iki anlayış 
ortaya çıktı. 
& Bugün ehlisünnetin algısı, Emevilerden 
sonra adeta bilinçli bir makas değişimine 
sokulmuştur. 
& Bu gelenek halen devam etmektedir.   
& Yazıktır. Günahtır. 
& Bugün ehlisünnet algısı, Fırat nehrini geri 
akıtmak kadar zor hale gelmiştir. 
& Birlikte rahmet, ayrılıkta, azap vardır.   
& Araçlar, amaç yapılmasın. 
& Ataları ve babaları doğruya, ya akıl erdire-
memişseler? 
& Yine de babalarımızı, atalarımızı bu yolda 
bulduk mu diyecekler. 
& Farkında olmadan dinin önünde kütük 
olmasınlar. 
& Bir ışık görünce onu söndürmek için 
koşmasınlar. 
& Kendi cehaletlerini geçmişin değerlerine 
kalkan yapmasınlar. 
& Cehaletin tahsiline artık son verelim. Say-
gılarımla.
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FUAR-ETKİNLİK-AÇILIŞ

Türkiye’nin en prestijli enerji, çevre ve teknolojileri 
fuarı ENTECH - Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarı & 
Kongresi Ankara’da açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ve TÜBİTAK’ın da desteklediği fuar, ATO Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda düzenleniyor. Fuar ve kongre, kendini 
temiz çevre ve gelecek için adamış, dünyanın en önemli 
akademisyenlerine ev sahipliği yapıyor. 
CNR Holding tarafından, çevre teknolojileri ve şe-
hircilik alanında, Avrasya’nın en büyük fuarı olarak 
düzenlenen ENTECH - Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık 
Fuarı & Kongresi’ni Ankara’da açıldı. CNR Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliği ile 
gerçekleşen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı 
Mustafa Yılmaz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel 
Baran, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın da ziyaret 
ettiği fuarda yeni nesil şehirlerden güneş enerjisi depo-
layan banklara, atıklardan enerji üretebilen tesisten geri 
dönüşümlü battaniyeye kadar çok sayıda ürün 
sergileniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 

geliştirilen ve pet şişelerden imal edilen battaniyeler, 
üniversitenin tüm yurtlarındaki öğrenciler tarafından 
kullanılıyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından 
da desteklenen fuarda, enerji, katı atık, su ve atık su te-
knolojileri, biyoenerji, atık toplama ve taşıma araçları, 
geri dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve ürünleri, 
yenilebilir enerji ve teknolojileri, kentsel çevre temizlik 
araçları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ürün ser-
giliyor. 
ENTECH Fuarı’nda en yeni teknoloji ve hizmetleri ile 
yer alacak firmalar, kamu kuruluşu yöneticileri, yerel 
yönetim temsilcileri, KOBİ ve özel sektör karar vericil-
eri, çevre teknolojileri araç ve ekipman üreticileri, san-
ayiciler, organize sanayi bölgesi yetkilileri ile iletişim 
kurarak kendilerine yeni ticaret ağları oluşturuyor. 
“ENTECH Fuarı’nı yaşanabilir gelecek için hayata 
geçiriyoruz”

Türkiye’nin çevre teknolojileri fuarı
Ankara’da açıldı
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FUAR-ETKİNLİK-AÇILIŞ

Özellikle son yüzyılda yaşanan iklim değişikliğinin 
önüne geçmek için yapılması gereken çevre yatırımları, 
devletlerin en önemli gündemini oluşturduğunu dile 
getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda 
Erem, “ Aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda 
ülke, yaşanabilir gelecek için enerji, çevre teknolojil-
eri, geri dönüşüm ve sıfır atık alanında önemli AR-GE 
yatırımları gerçekleştiriyor. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yönetim politi-

kalarına da yön vermeye başlayan çevre teknolojileri 
ve sıfır atık uygulamaları için, özel sektörün en büyük 
temsilcileri de çok önemli projelere imza atıyor. Bu 
sorumluluğu, fuarcılık alanında da CNR Holding üs-
tlendi. Yaşanabilir gelecek sağlamak için hayata geçird-
iğimiz ENTECH Fuarı, çocuklarımıza bırakacağımız 
en büyük miras olan temiz geleceğin ipuçlarını veren, 
sektörün en prestijli platformu olmuştur” dedi. 
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“Enerjide dışa bağımlılığımızın önüne geçebil-
iriz”
Enerji alanında Türkiye’nin dışa bağımlılığının 
önüne geçmenin çok önemli olduğunu dile 
getiren Türk Alman Yatırım Birliği Başkanı 
Gencay Koyunbaşoğlu,“Sürdürülebilir enerji 
alanında yapılacak yatırımlar ile ülkemizin en-
erji alanında dışa bağımlılığının önüne geçe-
biliriz. Yatırım birliği olarak, biokütle enerji 
yatırımlarına çok önem vermekteyiz ve önemli 
projelere imza atmaktayız. Bu alanda kamu ku-
ruluşlarının da ciddi yatırımları var. Temiz en-
erji konusuna sosyal sorumluluk projesi olarak 

yaklaşmak çok önemlidir. CNR Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Ceyda Erem’e, bu ve-
sile ile çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir 
proje hayata geçirmiş” dedi.
“Sıfır atık projesinin uygulandığı ilk ilçeyiz” 
Kızılcıhamam’ın, Türkiye’de sıfır atık alanın-
da ilk pilot şehir ilçe olduğunu söyleyen Kızıl-
cıhamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde 
ilk sıfır atık projesi ilçemizde hayata geçirildi. 
Bu alandaki ilk uygulamalar da yine bizim il-
çemizde hayata geçiriliyor. 

FUAR-ETKİNLİK-AÇILIŞ
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Türkiye için çok önemli olan bu alanda 
çıkardıkları bu güzel proje için CNR 
Holding’e çok teşekkür ediyorum. 
Bu fuar bizlerin ufkunu açmasını 
sağlıyor” dedi. 
Sıfır Atık Kongresi Geleceğe Işık Tut-
acak 
23-26 Kasım tarihleri arasında, EN-
TECH – Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık 
Fuarı ile eş zamanlı hayata geçirilecek 
olan Sıfır Atık Kongresi, kendini tem-
iz çevre ve gelecek için adamış, dün-
yanın en önemli akademisyenlerine 
ev sahipliği yapacak. 
ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenecek olan ENTECH Sıfır 
Atık Kongresi’ni, bürokratlar, akade-
misyenler, çevre dernekleri ve öğren-
ciler takip edecek. ENTECH Sıfır Atık 
Kongresi’ne yabancı akademisyenler-
in yanı sıra Türkiye’nin çevre ve sıfır 
atık üzerine yetiştirdiği en önemli 
akademisyenler de konuşmacı olar-
ak katılacak. Sıfır Atık Kongresi, sek-
törün geleceğine de ışık tutacak.

FUAR-ETKİNLİK-AÇILIŞ
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KÜLTÜR SANAT

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın
çağları aşan müzik hayali

Dünyanın 81 ülkesinde bugüne kadar 2 binden fazla 
kez sahneye çıkan Gülsin Onay, İzmir Devlet Senfoni 
Orkestrası ile Tolga Atalay Ün şefliğinde solist olarak 
vereceği konserin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merke-
zi'ndeki provasına katıldı.

Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Piyano 
Konçertosu No.20 ile Senfoni No.41 "Jüpiter" adlı es-
erlerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan Onay, 
müziğin evrensel isimleriyle çalışma hayalini, proje-
lerini, sanatın hayatındaki yerini ve genç müzisyenlere 
önerilerini AA muhabirine anlattı.

Onay, gelecek yıl Almanya, İngiltere, Fransa ve Ka-
zakistan'da konserler vereceğini, Belçika'daki bir kon-
servatuvarda da gençlerle buluşacağını belirterek, 
"Gençlerle buluşmak beni her zaman çok heyecan-
landırıyor. Birlikte yaptığım projeleri çok seviyorum. 
Onlara zaman ayırmaya gayret ediyorum ama tabii 
daha da çok isterdim. Turneler yapıyorum, programlar, 
konserlerim oluyor. Aktif bir hayata sağlığım el verdikçe 
devam edeceğim." diye konuştu. Mesleğine tutkusu
Müzik ve piyanoyu bırakmayı hiç düşünmediğini hat-

ta zor zamanlarında da onlara sarıldığını dile getiren 
Onay, şunları anlattı:

"Çok mutluyum çünkü gerçekten bugüne kadar iste-
diğim aşağı yukarı her şey gerçekleşti ve çok istediğim 
salonlarda, çok sevdiğim müzisyenlerle beraber kon-
serler verdim. Fakat çok istediğim bir şey ne olabilir 
diye düşündüğümde, Toscanini bu hayatta değil ama 
onunla çalmış olmayı çok isterdim. Mesela Furthwan-
gler muazzam bir orkestra şefi. O dönemde yaşamak ne 
kadar ilginç olurdu diye böyle hayal ederim bazı şey-
leri. Bazı bestecilerle tanışmış olsaydım, onların eserl-
erini çalmış olsaydım ne düşünürlerdi, nasıl bulurlardı? 
Benim kendi hocam olan ve Türkiye'nin en büyük bes-
tecilerinden Ahmet Adnan Saygun birlikte çalıştığımız 
zamanlarda o kadar güzel şeyler söyledi ki bana. Ken-
di eserlerinde neler hissetti? Bestelerken nasıl olmasını 
hayal etti? Bana onu geçirmesi büyük bir şans. Onun 
eserlerini çalarken hep ruhunu hissediyorum. Chopin 
ve Mozart ile de aynı şey olabilirdi. Zaten notalardan 
da besteciyi anlıyorsunuz, onun ruhunu hissediyor ve 
yaşatabiliyorsunuz."

Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, kariyeri boyunca hep mutlu olduğunu belirterek, Arturo Toscanini, Wilhelm 
Furthwangler, Chopin, Mozart gibi yüzyıllar önce hayatını kaybetmiş müziğin efsane isimleriyle çalıştığını hayal 

ettiğini söyledi.
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KÜLTÜR-SANAT

Göbeklitepe'yi de kapsayan "Taş Tepeler Projesi" Berlin'de 
panelle anlatıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde kayıtlı Göbeklitepe'yi de kapsayan "Taş Tepeler Projesi", 
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen panelle anlatıldı.

Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen panelde Göbeklitepe-Karahantepe Kazı Heyeti Başkanı ve 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul, 
Berlin Ön Asya Müzesi Direktörü Prof. Dr. Barbara Helwing ve Almanya Arkeoloji Enstitüsü yet-
kilisi Dr. Lee Clare, Taş Tepeler ve Türk Alman arkeolojik işbirliğine dair sunumlar yaptı.

Göbeklitepe-Karahantepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, arkeoloji bağlamında Tür-
kiye ile Almanya'nın dünyada en uzun ve köklü ilişkiye sahip iki ülke olduğunu söyledi.

Berlin'de gerçekleştirilen panelle Türk-Alman arkeoloji geçmişi ve işbirliklerinin anlatıldığını be-
lirten Karul, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülke arasında köklü bir ilişki ararsanız dünyada herhalde en uzun ve köklü ilişki, 'Türkiye ve 
Almanya arasındaki' diye tarif edebiliriz. Prof. Dr. Helwing'in yaptığı konuşma, iki ülke arasında-
ki arkeoloji geçmişinin hem kişiler hem projeler bağlamında bugüne kadar nasıl geldiği veya ne 
kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösterdi. Bize düşen de var olan bir şeyin üzerine yenisini 
ilave etmek."
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"Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 134'üncü yılında 
anılıyor

Asıl adı Mehmet Kemal olan, "Namık" adını ise Şair Eşref 
Paşa'dan alan Namık Kemal, 21 Aralık 1840'ta 2. Abdülh-
amid'in müneccimbaşısı ve yurtseverlik, hürriyet, millet 
kavramlarına bağlı Yenişehirli Mustafa Asım Bey ile Fatma 
Zehra Hanım'ın çocukları olarak Tekirdağ'da dünyaya geldi.

Annesi Fatma Zehra Hanım'ı 1848 yılında kaybedince 
çocukluğunu Tekirdağ Valisi dedesi Abdüllatif Paşa'nın 
yanında, Rumeli ve Anadolu'da geçiren Namık Kemal, 
Afyon Müftüsü Buharalı Hacı Velid Efendi'den gördüğü 
eğitimin yanı sıra özel derslerle Arapça ve Farsça öğrendi. 
Afyon Mevlevi Tekkesi neyzenbaşı Coşkun Dede'den tarikat 
usullerini öğrenen Kemal, Mart 1853'te Kars Kaymakamlığı-
na tayin edilen dedesiyle bu kente gitti.

Kemal, Kars'ta kaldığı 1,5 yılda Karslı şair ve müderris Vaiz-
zade Seyid Mehmet Hamid Efendi'den tasavvuf ilmini, divan 
edebiyatını öğrendi, hocasının teşvik etmesiyle ilk şiir dene-
melerini kaleme aldı.

Vahdet-i vücut felsefesini ve Muhiddin Arabi'yi, Mevlana'yı 
inceleme fırsatı bulan şair, Kara Veli Ağa adındaki kır serd-
arından avcılık, atıcılık, cirit oyunu dersleri aldı.

Babasının 1855'te Filibe kentine mal müdürü ve dedesinin 
Sofya Kaymakamlığına atanması ile Sofya'ya giden Namık 
Kemal, 16 yaşındayken Niş kadısı Mustafa Ragıp Efendi'nin 

kızı Nesibe Hanım ile evlendi.
Sofya'da evlerine ziyarete gelen dedesinin arkadaşı şair Bin-
başı Eşref Bey, şiirlerini okuduktan sonra bir mahlasname 
düzenleyerek asıl adı "Mehmet Kemal" olan usta edebiyatçıya 
"Namık" ismini verdi.

Edebiyatta Batılılaşmanın ilk adımlarını atan İbrahim Şina-
si ile tanışan Namık Kemal, eserlerinde "hak, millet, vatan, 
hürriyet, millet meclisi" gibi kelimeleri daha sık kullanmaya 
başladı.

Şinasi'nin çıkardığı Tasvir-i Efkar gazetesinde fıkra ve 
tercüme yazıları kaleme alan Kemal, Şinasi'nin 1865'te 
Fransa'ya gitmesi üzerine, kendisine bıraktığı gazeteyi tek 
başına çıkarmaya başladı.

Namık Kemal, kuruluşu 1865'e dayanan ve daha sonra Yeni 
Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan "İttifak-ı Hamiyet" 
adlı gizli derneğe katılmasının yanı sıra "Tasvir-i Efkar" gaze-
tesinde hükumeti eleştiren yazılar yazdı. Gazete, Yeni Os-
manlılar Cemiyetinin görüşleri doğrultusunda yaptığı yayın 
sonucu 1867'de kapatıldı.

Namık Kemal, İstanbul'dan uzaklaştırılmak için Erzurum'a 
vali yardımcısı olarak atandı fakat bu göreve gitmeyi erteley-
erek Mustafa Fazıl Paşa'nın çağrısı üzerine Ziya Paşa ile Par-
is'e gitti.

Türk edebiyatının "vatan şairi" Namık Kemal, vefatının 134'üncü senesinde anılıyor.

YAŞAM
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İstanbul'daki sağlık ekipleri 'Elektronik Vaka Sistemi' 
ile vakalara çok daha hızlı müdahale ediyor

İstanbul İl Ambulans Servisi Avrupa Komu-
ta Kontrol Merkezi'nde sistemi gazetecilere 
tanıtan Başhekim Yardımcısı Murat İlgar, EVS'yi 
İstanbul'da 10 gündür kullandıklarını söyledi. 
Sistem sayesinde acil sağlık hizmetlerini kulla-
nacak hastaların sağlık durumu ve adres bilgil-
erinin tabletlere aktarıldığını anlatan İlgar, am-
bulans ekiplerinin tabletlerine ulaşan bilgilerle 
çıkış yaptıklarını, bu sayede vakalara ulaşma 
süresinin de kısaldığını bildirdi.

    Başhekim Yardımcısı Barış Muam-
mer Uğuzcan ise EVS'nin 48 ilde uygulandığını 
belirterek "Daha önce ambulans ekiplerimize 

vaka telefon aracılığıyla iletilmekteyken artık 
tablet üzerinden iletilmekte. Görsel ve işitsel 
uyarıyla vaka geldiğinde tablet ekibi bilgilendi-
riyor. Bu tablet ekranında vakaya dair bilgiler, 
detaylı adres bilgisi ve güncel trafik bilgisine 
göre çizilmiş rota bulunuyor." dedi.

EVS sayesinde sağlık ekiplerinin çıkışı ve 
hastaya ulaşma sürelerinin kısaldığını ifade 
eden Uğuzcan sistemin etkisini büyük oranda 
gördüklerini kaydetti.

Acil sağlık hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla uygulanmaya başlanan Elektronik Vaka Sistemi 
(EVS) Projesi kapsamında İstanbul'daki acil sağlık ekiplerine, vaka adresleri ve bilgilerine daha 

hızlı ve detaylı ulaşabilmeleri için tablet dağıtıldı.

YAŞAM
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SPOR

Altay ve Göztepe’nin gözü TFF Yönetim Kurulunda

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 
dün açıklanan cezalarının ardından gözler TFF Yöne-
tim Kuruluna çevrildi. TFF Futbol Müsabaka Tali-
matı'nın "Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamam-
lanamaması" başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrasına göre 
tatil edilen müsabakanın nasıl tescil edileceğine TFF 
Yönetim Kurulu karar verecek. Kurulun takımlardan 
birisini veya ikisini hükmen yenik sayma hakkı bu-
lunuyor. Ayrıca disiplin kurulları, eylemlerin ağırlığına 
göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenzili 
kararı da verebiliyor.

Kurul, alacağı kararda, müsabakanın hakemlerinin, 
gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Ku-
rulu ve Temsilciler Kurulu Üyelerinin, disiplin müfet-
tişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz 
önünde bulunduracak.

Yönetim kurulunun müsabakanın tatil kararını uygun 
görmediği takdirde, karşılaşmanın başka bir günde 
yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrar-
lanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil 
olunmasına karar verebilme hakkı da bulunuyor.

PFDK cezaları

PFDK taraftarlarının neden olduğu saha olayları ned-
eniyle Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 resmi müsabakayı sa-
hasında seyircisiz oynama cezaları verirken, Göztepe'ye 
112 bin, Altay'a ise 185 bin 500 lira para cezası açıkladı.

Kurul ayrıca iki ekibin bazı taraftarlarının elektronik 
bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki müsabaka için 
bloke etti. İki takımın da bu cezalarda indirim talebiyle 
Tahkim Kurulu'na başvuru hakları bulunuyor.

Eğer bu cezalarda herhangi bir indirim olmaması duru-
munda Göztepe, kalan 12 iç saha maçından 4'üne seyir-
cisinden mahrum çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin Manisa 
FK, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Beyçimento Bandır-
maspor müsabakalarına seyirci alınmayacak. Öte yan-
dan Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden 
sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması ve maçını iç 
sahada oynaması halinde son cezasını bu müsabakada 
çekebilir.

Altay ise kendi evinde kalan 10 karşılaşmanın 6'sı olan 
Dyorex Boluspor, Pendikspor, Adanaspor, Yeni Malat-
yaspor, Manisa FK ve Sakaryaspor karşılaşmalarına 
taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

Spor Toto 1. Lig'de 27 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil 
edilen Göztepe-Altay karşılaşmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun 

maçla ilgili kararı bekleniyor.
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SPOR

Engelli sporcular bu sezon uluslararası yarışmalarda 
187'si altın 530 madalya kazandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) 
bünyesinde 2022 yılı faaliyetlerine katılım için 630 
kulüp akredite olurken, lisanslı sporcu sayısının 21 
bin 890'a ulaştığı belirtildi. TÖSSFED sporcuları, 2022 
yılında atletizm, basketbol, binicilik, bisiklet, bowling, 
bocce, cimnastik, futbol, futsal, judo, kayak, masa tenisi, 
tenis, voleybol ve yüzme branşlarında toplam 25 altın, 
18 gümüş, 34 da bronz olmak üzere toplam 77 madalya 
kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 
(TBESF) bünyesinde ise 8 bin 347 sporcu bulunuyor. 
Bedensel engelli sporcular, ampute futbol, voleybol, 
basketbol, badminton, para atletizm, para atıcılık, para 
bilek güreşi, para masa tenisi, para okçuluk, tekerlekli 
sandalye tenis, yüzme, yelken, eskrim, para halter, boc-
cia ve tekerlekli sandalye dans branşlarında bu sezon 
toplam 119 altın, 103 gümüş, 81 de bronz olmak üzere 
303 madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 
bünyesinde ise 9 bin 246 erkek, 2 bin 185'i kadın olmak 
üzere toplamda 11 bin 431 lisanslı sporcu bulunurken, 
bu sporcular 24 ayrı branşta spor yapıyor.

İşitme engelli sporcular 2021-2022 sezonunda futbol, 
basktebol, voleybol, hentbol, tekvando, badminton, at-
letizm, bisiklet, bowling, futsal, güreş, tenis, yüzme, kay-
ak, judo, karate, masa tenisi, plaj voleybolu, golf, oryan-
tiring, atıcılık, yelken, satranç ve curling branşlarında 
23 altın, 36 gümüş ve 37 de bronz olmak üzere toplam 
96 madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) 
bünyesinde ise 944'ü kadın 4 bin 255 lisanslı sporcu bu-
lunuyor. Görme engelli sporcular, golbol, sesi görenler 
B1 futbol, az görenler B2 ve B3 futsal, atletizm, yüzme, 
judo branşlarında spor yapıyor. Görme engelli sporcu-
lar ise 2022 sezonunda 20 altın, 21 gümüş, 13 de bronz 
olmak üzere toplam 54 madalya elde etti. Bu sezon 
golbol takımının takım halinde kazandığı birincilik 
ödülleri de bulunuyor.

Türkiye'de özel sporcular, bedensel, görme ve işitme 
engelliler sporcuları bu sezon katıldıkları şampiyona 
ve turnuvalarda toplam 187 altın, 178 gümüş ve 165 de 
bronz olmak üzere 530 madalya kazandı.

Türkiye'de özel sporcular, bedensel, görme ve işitme engelliler spor federasyonları bünyesinde 45 bin 923 
lisanslı sporcu bulunuyor. Engelli sporcular, bu sezon uluslararası yarışmalarda 187'si altın 530 madalya 

kazanma başarısı gösterdiler.
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