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Yüzüne yağmur yağan çocuk;
Pandora “tanrılar armağanı” anlamına gelir. Yunan mitolojisinde; ilk kadın, Zeus tarafından insanlığı cezalandırmak için hazırlandığına inanılırdı.
Efsaneye göre; Zeus kendinden ateşi çalıp insanlara veren Prometheus’un
kardeşi Epimetheus’a balçıktan yapılmış tanrısal güzellik ve zekâya sahip
Pandora’yı eş olarak gönderir. Epimetheus kardeşinin tüm uyarılarına
karşı Pandora ile evlenir. Zeus, Pandora’ya evlilik hediyesi olarak topraktan yapılmış, çömlek benzeri bir kutuyu, açılmamak üzere hediye eder.
Bir süre sonra merakına yenilen Pandora, kutuyu açar ve içindeki tüm
kötülükler dünyaya yayılmaya başlar... Ancak son anda kutuyu kapatır...
Bu da insanların içindeki “umut”tur. Kötülüğün yayılmamış olması umudu...
Mart ayının ilkbahardan çaldığı, bulutların arasına saklanmış güneş,
günün karanlığındaki son görevini yerine getirirken, yağmurun ıslak ve
soğuk çığlıkları 6 yaşındaki bir çocuğun yüzüne hiç yakışmamıştı. Duvarın dibinde; kuytuda yaslanmış başı, uykunun verdiği derinlikle sola
doğru omzuna kıvrılmıştı. Göz kapakları, dünyanın yükü ile örtülüydü.
Hatta yükün altında kirpikleri kıpırdayamıyordu. Önünde satılmak için
konulmuş birkaç paket selpak, 6 yaşındaki bir çocuğun hayallerini yok
ettiği simgelerdi.

Yüzüne yavaşça dokunarak uyandırdığımda sıçradı, korku yüreğini esir
almıştı, yüreği hızlandı, küçük ve kısa nefesleri peşpeşe kesintisiz sıralanıyordu, endişeyle gözlerini yerde serilmiş kâğıt mendillerine iliştirdi.
Tedirgin olmuştu... Kaybedeceği, oyuncağı veya bir kucak dolusu sevgi
değildi, büyükleri tarafından verilen sermayeydi.
Yüzüne yağmur yağan çocuk, sermayesinin güvende olduğunu gördüğünde
sakinleşti. Üşümüş ve sararmış benziyle küçük dudaklarından bir cümle
dökülüverdi… “Alır mısın abla?”. Sorusuna cevap vermeden, bir başka
soruyu ben yönelttim: “Evin nerede? Tarif etti... Üşümüş küçük elleri
yönünü bulamıyordu, uykunun etkisi hala keskindi. Eve gidip uyumasını
önerdim. “Olmaz!” dedi. Nedenini, elindeki sermayenin bitmeden eve
dönemeyeceğini kendince anlatmaya çalıştı. Yalan söylerken gözbebeklerinin açısını değiştirdi. Belli ki korkutulmuştu.
Suç kimindi? Emeği, sevgiyi ve insanca yaşam hakkını kim veriyordu?
İşte o an, pandoranın kutusunu anımsadım. Çok eski mitolojik bir öyküydü; fakat kutu içinde kalan son umudu, minicik bir avuca koymanın tam
zamanıydı.
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BAŞKAN’DAN

Dr. Mustafa AYDIN
Mütevelli Heyeti Başkanı

Değerli Gençler,
19. yy. sanayi çağı idi. 20. yy. teknoloji çağı oldu. 21. yy. bilişim çağıdır. Böyle bir çağda doğmuş olmak, böyle bir çağda yaşamış olmak, bizlere büyük gurur, onur ve heyecan vermektedir. Arka arkaya üç
uygarlık devrimini bilip yaşamaktayız. Bu yetişilemez düzeydeki insanlık gelişiminin gerisinde kalmamak için, sizlere uygarlaşma coşkusu vermekteyiz, çağdaşlaşmanın onurunu kazandırmaktayız. İnsanlık
düzeyinden geride kalmamış olmanın övüncünü yaşamaktayız.
Sizlerin de bu coşkuya katılmanızı beklemekte ve istemekteyiz. Bilişim çağına yakışır ve yaraşır düzeyde
gayretinizi sürdürmenizi, bilgi ve bilim öğrenmenin zorluğuna seve seve ve onurla katlanmanızı dilemekteyiz.
Sizlerin, kurumsal ve ülkesel olanaklarımızı tam kapasite ile değerlendireceğinize, öğrenciliğin gereklerini, yüksünmeden, üşenmeden, yorulmadan ve usanmadan yerine getireceğinize bütün varlığımızla
inanmaktayız. Biz, ülkemizi atalarımızdan miras aldık ve torunlarımıza mamur ve teknolojik gelişmesini
sürdüren, medeni ve müreffeh, bütün insanlarıyla çağdaşlaşmış bir ülke olarak miras bırakacağız.
Eğitim bir yarıştır ve bu yarışta, İstanbul Aydın Üniversitesi, ön sırada yer almayı ana strateji içinde
belirlemiştir. Sadece kendi içinde değil, bilgiyi daha geniş kitlelerle paylaşmaya da ayrı bir önem vermekte, yayınları aracılığıyla bilgiyi daha geniş kitlelere ulaştırmaya gayret göstermektedir.
Bu amaca yönelik olarak yayımlanan Aydın dergisi giderek artan okuyucu kitlesiyle yazılarına devam
etmektedir. Bu gayrette emeği geçenleri içtenlikle kutluyorum. Bilgi paylaşımının daha geniş kitlelere
ulaşması yolunda ve bilimsel kuruluşlarda çalışanlara destek vermeye davet ediyorum. Bilgi arttıkça kalite
yükselir. Kalitenin yükselişi ise, hepimizin mutluluğu olacaktır.
Bu kaliteyi ve mutluluğu sizlerle başarıp, Türkiye’mizin geleceğini sizlere devredeceğiz.
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REKTÖR’DEN

Prof. Dr. Mehmet Salih ÇELİKKALE
Rektör
Dünyadaki tüm kaynaklar; tükettikçe azalan, tüketim derecesine bağlı olarak ömürleri kısalan veya uzayan
kaynaklardır. Bu nedenle; tüketimde süreklilik şeklinde ifade edilen planlı kullanım, ihtiyaca göre kullanım,
tasarruflu kullanım gibi farklı izah şekilleri dile getirilmektedir. Bütün bunlardan amaç, bilimsel, yani kaynağın
gücünü bilerek, her yıl kullanılabilecek, yenilenebilecek miktarın hesaplanarak kullanımıdır. Kullanımda süreklilik, ancak bu şekilde sağlanabilir.
Hepimizin bildiği gibi; dünyanın %70’den fazlası sularla kaplıdır. Bu kadar suyun sadece %2.59’u tatlı sudur.
Tatlı su denince hafızalarımızda hemen akarsular, göller, ırmaklar, dereler, kaynaklar canlanır. Bu sayılanların
tümü, yani yerüstü tatlı suları, dünya tatlı su kaynaklarının ancak %1’ini oluşturmaktadır. Asıl büyük kaynak
%79 ile buzullar, arkasından %20 ile yer altı sularıdır. Burada çok önemli olan husus, ulaşılabilir tatlı suyun
%1’lik su olduğudur. Diğerleri, ana rezervler, diğer bir deyişle hazinelerdir. İşte bu nedenledir ki, küresel
ısınma sonucu buzulların erimesi bu konunun uzmanlarını endişelendirmekte, hatta dünyanın geleceği için
korkutmaktadır. Su kaynaklarımızı kullanmada, bu tehlikeyi göz ardı etmeden, planlamalarımızı yapmak
zorundayız.
Bizim musluğumuzun akarken, akmayan şehirleri, beldeleri düşünmeliyiz. Yazın sular kesilir, ben şimdiden
içme suyu ile halı, kilimleri yıkayayım diye yanlış işler yapmamalıyız. Yüzümüzü yıkarken üç dört avuç su için
3-4 litre suyun akışına meydan vermemeliyiz. Dişimizi fırçalarken musluktan akan suyu seyretmemeliyiz... Bu
örnekleri çokça arttırmak mümkündür. Fakat asıl olan, müşterek kullanılan bir kaynağın kullanımındaki kültüre sahip olmak, medeni insan olma vasfını taşımak, doğal kaynaklara karşı saygı, çevre bilinci ve hepsinden
önemlisi, bir bardak su bulamadığı için dudakları çatlamış insanların küremizde yaşadığını düşünmek ve o
üzüntüyü kalbinde hissetmektir.
Toplu yaşama kültürü ve bilinci ile doğaya karşı saygı duygusu ile, bu sıkıntıyı, acı çekerek, belki de fazla üzülerek, birlikte çözeceğiz. Ya çözeceğiz, ya bu sıkıntıyı yaşayacağız.
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T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 6. MEZUNİYET TÖRENİNDE
BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYİP ERDOĞAN’A ONURSAL FAHRİ
DOKTORA UNVANI VERİLDİ…
8

9

İstanbul Aydın Üniversitesi Tarafından,
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a
Onursal Fahri Doktora Ünvanı Verildi.
İstanbul Aydın Üniversitesi mezuniyet törenine katılan Başbakan
Recep Tayip ERDOĞAN’a Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
alanında onursal doktora unvanı verildi.
Törende, Başbakan Erdoğan’a akademik cübbesi, İstanbul Aydın
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan’ı Dr. Mustafa AYDIN ve
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Salih
ÇELİKKALE tarafından giydirildi. Ayrıca Başbakan’a, İstanbul
Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN
tarafından üniversitenin plaketi takdim edildi.
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İstanbul Aydın Üniversitesi 2010-2011 eğitim öğretim yılını geride bırakarak, 6. Mezuniyet Törenini kutladı. Yaklaşık 3000 mezun veren üniversite, görkemli bir mezuniyet töreni organize etti.
Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen törene 15.000
kişi katıldı.
Mezuniyet Törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu
eğitim alan gençlerin büyük bir güç oluşturabileceğini belirterek,
“Üniversitelerimize yaptığımız yatırımlar ve üniversite sayılarına
baktığımızda ülkemizin geleceği adına çok umutluyuz” dedi.

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’a
Akademik Doktora Cüppesi,
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN
ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Salih
ÇELİKKALE Tarafından Giydirildi.

Mezuniyet töreninde, İAÜ Rektör’ü Prof. Dr. Mehmet Salih ÇELİKKALE, Başbakan Erdoğan’a “Onursal Doktora verilmesine ilişkin
üniversite senatosunun oybirliğiyle aldığı kararı okudu. Kararda,
“Siyasi kariyerinin her aşamasındaki büyük başarıları, başbakanlığı
dönemlerinde demokrasinin istikrarına olan katkıları, Türk ve dünya
siyasetine kazandırdığı yeni açılımlar, medeniyetler ittifakına verdiği
destek, dünyada barış ve demokrasinin zirvesi için gösterdikleri üstün gayret. Türkiye’nin etkin ve yol gösterici bir ülke olmasında her
türlü takdirin üzerindeki çabaları nedeniyle ‘Siyaset Bilimleri ve
Uluslararası İlişkiler’ alanında ‘Onursal Doktora’ unvanı verilmesi
kararlaştırıldı” ifadesine yer verildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan üniversiteden mezun olan gençlere
seslendi, “ne yoksulluk, ne işsizlik ne terör sizleri karamsarlığa sevk
etmesin. Siz kendinize ne kadar güvenirseniz, bu sorunlar da o kadar çözüm yoluna girecek ve Türkiye’nin gündeminden düşecek”
dedi. Sayın Erdoğan, son 8,5 yılda Türkiye genelinde 50’si devlet
39’u vakıf olmak üzere 89 üniversitenin kurulmasını sağladıklarını
hatırlattı. “Bu üniversiteler tabela üniversitesi değil” diyen Erdoğan,
her birinin hızlı bir gelişim kaydettiğini söyledi. Erdoğan doğu ve
güneydoğudaki kız öğrencilerinin sayısının erkek öğrenci sayısını
yakaladığını belirtti.
Sayın Erdoğan şunları kaydetti; “Artık daha farklı bir anlayışla üniversite sanayiyi, sanayi üniversiteyi destekler hale geldi. Toprağa atılan
tohum artık bugün çınara dönüşüyor. Hayata atılan gençlerden bir
şey rica ediyorum: Asla ve asla umutsuz olmayın, özgüveninizi hiçbir
şart altında yitirmeyin. Ortalama 22 yaşındasınız 12 Eylül müdahalesini yaşamadınız. Bizlerin yaşadığı çileyi, acıyı sizler yaşamadınız.
Belki bunları okudunuz, belki bunlar size anlatıldı. O tür atmosferleri yaşamamanız için azami hassasiyet içinde olduk. “Gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir Türkiye’nin olduğunu dile getiren Erdoğan, “Ne yoksulluk, ne işsizlik, ne terör sizleri karamsarlığa
sevk etmesin. Siz kendinize ne kadar güvenirseniz, bu sorunlar da o
kadar çözüm yoluna girecek ve Türkiye’nin gündeminden düşecek”
dedi. Türkiye’nin sıradan bir ülke olmadığını vurgulayan Erdoğan;
tarihi medeniyeti ve kültürüyle olduğu kadar potansiyeliyle de farklı
bir ülke olduğunu söyledi. Gençlerin şikâyet ettiği tüm konuları
çözme makamına geldiğini dile getiren Erdoğan, “Bugün mezun
oluyorsunuz. Demokrasiye sizler güç katacaksınız. Değişimi artık
sizler yöneteceksiniz. Gün gelecek siyaset ve idarede yönetimi alacak
bu ülkeye istikameti sizler çizeceksiniz” diye konuştu. “Hiçbir zaman hiçbir mesele çaresiz değildir tam tersine çare sizsiniz gençler”
ifadesini kullandı.
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Teşkilat-ı
ahsusa
M
Banu DALAMAN
İAÜ Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı

Teşkilat-ı Mahsusa Osmanlı İmparatorluğu’nun son istihbarat teşkilatı, bugünkü Milli İstihbarat
Teşkilatı’nın da öncülüğüydü. Kurulduğu günlerde kabinedeki bakanlardan üst düzey komutanlara bir çok kişi böyle bir teşkilatın varlığından haberdar olmamıştı. Örgütün Trablusgarp’tan
Hindistan’a bir çok hücresi ve bu hücrelere kayıtlı binlerce ajanı vardı. Üyeleri arasında Mustafa
Kemal, Enver Paşa, Celal Bayar, Kazım Karabekir, Eşref Kuşçubaşı, Fuat Balkan, Süleyman Askeri, Fevzi Çakmak gibi bir çok ünlü sima da bulunuyordu. Birinci Dünya Savaşı sonrasında
kurulan 50’ye yakın devletin mayasında onların yaptıkları gizli faaliyetler bulunuyordu. Teşkilatın bazı faaliyetleri aradan yüzyıl geçmesine rağmen hala aydınlatılamamıştır.

Hacı Emin El-Hüseyni, I. Dünya Saavaşı
başında Osmanlı subayı üniformasıyla

Teşkilat-ı Mahsusa’nın Üyesi: Hacı Emin El-Hüseyni

İngiliz İşgali ve El-Hüseyni

Çanakkale’de savaşan ve Teşkilâtı Mahsusa’da çalışan ElHüseyni, Sultan Abdülhamid hayranı biriydi. 1893’te
Kudüs’te dünyaya gelen Hacı Emin El-Hüseyni’nin,
doğum tarihi bazı kaynaklarda 1895 veya 1897 olarak
geçmektedir. 1893 yılında Kudüs’te doğan Emin ElHüseyni, Kudüs ve Mısır’da gördüğü öğreniminin ardından eğitimini tamamlamak için İstanbul’a geldi. 1. Dünya
Savaşı’nın başlamasıyla Osmanlı ordusuna girdiği için eğitimi kesintiye uğradı.Türk topçu birliğinde görevlendirildi. Çanakkale Savaşı’nda İngilizlere karşı mücadele etti.
Daha sonra İstanbul’da bulunan aile fertlerinin desteğiyle
“Teşkilât-ı Mahsûsa”ya girdi. Burada Kudüs’ün sorumlusu
olarak atandı.

1921’de Kudüs’te İngiliz yönetimi
altında yapılan müftülük seçimlerine aday olarak katılan Hüseyni en
az oyu almasına karşın, İngiliz yönetimi bu seçimi geçersiz sayıp kendi adamları olan
Hüseyni’yi Kudüs Müftüsü olarak atamışlardı. 1931’de
Kudüs’te İngilizlerin güdümünde bir “İslam Kongresi”
toplayan Hüseyni, yazışmalarda “Yüksek İslam Konseyi
Başkanı” ve İngiliz yönetimin kendisine verdiği “Kutsal
Toprakların Müftüsü” ünvanlarını kullanıyordu. Hüseyni 1931’de topladığı İngiliz güdümlü İslam Kongresi’ne
o sırada Fransa’da sürgünde yaşayan son Halife Abdülmecid Efendi’yi de çağırmış, Atatürk Türkiye’si buna
şiddetle karşı çıkarak Hüseyni’nin Hilafeti diriltmesine
izin verilmeyeceğini açıklamıştı.
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Kasım 1916’da, savaş sürerken “hastalık” bahanesiyle
Osmanlı ordusundaki görevini bırakıp Kudüs’e yerleşen
Hüseyni, birden bire “iyileşerek”, İngiliz uydusu Şerif
Hüseyin’in Osmanlı’ya karşı ilan ettiği Cihad’a katılarak
İngiliz ordusuna hizmet etmweye başlamış, İngiliz işbirlikçisi Emir Faysal’ın ordusuna asker toplamış ve İngilizlerin safında Osmanlı’ya karşı savaşmıştı. 1917’de Filistin’i ellerine geçirip orada bir Manda yönetimi kuran
İngilizler, Hacı Emin El-Hüseyni’yi İngiliz işgal ordusunda görevlendirmişlerdi. Burada, Filistin davasını unutup
kendi bağımsızlıklarıyla uğraşan Arapları, buna sahip çıkmaları için harekete geçirir.

El-Hüseyni Nazi Almanya’sının Emellerini Gerçekleştirme Yolunda
Nazi’ler bir yandan Kafkaslara, diğer yandan Ortadoğu’ya egemen olma düşlerinin bir parçası olarak Müslüman Türkleri ve Müslüman Arapları Alman yayılmacılığının paralı askerleri olarak kullanmayı başarıyordu.
Kudüs Müftüsü Hacı Emin El Hüseyni “Hitler savaşı kazanırsa Yahudileri Filistin’den çıkartır” düşüncesiyle
destekliyordu Almanya’yı. Tıpkı I. Dünya Savaşı’nda Almanya ile işbirliği yapan Osmanlı, Alman İmparatoru
II. Willhelm’i Müslüman dünyaya “Gizli Müslüman Hacı Willhelm” diye tanıttığı gibi; II. Dünya Savaşı’nda
bu kez de Hitler’in gizli Müslüman olduğu yayılmaya başlamıştı İslam dünyasında.
Nasıl 1920’lerde hatasını anlayan Mehmet Akif, 1910’lu yıllarda dünya Müslümanlarını Alman İmparatoru’nun buyruğuna sokmak için çabalamışsa, 1930’lu,1940’lı yıllarda da Kudüs Müftüsü Hacı Emin El
Hüseyni de Hitler başarılı olursa Filistin’de Yahudi sorunu kalmaz düşüncesiyle Hitler’le buluşmuş, görüşmüş,

düşünce birliğine varmış, desteklemiş; Nazi propaganda
takımına katılmış, Alman radyolarından Müslümanlara
seslenerek tüm Arap dünyasına Hitler’in komutasında
savaşa katılmaları çağrısında bulunmuştu.

Nazi ordusuna katılan Müslüman askerler, Almanya’da Hüseyni’nin verdiği “İslam ve
Yahudilik” kitabını okuyor.

II. Dünya Savaşı patladığında Hüseyni, Yahudi karşıtı
bir çizgi izleyen Almanya’yla bağlantı kurmuştu. Mayıs
1941’de Müslüman Arapları eski efendileri İngiltere’ye
karşı Almanya’nın safında savaşa çağırarak Cihad ilan
eden Hüseyni, dört gün sonra İngiliz ordusu Irak’ı işgal
edince, önce İran ve Türkiye üzerinden İtalya’ya gidecek,
Hitler’in faşist yoldaşı Mussolini ile görüşmeler yapacak
ve oradan Almanya’ya geçecekti.

Müslümanlar arasında Hitler yandaşlığı uyandırmak üzere yayınlara başlayan Hüseyni, her gün Alman radyosunda konuşarak Balkanlarda yaşayan Müslümanları Hitler’in komutası altında İslam Cihadı’na çağırıyordu. Çağrılarını Kudüs Müftüsü olarak yapan Hüseyni’nin
yayınları Balkanlardaki Müslümanlar üzerinde oldukça etkili olmuş, genç Müslümanlar silah altına girerek Müslüman Nazi Bölükleri
oluşturmuşlardı. Hüseyni, Cihad çağırısına koşan bu Müslüman gençlere ilk iş olarak Alman propaganda bakanlığınca basılan “İslam ve
Yahudilik” adlı kitabı okutarak onları Yahudi düşmanlığıyla dolduruyordu.
Hacı Emin El-Hüseyni’nin propaganda çalışmaları sonucu ilk adımda Bosna, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Batı Trakya vb.
gibi Avrupa topraklarında yaşayan Müslümanlardan yaklaşık yüzbin kişi Hitler’i İslam’ın kurtarıcısı sayarak Nazi birliklerine katılmıştı.
Hüseyni’nin Ortadoğu Araplarına yönelik propaganda çalışması, “Hitler gelecek, Araplar İngiliz ve Yahudi boyunduruğundan kurtulacak” savına dayanmış, Hitler’in Müslüman dostu ve kurtarıcısı olduğu yargısı beyinlere kazınmıştı.

Müslüman Hitler

Bunlara göre, “Mussolini aslında gerçek adı Musa Nili olan bir Müslüman’dı. Hitler de Haydar adıyla
gizlice Müslümanlığı seçmişti. Müslüman belledikleri Hitler’i “Haydar” diye adlandıranlar olduğu
gibi, ona “Ebu Ali” adını verenler de vardı. Daha beteri, Hitler’in Mısır’lı yandaşları, Tanta’da bir evi
Hitler’in annesinin doğduğu ev olarak gösterip, o evi Kabe gibi tavaf etmeye başlamışlardı. Hitler’in
Müslüman Arap yandaşları, onu peygamber kertesinde ululayan marşlar söylüyorlardı: “Ne Monşer,
ne Mister! Gökte Allah, Yerde Hitler!”

El-Hüseyni’nin Hitler ile Görüşmesi
El-Hüseyni tarafından Yahudi düşmanlığıyla doldurulan Müslüman gençler, doğrudan Hüseyni’nin
denetiminde yürütülen silahlı eğitimlerden geçerek Almanya safında cepheye sürülüyordu. Hitler ordusunda “Hancar” (Hançer) adıyla anılan Bosnalı Müslüman askerlerden oluşan birliklerin
Hüseyni tarafından çizilen bir de bayrağı vardı. Bu bayrakta bir Gamalı Haç ve kılıç sallayan bir el
yer alıyordu.
Hitler’in ordusunda
örgütlenen Müslüman
askerlerin üniforma ve fes
başlığında Nazi kartalı,
gamalı haç ve kurukafa
vardı.

20 Kasım 1941 günü Nazi partisinden Ribbentrop ile görüşen Hüseyni, 28 Kasım 1941’de Hitler’le
de buluşmuş ve yalnızca Balkanlardaki Müslümanları Alman askerine dönüştürmekle yetinmeyip,
Ortadoğu’daki bütün Arapları da Almanya’nın safında savaşa sokabileceğini söylemişti.
Bu görüşmede Hitler, Hüseyni’yi “Araplarla ilgili konularda karar verecek kişi ve Arapların önderi”
olarak tanıdığını bildirmiş, gelgelelim Arap devletlerinin bağımsızlığı için kendisine herhangi bir
söz vermemiş; “Alman ordusu güney Kafkasya’ya (yani Bakü petrollerine) ulaşana dek, Arapların
bağımsızlığı sözünü açıkça söyleyemeyiz” demişti. Bunun anlamı açıktı: Hitler’in Rusya’ya karşı
açtığı savaş, kendi topraklarında hiç petrol bulunmayan Almanya’nın Kafkas/Hazar petrollerine
ulaşmasını amaçlıyordu.
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Hüseyni, Nazi ordusunda görev yapan Müslüman subayları topluyor, onları
“İslam ilkeleriyle Nazi ilkelerinin birbirlerine çok benzediği, bir Müslüman’ın
Hitler tarafından belirlenen Nazi ilkelerine uymakla Allah’ın buyruğunu da
yerine getirmiş olacağı” yalanıyla aldatarak savaşa sürüyordu. Bosna’ya da
giden Hüseyni, oradaki Müslüman Nazi (Hancar-Waffen) birliklerini yerinde denetlemiş ve Hitler’in ordusunda savaşmanın bir Müslüman için “Mukaddes Cihad” olduğunu söylevlerle beyinlerine kazımıştı.
Hüseyni, öyle ya da böyle, tıpkı Enver Paşa gibi Almanya’nın başarısına
bel bağlamış ve yine tıpkı Enver Paşa gibi Almanya’nın güdümünde “Cihad” ilan ederek Müslümanları Almanya’nın safında savaşa çağırmıştı. II.
Wilhelm’in gözünde Enver Paşa neyse, Hitler’in gözünde Kudüs Müftüsü
Hacı Emin El-Hüseyni oydu. Almanlar Müslümanları kendi ordularına
asker yazmak için Hüseyni’ye büyük değer verdiklerini duvarlara büyük
yaftalar basıp çoğaltarak gösteriyorlardı.*,

Hüseyni Himmler’le tokalaşırken.

SS Komutanı Himmler’den El-Hüseyni’ye Telgraf
Hüseyni, Himmler’le çektirdiği imzalı fotoğrafları da Alman desteğinin kanıtı olarak
Müslüman gençlere gösteriyordu. Nazi Almanyası’nda en yüksek derecede rütbeye sahip
olan SS Komutanı Himmler’in çektiği telgraf El-Hüseyni tarafından bir kanıt olarak
kullanılıyordu. Telgrafın içeri şu şekildeydi:

Hüseyni’nin Hancar (Hançer) ve Waffen olarak anılan Müslüman
Nazi birliklerini denetlerken çekilmiş görüntüleri Alman propaganda bakanlığı tarafından yayımlanan dergilerde, gazetelerde yer alıyordu. Bu fotoğraflarda ilgimizi çeken en anlamlı yön, Hüseyni’nin
denetlediği Müslüman Nazi birliklerinin önünden “Nazi Selamı” vererek geçmesiydi. “Selâm-ı Aleyküm” ya da “Aleyküm Selâm”ın yerini
de Almanca “Heil (Yaşasın) Hitler” almıştı.

Hüseyni Hitler’le başbaşa - 28 Kasım 1941

Hitler’in Müftüsü Hacı Emin El-Hüseyni, Hitler yok edildikten sonra,
Rusya’ya karşı Amerikan hizmetine girip, “Müslüman Kardeşler” örgütünün temellerini attı ve “İslam Birliği Konferansları” örgütlemekle
meşgul oldu.

El-Hüseyni Hakkında ABD’nin
Hazırlattığı Rapor: “Hitler’in Gölgesi”

“Büyük Müftüye, Büyük Almanya’nın Nazi Hareketi bayrağının üzerinde en
başından beri Dünya Yahudiliğine karşı savaşmayı yazmıştır. Özgürlük sever Arapların özellikle Filistin’de Yahudilere karşı mücadelesine özel bir yakınlık duyarız.
Büyük Nazi Almanyası ile Özgürlük sever Araplar arasında bu konuda dünya çapında bir doğal uzlaşı vardır. Sizi sonuna dek destekliyoruz. İmza: Reichsfuehrer
S.S. (SS Komutanı) Heinrich Himmler.”
Naziler, 18 Aralık 1942’de Berlin’de bir “İslami Merkez Enstitüsü” kurdu, başına Hüseyni’yi getirdiler; enstitünün açılışında Nazi Propaganda Bakanı Goebbels’de hazır
bulundu. Hüseyni, yaptığı açılış konuşmasında: “Yalnızca Nazi’ler ile Araplar ortak
düşmana sahip değil, aynı zamanda Nazizm ile İslam’da, idealler, disiplin, toplum düzeni,
itaat ve yönetim ruhunda ortak zemine sahiptir.” demişti.

Hacı Emin El-Hüseyni üzerine yazılan pek çok biyografi ve araştırmada Almanlarla yaptığı iş birliği açık açık ortaya çıksa da, hayatının
çarpıtıldığını yazanlar da vardır. Bu çarpıtmalara karşılık ABD Milli
Arşivleri tarafından bir rapor hazırlandı. Adı: “Hitler’in Gölgesi”. Nazi
savaş suçluları, Amerikan istihbaratı ve soğuk savaş döneminden binlerce belgeden yararlanarak yazılmış bu raporda Norman J.W. Goda
ve Richard Breitman adlı iki Amerikalı üniversite profesörünün imzası
bulunmaktadır. Bu raporun en büyük özelliği Kudüs müftüsünün Hitlerle yaptığı işbirliğini ispatlamasıdır.
Belgelere göre Naziler Orta Doğu’yu ele geçirip orada yaşayan 250,000
Yahudi’yi öldürdükten sonra müftüyü Arapların lideri yapmaya taahhüt etmişler. 1940’larda bir Alman subayının aylık maaşının 25,000
mark olduğu zamanlarda Naziler Hüseyni’ye aylık 50,000 mark maaş
bağlamışlar ve özel masrafları için aylık 80,000 mark daha vermişler.
Müftünün faaliyetleri arasında 1943’te Alman müttefiki olan Hırvatistan’da SS Boşnak - Müslüman 13’üncü dağcı birliğini kurmak.**

* Kaynak: Cengiz Özakıncı, “Hitler’in İmamları”, Bütün Dünya Dergisi, Haziran 2010.
**Kaynak: Jerusalem Post
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Çağdaş Demokrasilerde
Muhtarların Rolü ve Önemi

Konferansından Önemli Mesajlar

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü ve İstanbul Muhtarlar Derneği tarafından müştereken düzenlenen
“Çağdaş Demokrasilerde Muhtarların Rolü ve Önemi” konulu toplantı 30 Nisan 2011 günü yapıldı. Ülkemizin kentsel ve
kırsal yerleşim kalıpları açısından en alt düzey olan köy ve mahalle birimlerinin yönetim biçimlerinin ve içinde bulunduğu
sorunların tartışılması amacını taşıyan toplantıya İstanbul’da görevli muhtarların, muhtar derneklerinin, belediye başkanlarının
ve İstanbul Valisinin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de katıldı ve bir konuşma yaptı.
Eğitim Programı’nın açılış konuşmasını yapan İstanbul Aydın Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Salih Çelikkale bir muhtar çocuğu olduğunu belirterek
muhtarlığı nasıl algıladığını ve gözlemlediğini belirtti. Çelikkale “Muhtarların
gecesi gündüzü yoktur; doğanla doğmak ve ölenle ölmek durumundadır;
kapısı her zaman herkese açıktır; sorumluluğu çoktur ama yetkisi yoktur” şeklinde tamamladı.

ğırma kurumunun getirilmek istendiğini söyledi. Yeni köy yönetimin köy
derneği yerine sınırlı sayıda üyesi olan meclis ile muhtardan oluşacağını söyleyen Gündüzöz köy personel rejiminin tümüyle değiştirileceğini belirtti.

Sabah düzenlenen eğitim amaçlı oturumda ise Prof. Dr. Salih Güney, İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü Dr. İlker Gündüzöz ve emekli mülki idare amiri Fikret Kasapoğlu muhtarların karşılaştığı güncel ve hukuksal
sorunlar konusunda konuşmalar yaptılar.

Dr. Özeroğlu ise mahalle ve köy yönetimlerinin yeterince kurumsallaşamadığını, yönetici olmakla yönetime katkıda bulunmak arasında rol çatışması
yaşandığını belirterek sorumluluğu çok olan muhtarlara yeteri kadar yetki
verilmediğini, muhtarın modern anlamda “yönetici” olmadığını, merkezi
idare adına “destek hizmet sağlayıcısı” olduğunu ayrıca muhtarın mahalleliyi
hangi konularda temsil ettiğine dair bir hukuki dayanağın olmadığın, bu durumun da “rol çatışmasını” körüklediğini bildirdi.

Öğleden sonra yapılan paneli Prof. Dr. Firuz Demir Yaşamış yönetti. Sn.
Ömer Dinçer’in de panelist olarak katıldığı oturumda Prof. Dr. Adalet Alada,
İlker Gündüzöz, Tesev’den Fikret Toksöz ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nden
Dr. Ali İhsan Özeroğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Fikret Toksöz de konuşmasında son yapılan güvenilirlik araştırmalarında halkın muhtarlara parlamenterlerden daha çok güven duyduğunun anlaşıldığını
ve mahalle yönetim biçiminin demokratikleşmeye yaptığı katkı açısından
Avrupa Birliği tarafından ilgiye izlendiğini belirtti.

Kendisinin de bir muhtar çocuğu olduğunu belirten Dinçer yeni Köy Kanunu
taslağı hakkında bilgi verdi ve muhtarların özlük haklarında seçimden sonra
yapılacak iyileştirmeler konusunda bilgi verdi.

Daha sonra Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ve İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu konuştu.

Panelin açış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yaşamış son çıkarılan yerel yönetim
yasalarının Kamu Yönetimi Temel Kanunu’nun çıkarılamamış olması nedeniyle anlamsız kaldığını ve kamu yönetiminde karmaşaya yol açtığını belirtti.
Dr. Yaşamış gerek kentsel kesimin en alt yönetim birimi olan mahallelerin ve
gerekse kırsal kesimin temel yönetim birimi olan köylerin yönetim biçimlerini
düzenleyen yasaların geçerliliğini yitirdiklerini ve güncellenmeleri gerektiğini
belirtti.
Prof. Alada mahalle yönetimlerinin Türkiye’ye özgü bir model olduğunu belirterek modernist bazı yaklaşımların mahallenin önemini azaltan görüşlerine
katılmadığını belirtti ve mahallenin sosyolojik bir kurum olarak taşıdığı önemi vurguladı. Prof. Dr. Alada mahallelerin sadece bürokratik bir kademe olmadığını bir toplum yaratmanın temel aracı olduğunu bildirdi.
Dr. İlker Gündüzöz konuşmasında yeni hazırlanmış olan Köy Kanunu taslağı
hakkında bilgi verdi ve önemli bir değişiklik olarak seçilmiş organları geri ça-

Küçükçekmece Belediye Başkanı Sn. Aziz Yeniay Muhtarların belediyelerden
beklentilerinin nispeten karşılanabileceğini, kent konseyi ve belediye meclisine muhtarların katılımının çok olumlu olacağını ancak bunlar için hukuki
düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.
Sn. Vali ise konuşmasında sistemdeki bir aksaklığı örnekleyerek muhtarların
sistemin kuvvetli halkası olması gerekliliğini belirtti. Yeni nüfus kayıt sistemine
göre, Nüfus müdürlüklerinin noter tasdikli kira kontratına göre adres girdiğini, ancak bu uygulamanın doğruyu yansıtmadığını, sistemin bir eksik
yönü olduğunu belirtti. Sn. Mutlu da muhtar kavramına çağdaş misyonları ne
ise onların yüklenmesi gerektiğini ve kurumun sürdürülebilirliğin çok önemli
olduğunu vurguladı.
Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Ömer Dinçer’in toplantıyı
çok başarılı ve yararlı bulduğunu belirten ve çalışmaya katılanları kutlayan
konuşması ile son buldu.
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İstanbul Aydın Üniversitesi
Dünya Yüksek Öğretim
Politikalarını
Belirliyor
İstanbul Aydın Üniversitesi’, Mercy College ile eğitimde işbirliği
anlaşması yaptı. ABD ile Türkiye arasında kuracağı köprünün
temellerini attı.
New York’un önemli üniversitelerinden biri olan Mercy College ile İstanbul Aydın
Üniversitesi eğitim alanında önemli bir ortaklığa imza attı. Gerçekleştirilen anlaşma
çerçevesinde Mercy College ve İstanbul Aydın Üniversitesi, eğitim dönemi içerisinde
öğrenci değişimi başta olmak üzere akademik alanlarda ortak çalışma kararı aldı.
Mercy College Başkanı Dr. Kimberly R. Cline ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Mercy College’in
Dobbs Ferry’deki ana kampüsünde bir araya geldi. Eğitimde işbirliği
anlaşmasından dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Mercy College Başkanı Dr. Cline, “İki seçkin üniversite arasındaki bu işbirliğinin
öğrencilerimize ve akademik personelimize önemli katkı sağlayacağını
düşünüyorum” diye ko-nuştu.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa
Aydın ise yaptığı açıklamada “Dünya çapında yüzün üzerinde üniversite ile işbirliği yapıyoruz. Genç bir üniversite olmamıza rağmen
eğitim algımızın farklılığı bizi Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri haline getirdi. Mercy College ile yaptığımız anlaşmanın öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda yapılan uluslararası
işbirliklerinin önemli çalışmaları da beraberinde getireceğini düşünüyorum’’ dedi.
Dr. Musatafa Aydın, yapılan anlaşma ile ortak yüksek lisans programlarının geliştirilmesi, ortak ve karşılıklı yaz okulları, uygulamalı çalışmalar ve yaz kampları ile ortak lisans okullarının kurulmasının da
sağlandığını söyledi. Mercy College ile yapılan ortaklıkla İAÜ Silivri
Kampüsü’nde modern tarım ve organik tarım pilot çalışmaları da yürütülecek.
1950 yılında Katolik bir okul olarak kurulan Mercy College, Eğitim,
Sağlık ve Doğa Bilimleri, İşletme, Liberal Sanat ile Sosyal ve Beşeri Bilimler bölümleri altında 90’dan fazla lisans ve lisans üstü programda
eğitim veriyor. Yüksek eğitim kalitesinin ön planda tutulduğu okulda,
10 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor. Dobbs Ferry, Bronx, Manhattan, White Plains ve Yorktown Heights olmak üzere 5 kampüste
öğrenim veriliyor. Ana Kampüsü New York olan üniversite, 25’ten fazla
lisans programını internet üzerinden yürütüyor.
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University of Maryland University College (UMUC)
University of Maryland University College ( UMUC), University of Maryland Sistemi
içersinde, 11 adet önlisans, lisans ve yüksek lisans diploması veren kurumdan biridir.
Dünyanın, değişik ülkelerindeki kampüslerinde, öğrencilerine yüz yüze ve dünyanın her
yerine uzaktan eğitim yoluyla, yüksek kalite, kariyer odaklı derece ve sertifika programları
sunmaktadır. Özellikle de yetişkin eğitiminde dünyanın önde gelen kurumlarından biridir. UMUC tüm dünyada özellikle de yüz yüze ve uzaktan eğitimi kombine eden eğitim
yaklaşımı ile tanınmaktadır. Amerika’nın en iyi üniversiteleri listesinde 18, dünyanın en
iyileri arasında da 39’ncu sırada yerini almaktadır.

Öğrenim Süresi ve Koşulları
İstanbul Aydın Üniversitesi ve University of Maryland, University College, İşletme Çift
Diploma Programı’nın süresi dört yıl olup eğitim süresinin tamamı Türkiye’de geçecektir. İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından verilmesi gereken dersler İAÜ öğretim üyelerince, University of Maryland, University College tarafından gerçekleştirilecek program
içerisinde verilmesi gerekenler de UMUC öğretim üyelerince İAÜ kampüsünde yüz yüze
ve çevrimiçi (online) olarak verilecektir. Öğretim dili İngilizce olan bu programa giriş
için proje kapsamında kayıt edilen öğrencilerde TOEFL’dan alacakları asgari 550 puan
ile İngilizce yeterlilik şartı aranacaktır. Bu şartı yerine getiren öğrenciler doğrudan birinci
sınıfa kaydedileceklerdir. Aksi halde İAÜ’de zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı
eğitimine devam edecekler ve eğitimleri sonunda TOEFL ve benzeri (uluslararası geçerliliği
olan) sınavlarda yeterli puanı alanlar birinci sınıf eğitim-öğretimine başlayacaklardır. Dört
yıllık öğrenim sürelerinin tamamını İAÜ’de geçirecek öğrenciler istedikleri takdirde, her
iki kurumun da onayı ile staj ve uyum programı için yaz döneminde UMUC’a gidebileceklerdir.

UC Berkeley
Kampüs içinde nobel adayı 20 seçkin fakültesi, 350’den fazla akademik
programı, 36 bin öğrencisi ile Kaliforniya Üniversitesi’nin “öğrenci şehri”
olarak tasarlanmış UC Berkeley yalnızca yaz aylarında kapılarını açıyor.
UC Berkeley, tüm dünyadan her yıl yalnızca bin 200 öğrenciye yaz okulu
olanağı sunuyor. Öğrencilerin akademik deneyimlerini daha yüksek düzeye
çıkarabilmek için bir fırsat olan Berkeley Yaz Okulu, Amerikan kültürünü
öğrenmek ve büyüleyici bir çevrede ABD’den ve diğer ülkelerden arkadaşlar
edinmek için bir kaçırılmayacak bir imkan yaratıyor.
Berkeley Yaz Okulları, her yaz 70 bölümde sunduğu 500’den fazla farklı
ders ile öğrencilerin İngilizce alanındaki akademik ve profesyonel hedeflerini
karşılamakta ve gerçekleştirdikleri projelerle İngilizce dil becerilerini toplum
içinde kullanma olanağı sağlamaktadır.
“UC Berkeley Yaz Programları ve İstanbul Aydın Üniversitesi İşbirliği”
hakkında bilgi almak isteyen tüm Türkiye Üniversiteleri’nden istekli
öğrenciler “Uluslararası Akademik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü” ile
irtibata geçebilir; http://berkeley.aydin.edu.tr adresinden geniş bilgi edinebilirler. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, University of Maryland
University College (UMUC) Diplomasına da sahip olacak!
Türkiye’de benzeri bulunmayan bir projeyi uygulamaya geçiren İstanbul
Aydın Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan ABD’deki
University of Maryland University College (UMUC) ile anlaştı. İAÜ, çift
diploma anlaşmasıyla öğrencilerine Amerika’ya gitmeden YÖK onaylı çift
diploma alma imkanını sunmuş oldu.
Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerinde önde gelen çok sayıda üniversite
ile gerçekleştirdiği işbirliği anlaşmaları sonucunda lisans ve lisans üstü
programlarında öğrencilerine çift veya ortak diploma alma imkanı sunan
İstanbul Aydın Üniversitesi, UMUC anlaşması ile öğrencilerine yepyeni bir
imkan daha verdi.
Amerika’nın en iyi üniversiteleri arasında 18’nci, dünya sıralamasında da
39’ncu olan UMUC ile yürütülen proje, işletme dalında uluslararası eğitim
fırsatını ulusal eğitim kadar yakın ve erişilebilir olmasını sağladı.
İAÜ Rektörü Prof. Dr. M. Salih Çelikkale, İAÜ İşletme Lisans programı
ile UMUC Business Administration programının müfredatının iki kurum arasında birleştirilerek, YÖK tarafından da onaylanan özel bir proje
oluşturulduğunu söyledi. Prof. Dr. Çelikkale, “Dört yıl süreli eğitimin tamamı İAÜ kampüslerinde verilecek olan program sayesinde öğrenciler ailesinden, arkadaşlarından ayrılmadan ve olağan öğrenim ücreti dışında masraf
yapmadan uluslararası öğrenim görebiliyor. Bu proje, çeşitli nedenler ile
yurtdışına gitmeyen veya gidemeyen öğrencilerin de uluslararası öğrenim
fırsatlarından pay alabilmesini sağlaması açısından Türk öğrenim hayatında
büyük önem taşıyor.” diye konuştu.
Derslerin, İAÜ öğretim üyelerinin yanı sıra Türkiye’ye gelerek derslere
katılan UMUC profesörlerince verildiğini belirten Rektör Çelikkale, “Öğrenciler, kendi ülkelerinde bir Amerikan üniversitesinin derslerini yine
Amerikalı profesörlerden alıyor, YÖK onaylı çift diplomaya mükemmel
İngilizceleri ile sahip oluyor. Ayrıca, mezun öğrenciler Amerika’daki benzer
programlarla eşdeğerde bir uluslararası diplomaya da hak kazanıyor” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Amerika’nın tanınmış
Üniversitesi olan Mercy College’in ‘Küresel İşbirliği
Uluslararası İstişare Kurulu Üyeliğine’ Seçildi.
İstanbul Aydın Üniversitesi ile ABD’nin köklü yüksek öğretim kurumlarından olan
University of Mercy College arasında kurulan işbirliği kurulmuş olup bu işbirliği
kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa
AYDIN University of Mercy College Küresel İşbirliği Uluslararası İstişare Kurulu
Üyeliğine seçilmiştir.
University of Mercy College tarafından kurulmuş olan ve alanlarında Dünyaca
tanınmış bilim adamı, sanatçı ve politikacıların üye oldukları istişare kurulu; Küresel İşbirliği Merkezi uhdesinde orta ve uzun vadeli yüksek öğrenim politikalarının
planlandığı bir yer olarak tanınmaktadır. Dünya yüksek öğretim politikalarına yön
verecek olan gelecek beyinlerin yetiştiği merkez Mercy College bünyesinde faaliyet
göstermektedir. İstişare Kurulu ise gelecek öngörülerini stratejik olarak geliştiren
eğitim alanında tecrübeli lider kişilerin görüş ve önerilerinin alındığı bir kuruldur.
Bu kurulda Sn. H. E. Ahmad Kamal (Pakistan Eski BM Büyükelçisi, Sn. H. E. Al
Kingon (ABD’nin Avrupa Birliği Eski Daimi Temsilcisi) gibi Uluslararası İlişkilerde
tanınmış kişiler yer almaktadır.
İstanbul Aydın Üniversitesi, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN’ın
Amerikanın prestiji bir Yüksek Öğrenim Kurumunun üst kuruluşuna üye olarak
seçilmiş olması Türk Amerikan işbirliğini eğitim alanında hızla ilerlemesini sağlayacaktır. Özellikle Türk yüksek öğretim kurumlarının Amerikada tanıtılmasında ve
diğer tüm bilimsel işbirliklerin kurulmasında öncülük yapacaktır.
Dr. Mustafa Aydın aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi ile New York’taki
Mercy Üniversitesi arasında bilimsel işbirliği ve öğrenci değişimi alanlarında anlaşma da yapmıştır. Bu anlaşma ile Amerikanın kapısını İstanbul Aydın Üniversitesinin
örgencilerine açılması sağlanmıştır. Bu anlaşma kapsamında Mercy Colleginden üst
düzeyde yetkililer 11-24 Temmuz arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde incelemelerde bulunacak ve üniversitesinin tanıtımını yapacaktır. Yeni Dünya’nın kapısını bu
anlaşma ile daha güvenli ve başarılı şekilde açacaktır. Mercy College’in sayısı 90’ı aşan
zengin ve yüksek standarttaki programları, yüksek lisans ve doktora seviyelerine devam fırsatı vermesi ve öğrencilerin konaklama sorununu yemekli yurtları ile çözümlemesi, İAÜ öğrencilerine sunulan en önemli avantajlardır. Programlar bazında kredi
kabulü ve artikülasyon süreçlerinin tamamlanmakta olduğu bu proje, sadece eğitim
için değil, ilgili alanlarda staj, yabancı dil öğrenimi, seminer katılımları ve yaz okulu
programlarını da kapsamaktadır.
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İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
C. Tanıl KÜÇÜK’ten
Çarpıcı Açıklamalar
“Avrupa Birliği’ne uyumun getirdiği
dönüşüm süreci Türkiye için önemlidir,
bir şanstır”
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Her şeyden önce uzun yıllardır sanayiciyim. Faaliyet alanım, çikolata ve şekerleme
sektörüdür. İlk defa 1981 yılında İstanbul Sanayi Odası Meclis üyeliğine seçildim.
1993 yılında Yönetim Kurulu üyesi oldum. 1997-2001 yılları arasında iki dönem
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulundum. İlk kez 2001 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildim ve bu görevi 2001 yılından bu yana aralıksız
olarak sürdürmekteyim. 2009 Mayıs ayından itibaren de, TOBB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyim.
İstanbul Sanayi Odasının kaç üyesi vardır? İSO’nun Türkiye ekonomisindeki
yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
İstanbul Sanayi Odası, 1952 yılında 750’ye yakın sanayicinin yazılı isteği ile
kurulmuştur. Bugün, İstanbul Sanayi Odası, 15 bini aşkın üyeye sahiptir. İSO üyesi sanayi kuruluşları, toplam sanayi katma değerinin yaklaşık %40’ını, GSYİH’nın
ise %9’unu yaratmaktadır. Türkiye ihracatının %35’i İSO üyelerince yapılmakta,
toplam sanayi istihdamının da %17’si İSO üyesi kuruluşlarca sağlanmaktadır.
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun 209’u İSO üyesidir. İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu kapsamındaki İSO üyesi kuruluş sayısı ise 193’tür. Dolayısıyla,
1.000 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeki İSO üyelerinin sayısı 402’yi bulmaktadır.
İstanbul Sanayi Odası eğitime nasıl destek veriyor ve bu anlamda hangi vizyonla ilerlemektedir?
İstanbul Sanayi Odası, başlangıçtan itibaren, eğitim konusuna büyük önem vermiş ve daima destekleme gayreti içinde olmuştur. Eğitim vizyonumuz içinde
mesleki eğitim özel bir yer tutmaktadır. Zira ülkemizin en büyük sorunlarından
biri işsizlikken, öte yanda sanayimiz, nitelikli işgücü, özellikle de kalifiye eleman
temini konusunda büyük sıkıntı yaşamaktadır. Sanayicilerimiz, mesleki eğitim ge-
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rektiren açık pozisyonları için, iş tanımlarına uygun çalışan eleman bulamamaktan şikâyetçidir. Bu durum, eğitim sistemimizin yetiştirdiği işgücü ile sanayimizin talep ettiği işgücü arasında kopukluk olduğunu söylemektedir. Bu
kopukluk giderilmeden sorunlarımızın çözülmesi mümkün değildir. Eğitim ve
istihdam bağlantısının kurulmasında, mesleki ve teknik eğitim sistemi büyük
önem taşımaktadır. Öte yandan, sanayimiz için gelecek vizyonumuzun merkezinde bilgi ve teknoloji içeriği yoğun, katma değeri yüksek bir üretim yapısına
geçiş yer almaktadır. Bilgi ve teknoloji içeriği yoğun ürünleri ancak nitelikli
işgücü ile üretebilirsiniz. Dolayısıyla, mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi sanayimizi başarıyla geleceğe taşımak açısından da son derece önemli bir konudur. Bu
yöndeki çalışmalarımıza gelince, her şeyden önce Odamız, ihtiyacı olan öğrencilere uzun yıllardır burs desteği sağlamaktadır. Son yıllarda burslarımız mesleki
ve teknik eğitim öğrencilerine yoğunlaştırılmıştır. Mesleki eğitime yönelik en
önemli projelerimizden biri, İstanbul Sanayi Odası Vakfımızın öncülüğünde
gerçekleştirilen İstanbul Akatlar’daki “İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi”dir.
Türkiye’deki endüstri meslek liselerine örnek teşkil edecek niteliklere sahip olan
meslek lisesinin de bulunduğu bu komplekste öğrencilere sanayide kullanılan
son teknolojileri içeren dersler verilmektedir. Akatlar’daki okul ve merkezimizin
dışında, pilot okul olarak seçilen İSOV Zincirlikuyu Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi, Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Şehit Büyükelçi Galip Balkar
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Trisad Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde rehabilitasyona ve teknolojik yenilemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bunların
dışında, sürekli eğitim ve gelişim mantığı çerçevesinde Odamız, üyelerine, seminer, eğitim ve eğitim programları sunmaktadır. Yılda ortalama olarak 90 seminerin
düzenlendiği Odamızda yıl bazında katılımcı sayısı 6.000’i geçmektedir. Her yıl
sonbahar döneminde yapılan eğitim ihtiyacı analizi ile üyelerimizin hangi konularda eğitime ihtiyaç duydukları tespit edilmekte ve programlar ona göre hazırlan-

maktadır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
tarafından yürütülen UMEM Beceri’10 (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme
Merkezleri) Projesi’nin de içinde bulunmaktayız. Bir beceri kazandırma
ve iş edindirme seferberliği olarak tanımlanan proje ile 5 yılda 1 milyon
kişinin işe yerleştirilmesi hedeflenmektedir. “UMEM Beceri 10 Projesi”nin
çalışmaları İstanbul’da Odamızın Başkanlığındaki Kurs Yönetimi tarafından
yürütülmektedir. Son olarak, gündemimizdeki eğitimle ilgili çok önemli
bir konu da, üniversite sanayi işbirliğidir. Üniversitelerdeki araştırma ve
bilgi birikiminin ticari ürüne ve ekonomi için katma değere dönüşmesi,
üniversite sanayi işbirliği ile mümkündür. Bu noktada, bir gözlemimizi aktarmak istiyorum, üniversitelerimizdeki çalışma konularına bakıldığında,
seçilen konuların sanayimizin gündeminden kopuk olduğu görülmektedir.
Bu kopukluk, sanayi ve üniversitenin birlikte çalışmasını zorlaştırmaktadır.
Bu iki kesimi buluşturmak, üniversite ve sanayinin gündemini, ilgi alanlarını ortak hale getirmek, birbirinin ihtiyaçlarından haberdar etmek gerekiyor. Bu anlamda üniversite - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi çok önemlidir. Sanayiciler olarak, bizler, bu noktada itici güç olabilmeliyiz. Bu anlayış
çerçevesinde İstanbul Sanayi Odası olarak, son yıllarda İstanbul’daki üniversitelerimizle pek çok ortak projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Makine üretimi ihracatı da 1996’da %3,8’lik paya sahipken 2010’da bu
pay %4,6’ya çıkmıştır. 2010’da bu dört sektör ihracattaki payı, %39,2’dir.
İmalat sanayinde başa güreşen bu dört sektörün içinde özellikle motorlu
araçlar ve makine sanayi, ihracatın yapısal değişiminde önemli rol almış
sektörler olarak öne çıkmıştır. Önümüzdeki yıllarda, bu dört sektör içinde,
motorlu kara taşıtları ve makine endüstrisinin diğer dallara göre daha
büyük boyutta fark yaratacağı açıkça görülmektedir.

Türkiye’de 2011’den sonra hangi sanayi dallarının diğer dallara fark
yaratacağını düşünüyorsunuz?
Bu sorunuza İSO’nun hazırladığı ve imalat sanayinde alt sektörler itibarıyla
üretim içinde ne kadar katma değer yaratıldığı, ne kadar yerli ve ne kadar ithal girdi kullanıldığını, üretim, ihracat ve istihdamdaki paylarını
tespit etmeyi amaçlayan “İmalat Sanayinin Temel Göstergeler Açısından
Yapısal Analizi” çalışmamızdan faydalanarak cevaplandırmaya çalışayım.
Çalışmamıza göre, makine ve teçhizat sektörü tüm göstergelerde imalat
sanayi ortalamasının üzerinde yer almaktadır. İkinci sırada hazır giyim
sanayini görmekteyiz. Bu sektörümüz de, yarattığı istihdam, imalat sanayi
katma değerindeki payı, ihracata odaklılığı ve yurt içi üretime katkısı
açısından Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden birisidir. Üçüncü sırada
ise tekstil sektörü yer almaktadır. Tekstil sektörü de giyim sektörü gibi istihdam, katma değer, ihracat odaklılık ve yurt içi üretime katkı açısından
önemli role sahiptir. Bu üç sektörü, motorlu kara taşıtları alt sektörü takip
etmektedir. Bu sektörümüz de, yurt içi girdi kullanımı ve katma değer
toplamı bakımından ekonomide çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle
son 15 yılda ihracattaki hızlı gelişmede motorlu kara taşıtları sektörünün
katkısı çok büyük olmuştur. 1996 yılında ihraç ürünleri arasında taşıt
araçları ihracatının payı %4,8 ile altıncı sırada iken, 2010 yılı sonunda bu
oran %14,1 ile ilk sıraya yükselmiştir. Giyim eşyası ihracatı 1996’da, ihracatta %23,5 payla ilk sırayı alırken, 2010’da %10,1 ile dördüncü sıradadır.
1996’da ihracatta %18,6 payla ikinci sıradaki tekstil ürünleri ihracatı,
2010’da %10,4 ile üçüncü sırada yer almıştır.

AB üyesi olmanın Türkiye’ye kazancı ya da kayıpları neler olabilir?
Avrupa Birliği bir barış projesi olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği aynı
zamanda dünyanın en önemli ekonomik bloklarından biridir. Mevcut
deneyimler, farklı kalkınma seviyelerinden gelerek AB’ye üye olan ülkelerin, üyelikten sonra ekonomik gelişmelerinin hızlandığını göstermektedir. Hatta bu durum, müzakerelerin sürdüğü dönem için bile geçerli olabilmektedir. Zira AB üyesi olmak, bir ülkenin istikrarlı ve şeffaf ekonomik
politikalarla yönetildiğinin işareti olarak algılanmakta, o ülkeye duyulan
güven ve dolayısıyla yatırım girişleri artmaktadır. Kısaca, AB’ye üyeliğin
doğrudan ve dolaylı bazı ekonomik getirilerinin olduğu tartışmasızdır.
Diğer taraftan, Avrupa Birliği’ne üyelik, ekonomik, siyasi ve toplumsal
boyutları olan büyük bir dönüşüm sürecini de beraberinde getirmektedir.
Bu dönüşüm süreci insanımızın hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması
açısından önemlidir. Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinde 60 yıla yaklaşan
uzun tarih inişler ve çıkışlarla doludur. Şu anda da büyük ölçüde Avrupa
Birliği’ndeki gelişmelere de bağlı olarak ilişkilerin nispeten soğuduğu bir
dönemdeyiz. Ancak, Avrupa Birliği Türkiye için ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda çok önemli bir noktadır. Türkiye kararlılıkla yoluna devam
etmeli, teknik hazırlıklarını sürdürmelidir. Türkiye’nin AB üyeliğini her iki
taraftaki gelişmeler ve konjonktür belirleyecektir. Ancak nihai üyelik sonucu ne olursa olsun, kanaatimizce, Avrupa Birliği’ne uyumun getirdiği
dönüşüm süreci Türkiye için önemlidir, bir şanstır.
Röportaj
Aydın Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Öğr. Gör. Özgül YAMAN

Türkiye’nin ekonomik boyutunu değerlendirdiğinizde yatırımları
doğru buluyor musunuz?
Türkiye ekonomisine baktığımız zaman, sabit sermaye yatırım harcamalarının GSYİH payının oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Bunun da temel nedeni Türkiye ekonomisinde iç tasarrufların çok yetersiz
kalmasıdır. 2010 yılı sonuçlarına göre iç tasarruf oranı cari fiyatlarla %13,5
civarındadır. Oysa diğer yükselen ekonomilerde bu oran bizdekinin iki
üç katıdır. Kendi tasarrufları yeterli olmayınca, Türkiye yatırım yapmak
için dış tasarruflara ihtiyaç duymakta bu da cari açığın yükselmesine yol
açmaktadır. Hem daha hızlı oranlarda büyümek hem de istihdam oranını
yukarı çekebilmek iç tasarruf ve sabit sermaye yatırım oranlarını artırmamız
gerekmektedir. Yatırım yaparken de sermaye hasıla oranı en yüksek sektörlerimize ağırlık verilmelidir.
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Petrol ve İsyan
Arap Dünyası’ndaki ayaklanmaların,
Enerji Tedariki açısından anlamı nedir?
Edward L. Morse
Siyasi ayaklanmaların Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yayıldığı bir dönemde, 2011 yılının tıpkı 1971’de olduğu gibi küresel jeopolitik açısından kritik bir yıla dönüşebileceği
öngörülüyor. Mevcut protestoların ardındaki birçok etmen (yüksek işsizlik, gelir adaletsizlikleri, özellikle gıda fiyatlarının artması ve yöneticiler arasında jerontokrasi,
yaşlıların gençler üzerindeki tahakkümü - Editör Notu) ve kleptokrasinin yükselişe geçmesi, aslında bölgedeki petrol devletlerinin ortaya çıkma süreciyle bağlantılı.
1971 yılında Arap dünyasının petrol üreten ülkeleri, kendileri ve Batılı petrol şirketleri ile tüketiciler arasındaki güçler dengesini değiştirmeye çalıştılar. Hem kendisi hem
de Cezayir, Irak ve Suudi Arabistan adına müzakere eden Libya, Avrupa’ya gönderilen petrol fiyatı kendilerinin -yabancı şirketlerin değil- belirleyeceğini açıklamıştı. Bunun sonucunda, petrol ticaretinin ana piyasası olan Avrupa’daki fiyatlar bir gecede %35 oranında arttı. Aynı zamanda, OPEC üyesi ülkeler de, petrol şirketleri üzerinden
alınan vergileri %50 ve altından %80 düzeyine çıkardı. Libya, aynı zamanda, 1971 yılında BP’nin ülkedeki petrol ayrıcalığını millileştirdi. Aynı şekilde, Cezayir de Fransız
şirketi CFP’nin operasyonlarının %51’ini millileştirdi.
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Aynı yıl, ABD de Bretton Woods sisteminden çekildi ve altın standardını da
kaldırınca doların devalüe olmasına neden oldu. Petrol gelirleri dolar üzerinden
fiyatlandırılan OPEC ise, bu durumu, fiyatları artırarak telafi etti. Bu sırada Libya
da, 1969 yılında başa geçen Muammer Kaddafi’nin tabiriyle Batı’ya karşı “petrol
silahını” kullanmaya başladı. Libya, 1970 yılında günde 3,35 milyon varil üretirken, 1972 yılında bu oran günde 2,25 milyona geriledi. Arap ülkelerinin fiyatları
ve geliri artırmak adına petrol ambargosu başlattığı 1973 yılında ise Libya’nın petrol üretimi, günde 1,6 milyona düşürülmüştü. Kısacası, 1971 yılı; yeni bir çağın
başlangıcı anlamına geliyordu.
Bu sürecin ardından yaşanan petrol ticareti, son derece çatışmacı bir hal aldı.
OPEC ülkeleri birbiri ardı sıra petrol endüstrilerini millileştirdiler; dolayısıyla
küresel petrol ticaretinin bütünsel yapısı bozulmaya başladı. Şirketler, petrol için
başka arayışlara girmeye başladılar; ancak bu konuda çok başarılı olamadılar. Çünkü artık düşük maliyetli petrol tedarikine kolaylıkla erişemiyorlardı.
Petrol fiyatlandırma işlemi, sıfır toplamlı bir oyuna dönüştü. Fiyatlardaki her artış,
tüketiciler aleyhine, üreticiler lehine oldu. Fiyatlardaki her indirim ise, üreticiler
aleyhine, tüketiciler lehine oldu. Üreticiler, piyasalara karşı kuşkucu yaklaşmaya
başladılar; kendilerine karşı tertiplenecek olası hilelere karşı (örneğin petrolü doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirmeye yönelik çabalar, gazolin
üzerinden alınan tüketici vergileri gibi) daha dikkatli oldular. Ve aynı üreticiler,
yükselen fiyatlardan dolayı kendi üretim düzeylerini değil de spekülatörleri suçlar oldular. Petrol gelirlerine sırtlarını dayayan hükümetler ise, bu kazançları
halklarıyla paylaşmak konusunda giderek daha isteksiz bir hal aldılar. Bu durum
da, “kaynakların laneti” olarak adlandırılmaya başladı.
Daha sonra, petrol fiyatı neredeyse yirmi yıl boyunca kötü bir seyir izledi. 19811985 yılları arasında, petrol fiyatı varil başına 35 dolardan 10 dolara geriledi;
ardından 1990’lı yıllarda 20 dolar seviyelerinde istikrar kazandı. 1998 yılında ise,
yeniden 10 dolara geriledi. Aynı dönem içinde, OPEC ülkelerinin nüfusları birdenbire çoğaldı: bunda, ortalama ömür ve doğurganlık oranlarının da artması etkili oldu. Petrol gelirlerinin düşmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte, kişi başına düşen
gelir de azalmaya başladı. Bu sırada hükümetler de ekonomilerini çeşitlendirmek
için pek fazla bir şey yapmadılar. Aslında, petrol üreten ülkeler, petrol fiyatlarında
çarpıcı bir artış yaşanana dek, ekonomilerini çeşitlendirmek ve sosyal refah harcamalarını artırmak adına pek fazla bir şey yapmadılar. Libya gibi diğer petrol üreticileri, böyle bir girişimde bulunmadılar bile…
Bu umursamazlık, halihazırda süre giden sivil ayaklamaların ardındaki birçok etmeni de doğurdu; özellikle de bölgedeki kesat gelir seviyesi ve işsizlik oranlarını
etkiledi. Şimdilerde, ayaklanma dalgasının Arap yarımadası ve Basra Körfezindeki
diğer petrol zengini bölgelere yayılmasıyla birlikte, petrol konusunda bir kıyametin yaşanması ihtimali artık imkansız değil. Böylesi bir senaryo içinde, ülke
içindeki bir ayaklanma, sivil arbede ve şiddeti de beraberinde getirecektir. Bunun
karşılığında, petrol üretiminde bir azaltım veya tamamen kesinti yaşanacaktır. Gerçek bir kıyamet senaryosu ise, tüm bu olayların Suudi Arabistan gibi büyük petrol
üreticisi ülkelerin topraklarında gerçekleşmesi olacaktır.
Bu zamana değin Mısır’da yaşanan ayaklanma, bu ülke kaynaklı veya bu ülke
üzerinden yapılan enerji tedariklerinde sınırlı ve yerel bir aksaklığa yol açtı. Mısır,
doğalgaz ihracatında mütevazi bir ülke olarak biliniyor. Doğalgaz ihracatı; hem
deniz yoluyla yapılan likidite doğalgaz sevkiyatlarıyla, hem de İsrail, Ürdün, Suriye
ve Lübnan’la komşu boru hattı üzerinden yapılıyor.
Kuzey Sinai bölgesine Şubat ayı başında yapılan bir saldırı, komşu bölgelere petrol
akışını kısa bir süreliğine aksattı. (Bu patlamanın bir sabotaj mı yoksa bir kaza mı
olduğu henüz açık değil.) Ancak, daha da önemlisi, ne Süveyş Kanalı (iki küresel

ticaretin yüzde dokuzu buradan yapılıyor), ne de Sumed boru hattı (Kızıldeniz’den
Akdeniz’e günde yaklaşık 1,5 milyon varil petrol, bu boru hattı üzerinden taşınıyor), bu süreçte herhangi bir aksama yaşamadı.
Libya’da süregelen şiddetin, petrol fiyatları üzerinde çok daha önemli bir etkisi
bulunuyor. Bu zamana değin, Libya’nın ham petrolünün günde 750.000 varillik bir bölümü kayboldu; Suudi Arabistan, bu petrol tedarikinin hepsini telafi
edebileceğini iddia ediyor. Ancak Libya ve Suudi petrolü ikame edilebilir özellikte değil. Libya’nın ham petrolü, yüksek kalitesiyle tanınıyor. Bu ülkenin her
gün ürettiği 1,5 milyon varil petrolün büyük bölümünün sülfür yoğunluğu düşük
(yani “tatlı” bir kokusu var) ve arıtıldığında gazolin ve dizel yakıt gibi yüksek talep
gören petrol ürünlerine kolaylıkla dönüşebiliyor. Dünya üzerindeki ham petrolün
sadece dörtte biri, benzeri bir kaliteye sahip. Dolayısıyla, Libya’daki ham petrolün
kaybedilmesi, bu havuzda yüzde dokuzluk bir azalma anlamına geliyor. Bununla
birlikte, Suudi petrolü ağır ve “ekşi”; bu durum da onun Libya’ya karşı mükemmel bir alternatif olmasını engelliyor. Dahası, Libya’nın ihraç piyasası, Akdeniz’de
yoğunlaşmış durumda; petrol büyük ölçüde İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre ve
Almanya’ya gidiyor. Dolayısıyla, çoğu Orta Asya ülkesiyle kıyaslandığında Libya
petrolünün kaybedilmesinin etkisi büyük.
Siyasi ayaklanmalar, komşu Cezayir topraklarına da yayıldı. Cezayir’deki ham
petrol de, tıpkı Libya’daki gibi hafif ve tatlı. Libya ve Cezayir’in birlikte günlük
ürettiği petrol ve doğalgaz miktarı, 2,7 milyon varile yaklaşmış bulunuyor. Bu,
son derece anlamlı bir rakam: kıyaslama yapmak gerekirse, hâlihazırda iç çalkantı
yaşayan diğer iki enerji üreticisi ülke, günde 2,4 milyon varil petrol tedarik ediyor.
Bahreyn’de de sivil gösteriler yapıldı. Bahreyn, Suudi Arabistan’ın Şii egemenliğindeki doğu eyaletinin (ki burası, Suudi petrol üretimi ve rezervlerinin büyük
bölümünün konuşlandığı bir bölge) yakınlarında bulunuyor. Benzer şekilde Umman da kitlesel gösterilerle tanıştı.
Körfez ülkelerindeki siyasi çalkantı olasılığı, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol tedarikinin aksayacağına dair endişeleri artırıyor. Hürmüz Boğazı, dünyada deniz yoluyla
taşınan petrolün üçte biri günde 30 adet büyük tanker aracılığıyla taşınmasına
sahne oluyor. Asya’da tüketilen petrolün %75’inden fazlası, bu güzergah üzerinden
ilerliyor.
Suudi Arabistan ile ilgili iki önemli mesele gündemde:
1. Petrol tesislerinin (büyük petrol ve doğalgaz ayırma tesisleri ve transit
noktaları da dahil olmak üzere), terörist saldırılardan korunması;
2. Ülkenin, iddia edildiği gibi günde 12,5 milyon varil (yani OPEC
kotasının 4,5 milyon varil üzerinde) petrol üretip üretemeyeceği.
Bölgede yakın zamanda yaşanan çalkantıya neden olan tüm içsel etmenler, 2011 yılında bir anda ortadan kalkmayacak. Açıkça görülüyor
ki, bölgedeki hiçbir petrol üreticisi ülke, ekonomisini petrolün ötesinde
çeşitlendirebilmiş değil. Ucuz enerji, bu rejimlerin meşruiyeti açısından
kritik önem arz ediyor; fiyat artışlarını siyasi olarak zorlu hale getiriyor. Bu
zamana değin sadece İran ülke içindeki gazolin fiyatlarını artırabilmiştir ve
bunun tek nedeni de, rafine kapasitesinin olmayışı ve ABD öncülüğünde
gerçekleştirilen gazolin ambargosunun yarattığı sıkıntıdır.
Körfez ülkeleri içindeki petrol üretimi, 2000 yılında günde 4,8 milyon varil
iken, 2010 yılına gelindiğinde 7,8 milyon varile yükselmiş bulunuyor. Bu
da, ihracat oranlarını sarsıyor ve petrolün asgari fiyatının artmasına neden
oluyor. Sonuç olarak, bölgedeki petrole bağımlı olan bu ülkeler, sarsıcı
olasılıklarla karşı karşıya kalıyorlar: mevcut aksamalar yüzünden ya yakın
dönemde petrol tedarikinde bir kayıp yaşayacaklar, ya da iç tüketimdeki
artıştan dolayı uzun vadede petrol tedarikinde bir kayıpla karşılaşacaklar.
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Rusya Müslümanlarının Lideri

Şeyhülislam Talgat Tacettin’den

Türk-Rus İlişkileri ve
İslam Alemindeki Son Ayaklanmalar...

Rusya’daki Müslümanların kendilerine Türkiye’deki dini hoşgörüyü örnek aldıklarını anlatan Şeyhülislam Talgat Tacettin, son yıllarda
Rusya’daki Müslümanlar arasına Vahabilerin
sızmasına tepkili olduklarını, İslam’ın hiçbir
şekilde teröre izin vermediğini, insan öldürmenin
dinimizde en büyük günah olduğunu aktardı.

Komünist rejimin 70 milyonu aşan Müslümanlar için birkaç camiden başka diğer ibadet
yerlerini kapatmasına rağmen halkın kalbindeki imanı yok edemediğini anlatan Talgat Tacettin, 1991 de komünist rejimin devrilmesinden sonra Türkiye başta olmak üzere Müslüman
ülkelerin de dayanışmasıyla şuan ülkede 7 bini aşkın cami inşa edildiğini ve müminlerin
ibadetlerini özgürce yerine getirdiğini anlattı.
Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ile Başbakan Vladimir Putin’in ülkedeki Müslümanların haklarıyla ilgili olumlu bir tutum içinde olduklarını, kiliselerle iyi anlaştıklarını ve
diyalog içinde bulunduklarını belirten Şeyhülislam Talgat Tacettin; “Dinler çatışmayı teşvik
eden değil aynı tanrı etrafında insanları birleştirici olmalıdır “ ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın yönettiği konferansta ele alınan ana konulardan biri de İslam
aleminde son aylarda yaşanan ayaklanmalar ve rejime karşı direniş de vardı.
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kurucusu olduğu ve daimi
sekreteryasına ev sahipliği yaptığı Avrasya Üniversiteler Birliğinin faaliyetleri çerçevesinde üniversitemizi ziyaret eden
Rusya Müslümanlarının lideri Şeyhülislam Talgat Tacettin
gerek Türk-Rus ilişkileri gerekse İslam alemindeki son ayaklanmalar hakkında önemli mesajlar verdi.
Talgat Tacettin İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Florya Kampüsü ana konferans salonunda verdiği konferansta önce Rusya’daki Müslümanların Komünizm dönemi ve bugünkü durumları hakkında bilgiler verdi.

Dinleyiciler tarafından yöneltilen İslam alemindeki rejim aleyhtarı gösterilerin nasıl karşıladığı
sorusu Şeyhülislam Talgat Tacettin; “Rusya Başbakanı Putin’in kullandığı Haçlı seferi ifadesine biz de katılıyoruz. Libya’da olanlardan iki tarafta zarar görüyor. Şimdi Batının müdahalesiyle çok sayıda sivil insan katlediliyor. Biz bu yönüyle saldırıları kesinlikle tasvip etmiyoruz.
Diğer yandan da bunlara vesile olan İslam aleminde halkın iradesine rağmen onlarca yıl süren
diktatörlüklere de sıcak bakamayız. Halkın çoğunluğunun iradesinin her zaman destekçisi
olalım ama aynı zamanda Haçlı seferlerine de karşı duralım düşüncesindeyim.” şeklinde
yanıtladı.
Bir başka dinleyicinin Çeçenistan’da yaşanan olaylarla ilgili sorusunu cevaplandıran Şeyhülislam Talgat Tacettin, daha önce de belirttiği gibi terörle hiçbir yere varılamayacağını teröre
başvurduğunuzda hiçbir davanızın haklılığı kalmayacağını belirtti.
Şeyhülislam Talgat Tacettin’in İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki basın toplantısına da çok sayıda basın mensubu katıldı. Basın toplantısında da benzer sorulara muhatap olan Şeyhülislam
Talgat Tacettin’e İstanbul Aydın Üniversitesi’nin onur plaketi verildi.
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İran’a Silah Ambargosuyla İlgili BM Raporu:
İran’ın BM Silah Ambargosu İhlallerinin Çoğunda
Suriye de Var

“

”

NEW YORK (A.A) - İran’a uygulanan BM silah ambargosuyla ilgili olarak hazırlanan
bir BM raporuna göre İran’ın bu ambargoyu ihlal etmeye çalıştığı vakaların çoğunda
Suriye de yer alıyor.

BM Güvenlik Konseyi bünyesinde oluşturulan ve İran’a yönelik yaptırımların uygulanmasını incelemekle görevli Uzmanlar Paneli tarafından hazırlanan, Reuters’ın elde ettiği gizli raporda, “Panel, konvansiyonel silahlarla ilgili olarak
bildirilen bir çok olayda, İran ile uzun dönemli ve yakın ilişkilere sahip olan Suriye’nin de devrede olduğunu not
etmiştir” deniliyor. Panel tarafından incelenen bu tür olaylarda, yaptırım kararları gereği yasaklanmış olan materyalin
“düzenli denetimlerden dikkatlice kaçırıldığı ve bu materyallerin son alıcısının gizlendiği” belirtildi. Raporda, bu
yolla denetimden kaçırılmış transferler olabileceği, yasa dışı sevkıyatların belirlenmiş olmasına karşın bu olayların
BM Yaptırımlar Komitesi’ne bildirilmesinden kaçınılmış olabileceği ifade edildi.
Raporda, konvansiyonel silah transferleri ile ilgili olarak İran bağlantılı dokuz olayın altısında, bildirilmiş nihai liman
olarak Suriye’nin gösterildiği kaydedildi. Panelin bu nedenle Suriye’den, yönelttiği bazı sorulara yanıt beklediği de
ifade edildi.
Raporda İran’ın Afrika’daki varlığını da ticari ve diplomatik faaliyetlerini yoğunlaştırarak genişletmeye çalıştığı,
İran’ın Cumhuriyet Muhafızları’nın da bölgedeki nüfuzunun arttığına ilişkin bilgilerin bulunduğu ifade edildi. Bu
kapsamda Nijerya tarafından geçen yıl BM’ye bildirilen bir kargoya dikkat çekildi. İran’ın yaptırımlara aykırı biçimde
silah sevkiyatı olarak şikayet edildiği bu olayda Tahran yönetimi, olayın, Gambiya ile olağan ticaretinin bir parçası
olduğunu bildirmişti.
Raporda Türkiye, Kıbrıs Rum Yönetimi, Almanya, İsrail ve İngiltere tarafından engellenen sevkiyatlara da dikkat
çekildi ve bu kargolarda mermiden makineli tüfeklere, patlayıcılardan küçük çaplı füzelere ve fırlatıcılara kadar çeşitli
silahların yakalandığı kaydedildi.
Rapora göre Tahran yönetimi, kendi nükleer programını ilerletirken de yaptırımları da önemsemiyor. İran’daki uranyum oksitin tükenmenin sınırına yaklaştığı, İran’ın bu nedenle uranyum zenginleştirme programını geliştirebilmek
için farklı uranyum kaynakları arayışına girebileceği ifade edildi.
Yaptırımların İran’ın nükleer faaliyetlerini yavaşlatmayı başardığı ancak ülke liderliğini, “uranyum zenginleştirme
programıyla ağır su ile ilgili çalışmaları durdurma kararı almaya zorlayacak” derecede bir baskıyı henüz oluşturmadığı
belirtildi.
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El Kaide’nin

Sonu mu?
İstanbul Aydın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Filiz KATMAN

Değişmeyen tek şey değişimdir, hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Hepimiz bu görüşü sık sık farklı kelimelerle de olsa dile getiririz. Fakat olaylar
gerçekleştiğinde çoğu zaman bu gerçekliği göz ardı ederiz. 11 Eylül olaylarıyla
sembol isim haline gelen El Kaide’nin başındaki Suudi Arabistan kökenli Usama Bin Ladin’in, Pakistan’da Amerikan güçleri tarafından öldürüldüğü bilgisi
ulaştığında, hemen hemen herkesin aklında aynı soru vardı: El Kaide’nin
sonu mu geldi? Bu soruyu sorduran temel saik de, hiçbir şeyin olduğu gibi
kalmadığı gerçeğini göz ardı ederek 9/11’deki El Kaide’nin 2011’deki El Kaide
ile aynı olduğu algısıdır. Diğer taraftan liderlik kavramının değişen anlamı
ve çerçevesi, örgütlerde farklı liderlik anlayışlarının bulunması, örgüt içi dinamiklerin etkisiyle örgüt yapılanmasında ortaya çıkan değişikliklerin aynı
şekilde göz ardı edilmesi de, bu değerlendirmenin ortaya çıkmasında erken
olan diğer faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Oysa ki El Kaide’ye bakıldığında, sahip olduğu örgütlenme biçiminde liderliğin
rolünün düşünüldüğü gibi olmadığı görülmektedir. Hücre tipi yapılanmanın
bulunduğu El Kaide’de, geleneksel hiyerarşik yapılanmanın yerine, bir hücrenin diğer hücre hakkında bilgisinin olmadığı bir yapı bulunmaktadır. Bu da
beraberinde örgüt üyesi her bir kişinin üstlendiği eylemde liderlik yapmasını
getiriyor. Birey düzeyinde El Kaide örgütü incelendiğinde bu tür bir liderlik yapılanması karşımıza çıkarken, örgüt düzeyinde incelemede öncelikle
bakmamız gereken örgütün yaşam evresi içinde geçirdiği aşamalardır.
El Kaide, şemsiye bir örgüt niteliği gösterirken, örgütün oluşumundan bugünlere gelinceye kadar dinamik bir süreç içerisinde yaşam evresini geçirmekte
olduğu görülmektedir. Bu dinamik süreç içerisinde örgüt içinde öne çıkan
isimlerin sahip olduğu roller, örgüt içinde değişen önemleri, etki düzeyleri ve
bunun ortaya çıkardığı Usame Bin Ladin’in örgütteki yeri de farklılaşmaktadır.
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İllustrasyon: The Kansas City Star

Bu tür örgütlerde liderliğin rolü incelenirken, iç dinamikler ve dış dinamiklerin
birlikten ele alınması gerekir. Bu da birey ve örgüt düzeyinde incelemenin yanı
sıra sistem düzeyinde incelenmesi ihtiyacını getirir. Uluslar arası sistem düzeyindeki gelişmelerin de El Kaide üzerinde etkileri olduğu söylenebilir. El Kaide’ye
yönelik yapılan operasyonlar, Orta Doğu’daki gelişmelerden Afganistan ve Irak’ta
yaşananların El Kaide üzerinde yansımaları olması kaçınılmazdır. Örgütün iç dinamiklerine de etki eden bu gelişmeler, örgüt içinde sorgulamalara neden olmaktadır.
Terör örgütü liderlerinin profili çalışmalarıyla tanınan Jerold M. Post’un Usame
bin Ladin ile ilgili profil çalışması, çocukluğundan itibaren kişisel gelişimi ele
almasıyla önemli veriler içermektedir. 1957 yılında Suudi Arabistan’da Cidde’de
40-45 çocuğu olan Muhammed bin Ladin’in 20-25 erkek çocuğunun 17.si olarak
dünyaya gelmiştir. Yemen’den göçmüş olan Muhammed bin Ladin, kraliyet ailesine yakındır ve büyük bir inşaat firması kurmuş, 1967 yılında bir uçak kazasında
öldüğünde 2-3 milyar dolarlık miras bırakmıştır. 18 milyon ile 200 milyon Dolar
miras aldığına dair tahminler bulunan Usame bin Ladin’ in 16 yaşında babasından
yaklaşık 57 milyon Dolar miras aldığı belirtilmektedir.
Ladin’in annesi, Filistin soyundan Suriyeli kadın olan Hamida, Muhammed
bin Ladin’in 10 karısından en az gözde olanıydı ve Usame bin Ladin, bu evliliğin tek çocuğuydu. Ladin’i ailesinden soğutan, yabancılaştıran sebebin bu
olduğu belirtilmektedir. Annesi Hamida’nın özgür ve bağımsız ruhlu güzel bir
kadın olması nedeniyle kocasıyla sorun yaşadığı söylenir. Ladin doğduğunda
Hamida’nın aile tarafından soyutlanarak Muhammed bin Ladin’in Arap asıllı
kadınlarıyla geçinemediği ve “El Abeda” yani Köle adı takıldığı, Ladin’e de tek
çocuğu olarak “İbn El Abeda” yani Kölenin Çocuğu dendiği belirtilmektedir.
Ladin doğduğundan itibaren hem annesi hem de kendisinin aşağılanmış olması
benliğinin yaralanmış olduğunu gösterir. Ladin’in gelişiminde önemli bir diğer
nokta ise Hamida’nın aileyle aynı binada yaşamamış, dolayısıyla çocuğunun ilk
dönemlerinde bulunmamıştır. Ladin 10 yaşındayken babası öldüğünde annesini
bilmiyordu ve annesiyle kendisini aşağılayanlarca yetiştirilmiştir.
Ladin, Cidde’de Kral Abdül Aziz Üniversitesi’ne kaydolmuş, mühendislik derecesi
almış ve ailenin çeşitli alana yayılmış işlerinde liderlik rolü oynamasını sağlayan
işletme yönetimi dersleri almıştır. Bu iki alanda edindiği beceriler, Afganistan’da
işine yaramıştır. Ladin’in siyasi ideolojisinin şekillenmesinde Filistinli radikal
profesör olan Abdullah Azzam’ın önemli bir rolü vardır. Azzam, Afganistan’ın
Sovyetler Birliği’nce işgaline cevap olarak ne yapılabileceği ve Ladin’in ne yapacağıyla ilgili fikir vermiştir. Dünyanın dört bir yanından Müslümanların
İslam devleti olan Afganistan’ı savunmak için bir araya getirilmesinin önemini
aktarmıştır. Ladin, Azam’ın uluslararası insan toplama ağı olan Mektep El-Khidamat (MAK) kurmasında yardımcı olmuştur. Afgan Araplar denilen grupta
5 bin kişi Suudi Arabistan’dan, 3 bin kişi Cezayir’den, 2 bin kişi de Mısır’dan
bulunmaktadır. Liderin yandaşlarıyla karşılaşana kadar oluşmadığı ve Ladin’in
psikolojik gelişiminde ve lidere dönüşmesinde Afganistan’daki mücadelesinin
çok önemli olduğu belirtilmektedir. Afganistan’a geldiğinde şekillenmemiş, naif
yapıda olduğu, Afganistan’da yandaşlarının sürekli pohpohladığı, yandaşları olan
mücahitlerle ilişkisinde Allah’ın güçsüzün yanında olmasıyla başarılı olduklarını
belirtmesinin önemli olduğu ifade edilmiştir. Düşmanlar da mevcut Arap ülkeleri,

Batı-Siyonist ağ ve Komünistlerdir. Afganistan’daki başarının ardından sadık Arap
savaşçıları cihadı sürdürmeye hazır olmalarıyla Ladin vizyonunu genişletmiş ve
cihadı dünya çapında yaparak İslam milletinin yeniden inşasına, Bosna, Cezayir,
Çeçenistan, Eritre, Somali, Sudan gibi işgal altında olan Müslümanlara yardım
edilmesine karar vermiştir.
1988 yılında Abdullah Azam’la fikir ayrılığı sonrasında yandaşlarıyla Mısır İslami
Cihat örgütünün kurucusu olan Eyman El-Zevahiri ile birlikte El-Kaide’yi
kurmuştur. 1989 yılında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan ayrılmasıyla Ladin ve yandaşları düşmanını kaybetmişlerdir. 1993 yılında Sudan’a gidince
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Suudi Arabistan topraklarında üst elde
ettiğini öğrenmiş ve düşmanlığı ABD’ye yöneltmiştir. İlk olarak sadece Arap
topraklarından Amerikan askerini çıkarmayı hedeflemişken, 1998 yılındaki fetvasında sivil asker dünyadaki tüm Amerikalıların düşman olduğunu belirtmiştir.
Ladin’ in konuşmalarında Kur’an’a dayandırma vardır.
1993’teki Dünya Ticaret Merkezi bombalaması, 1996’da Suudi Arabistan’daki
Amerikan askeri merkezinin bombalanması, 1998’de ABD’nin Kenya ve Tanzanya büyükelçiliklerinin bombalanması, 2000’de Yemen’deki Amerikan birliğine
saldırı ve 11 Eylül 2001 saldırılarındaki başarıların Ladin’in misyonu olan, radikal İslam’ın seçkin bir lideri olarak görülmesini sağladığı belirtilmektedir. Yabancılaştırılan Arap gençliğinin de Ladin’i söylemlerine yakınlık duyduğu ve kendisini
kahraman olarak gördüğü ifade edilmektedir. El-Kaide teröristlerinin değerlerini
içselleştiren yetişkinler olduğu, gerçek inanmışlar olarak benliklerini grubun emrine sundukları, yıkıcı karizmatik liderin yönetimini sorgusuz kabul ettikleri,
Ladin’in neye ahlaki derse onu ahlaki gördükleri, hatta dinen farz olarak kabul
ettikleri belirtilmektedir.
Politik psikoloji alanın önde gelen Profesörlerinden Vamık Volkan, “psiko-analiz
çalışmalarında bu şekilde kendini ve annesini aşağılayanlarca yetiştirilen çocuklarda
intikam duygusunun hakim olduğu bir kimliğin geliştiğinin tespit edildiğini” ifade
etmiştir. Aynı zamanda babasının ve babası yerine geçen büyük erkek kardeşinin
uçak kazasında ölmesinin önemli olduğunu, içindeki (belki de bilinçdışına attığı)
aşağılık duygusundan kendini kurtaracak bir baba aradığını belirtir. Önce Kral
Abdül Aziz Üniversitesi’nde Azzam’ı bularak kökten dinciliği geliştirdiğini, daha
sonra ise kendini öksüz Hazreti Muhammed ile özdeşleştirdiğini aktarır. Ancak
intikam duygusunu uysallaştıramadığını, parasını El-Kaide’ yi yaygınlaştırmasının
en büyük “sapkınlığı” olduğunu ve ABD’ yi aşağılamak için kullandığını söyler.
Diğer taraftan Ladin’in genel İslam çadır bezini dalgalandırmak için çalışırken
ABD ve Batının bütün Müslümanları bir çadır altında toplama girişimlerinin durumu daha da zorlaştırdığını belirtir.
Böyle bir yapıya sahip bir isim olan Usame bin Ladin’in ölümüyle El Kaide’de
neler yaşanacağı herkesin merak konusu. Yalnız akıldan çıkarılmaması gereken,
liderlerin örgüt içerisinde değişen rollerinin, liderlerin ortadan kalkmasında farklı
sonuçlara yol açacağı gerçeğidir. El Kaide’nin son dönemde geçirdiği değişimler
göz önüne alındığında örgütün Ladin’in ölümüne tepkiyle eylem yapabileceği
beklentisine girilmesinin normal ancak El Kaide gibi hücre yapılanmasına dayalı
şemsiye bir örgütün liderinin ölümüyle tamamen ortadan kalkacağı görüşününse
uç bir düşünce olacağıdır.
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SEMPOZYUM

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRE VE ENERJİ
I. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
KÜRESEL İSTİKRARA YÖNELİK KÜRESEL TEHDİTLER ve FIRSATLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve
Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) tarafından küresel iklim değişikliği, çevre
ve enerji konularında çeşitli faaliyetlerin yer alacağı Enerji Haftası organize edilmiştir.
Bu bağlamda, TÜBİTAK tarafından desteklenen “BRIDGING EUROPE AND TURKEY
ON ENERGY EFFICIENCY & RENEWABLE
ENERGY TECHNOLOGY PROJECTS: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY - INDUSTRY
COOPERATION” kapsamında Küresel İklim
Değişikliği, Çevre ve Enerji-Küresel İstikrara Yönelik Tehditler & Fırsatlar I. Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

Küresel iklim değişikliği, çevre ve enerji konularına odaklanan uluslararası sempozyum aracılığıyla, küresel istikrarı tehdit eden bu üç konunun çok yönlü bir yaklaşımla irdelenerek
aralarındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisinin ortaya
koyulması ve ortaya çıkan/çıkabilecek sorunlara
çözüm önerilerinin tartışılması için bir platform
oluşturularak yaşanan yüzyıla ve parçası olunan
topluma karşı sorumlulukları yerine getirmede
önemli bir adım atılacağına inanıyor, konunun
uzmanı olan değerli akademisyenlerin ve değerli
katılımcılara katkılarından dolayı teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Sempozyumda sunulan bildiriler ve
konuşma metinleri EPPAM Policy Review’da
yayınlanacaktır.

Uluslararası Sempozyumdan ‘Nükleer Enerjiye Hayır’ Mesajı Çıktı
TÜBİTAK desteği alınarak gerçekleştirilen sempozyumda yenilenebilir enerji
kaynaklarından yararlanmak amacıyla uluslararası boyutta daha fazla AR-GE
çalışması yapılması, mevcut enerji kaynaklarının alternatiflerinin güçlendirilmesi konuları tartışıldı.

ri ihtiyaçlar hiyerarşisinde ikinci sırada yer alır. Bu nedenle insanlar ve uluslar
havanın kirlenmesi, açlık, susuzluk, küresel ısınma, salgın hastalıklar gibi sebeplere yol açacak olan iklim değişiklikleri sebebiyle tehditlere karşı kendini
koruma güdüsüyle hareket edecekler.” diye konuştu.

Sempozyumda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mehmet Hilmi Güler,
Su Vakfı Başkanı ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Şen, Büyükelçi ve
KEI Genel Sekreter Yardımcısı Traian Chebeleu, TOBB Çevre ve İklim Komitesi Danışmanı Canan Derinöz Gencel, Tübitak Bilimsel Programlar Uzman
Yardımcısı Aylin Met, Ziraat Bankası Kurumsal Yönetim Daire Başkanlığı Proje
Yönetimi Müdürü İlker Met ve çok sayıda akademisyen konuşma yaptı.

Enerji ve Tıbbi Kaynaklar Eski Bakanı Mehmet Hilmi Güler yaptığı konuşmasında bakanlığı süresince enerji ile ilgili çalışmalarda bulunduklarını belirterek yenilenebilir enerjiye dikkat çekilmesi gereğinden söz etti. Bakan Güler,
“Biz yıllarca sadece rüzgarları tepelerimizi seyrettik, onlara semt ismi verdik
ama kullanmadık. Çalışmalarımızda, Türkiye’nin rüzgar haritasını çıkarttık.
Ülkemizde toplam 47 bin mgb’lık enerjinin 27 bin mgb’nı kullanabilecek durumdayız. Dünyada temiz içme suyuna muhtaç olan 1 milyar insan varken,
enerji verimliliği konusundaki sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Değişime ya
direneceğiz ya da değişimi üstleneceğiz.” diye konuştu.

Sempozyumun ardından sanayi işbirliğini sağlamak için “Bridging Avrupa ve
Türkiye Enerji ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Projeleri” etkinliği düzenlendi. Proje önerisi sunacak akademisyenlerle, Liverpool Üniversitesi Çevre Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Sam Wong, TAGES Yönetim Kurulu Başkanı Leyla
Arsan ve işadamlarının bir araya geldiği platformda fikirlerin somut projelere
dönüştürülmesi sağlandı. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı’nca desteklenen etkinlik, proje fikri olup araştırma, geliştirme ve finansman boyutunda eksikleri bulunan girişimciler için önemli bir fırsat yarattı.
İklim değişikliklerinin uluslararası güvenliğe uzun vadede negatif etkisinin olacağını belirten EPPAM Direktörü Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, “Güvenlik, beşe-
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Çok sayıda akademisyenin katıldığı konferansta “20’nci yüzyılda 17 cm yükselen deniz seviyesinin önümüzdeki 100 yıl içerisinde 0.18 ile 0.38 metre arasında
yükselmeye devam edeceği, 0.74 C derece küresel ısınmanın yüzyıl içinde iyimser tahminlerle 1.8 derece artacağı, hava, yiyecek, su, bitki kalitesinin düşeceği,
doğal afetlerin artacağı, enerji kaynaklarının da güvenlik için kullanılmaya başlanacağı” sonuçları çıktı. Alternatif enerji kaynakları yaratılması ile doğal enerji kaynaklarının kullanılması gereğini savunan akademisyenler “nükleer enerji
santrallerine hayır” mesajı verdi.

SEMİNER

İTKİB Başkanı
Hikmet TANRIVERDİ
Öğrencilerle Buluştu
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı
Hikmet Tanrıverdi, tekstil, konfeksiyon ve tasarım sektörünün sorunlarını ve
geleceğini İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı. 2023’te 60 milyar
dolar ihracat beklentisiyle sektörün genç adaylarına umut verdi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Kulubü’nce düzenlenen seminerde İTKİB
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Tekstil Mühendisliği ve Moda Tasarımı öğrencileriyle bir
araya geldi. İnci Grup Yönetim Kurulu Başkanı, TÜGİAD ve TGSD üyesi Hikmet
Tanrıverdi, tekstilci ve modacı adaylarına hazır giyim ve tekstil üzerine bilgiler verdi.
Türkiye’nin, dünyanın 4. üreticisi ve Avrupa’nın da 2. tedarikçisi olduğunu belirten
Tanrıverdi, tekstil sektörünün son 30 yıl içerisinde çok geliştiğini söyleyerek sektörün genç adaylarına umut verdi.
Tekstil sektöründe parayı marka olan ve tasarım yapan ülkelerin kazandığını bildiren Tanrıverdi, Türkiye’nin de imajını ve tasarımını geliştirecek hamleler yapıp
tanıtabilmesi gerekliliği üzerinde durdu. “Tasarım için sadece eğitim değil ruh da
lazım” diyen Tanrıverdi, sektörün geleceğinin tasarımda olduğunu vurguladı.
Son yıllarda tekstilin gerilediği haberleriyle ve üniversitelerde
bölümlerin kapanmaya başlamasıyla iş bulamama endişesi yaşadıklarını söyleyen öğrencilere, 2023 hedeflerinden söz etti. Türkiye’nin gelecekte modaya yön vereceğini ve ilk 5 moda merkezi içinde
yer alacağını kaydeden Tanrıverdi şöyle konuştu: “Sektörde zaman zaman kapanmalar yaşansa da tekstil, ölçeği değişerek devam edecek. Şu anda yurt dışında 2
bin Türk Mağazası bulunurken, 2023’te 20 bin olacak, Çin’den sonra Avrupa’nın
2. tedarikçisiyiz 2023 yılında 60 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu yıl 5. kez
düzenleyeceğimiz moda haftasını her yıl yapmaya devam edeceğiz ve İstanbul
dünyanın ilk 5 moda merkezinin arasında yer alacak.” dedi.
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İstanbul Aydın Üniversitesi’nde

Atatürk İlkeleri ve
İnkilâp Tarihi
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Üç Yaşında

İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi; amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemek ilkesini temel alarak yola çıkmıştır.
2008 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde kurulan ve aktif hayata
geçirilen merkezin amacı; “Türk gençliğini milli, manevi ve kültürel
değerlerin bilincinde Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devleti’nin ülkesi ve
milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan, bundan gurur duyan,
Atatürk’ün fikirlerini, Atatürk İlke ve İnkılâplarını anlayarak, içtenlikle
benimseyen, bu inançlardan almış olduğu güçle Millet ve Devleti’ne
daha çok yararlı olmaya çalışan fertler yetiştirmek üzere Türk İnkılâbı
Tarihi, Atatürk İlkeleri, bunların anlam ve hedefleri, Türk milletinin
geçmişte insanlığına yapmış olduğu hizmetler ve benzeri konularda
çalışmalarda bulunmaktır.”
Merkezde gönüllü bireylerin katıldığı yönetim kurulu ve danışma kurulu oluşturulmuştur. Bu kurullar periyodik olarak toplantılar yaparak
Atatürk İlke ve Düşünce’lerine bağlı kalarak kararlar alır.
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Bu kararlar doğrultusunda hareket eder. Hedeflerine ve çalışma ilkelerine paralel olan birçok projeye, yön vererek destek olur. Çalışılacak
projelerde isteğe bağlı olarak öğrenci adaylar seçilir. Seçilen öğrenciler;
projelerde aktif görevler alırlar, bu görevlerde merkeze kayıtlı olan
görevli öğretim görevlileri organizasyonları eşliğinde, özel ve anma
günlerinde törenler ve programlar hazırlar. Öğrenciler; merkezin fikirlerini ve ideallerini benimserken, sosyalleşerek gerçek yaşamda projede
görev almanın sorumluluk bilincine ulaşır.
Bugüne kadar merkezin gerçekleştirmiş olduğu birçok proje mevcuttur. Bu projelerin içinden özellikle “Kütüphanesiz Okul Kalmasın”
projesine ağırlık verilmektedir. Merkez, Türkiye’de hiçbir bölge ve şehir ayırmaksızın, başvuru yapan tüm okullara yardım elini uzatmaya
çalışmaktadır. Yapılan bu çalışma ile şu ana kadar 206 köy okuluna
105.000 adet kitap gönderilmiş ve kütüphane açılmıştır ve her geçen
gün bu sayılar artmaktadır. Bilinçlenen ve sosyalleşen toplum her zaman ayaktadır bilinci ile Türkiye’nin dört bir noktasında okuyamayan
çocuklarımıza ve bireylerimize sahip çıkarak eğitim savaşında, cephenin en önünde mücadele vermektedir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi; güçlü akademik kadrolardan oluşan kurulları ve öğrencileri ile birilikte daha başarılı yılların ve projelerin
devamlılığı için; prensipleri doğrultusunda aktivitelerine yön ve hız
veriyor.

İAÜ’DE EĞİTİM

12 Laboratuarlı Teknoloji Merkezi İle
Bilimin Yeni Yuvası İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Merkezi’nin açılışı Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla yapıldı. Bakan Ergün açılışta
yaptığı konuşmada, üniversitenin temel mekanik sistemlerden otomotive, kimyadan gıda ve genetik uygulamalara kadar birçok değişik alanda eğitim, uygulama ve araştırma imkânı sunan bu teknoloji merkezi ile
geleceğin çağdaş üniversiteleri arasında yer alma hedefine doğru önemli
bir adım attığını söyledi.
Hükümet olarak özel önem verdikleri alanlardan birinin bilim ve teknolojinin önünün açılması olduğunu vurgulayan Ergün, ‘’Biz dünya
çapında bilimsel faaliyette bulunan dünya standartlarında araştırma,
geliştirme yapan, dünyaya söz söyleyen bir Türkiye hedefliyoruz’’ diye
konuştu. Ergün, Türkiye’nin, sanayileşme sürecini tamamlarken bilgi
toplumuna geçiş sürecini de yaşaması, tecrübe etmesi gerektiğini dile
getirerek, ‘’Türkiye, sadece dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmekle
yetinemez; zira biz bu ülkenin vagon değil lokomotif olması gerektiğine
inanıyoruz’’ dedi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Salih Çelikkale
de Festo firmasınca kısa sürede oluşturulan ve bugün hizmete alınacak
Teknoloji Merkezi’nin 12 laboratuarı içine aldığını belirtti.

Cilt Bakım Stüdyosu

Teknoloji merkezinin sanayinin ve çevredeki tüm kuruluşların kamu ve mali idarelerin
de araştırma merkezi olacağını dile getiren Çelikkale, ‘’Biliyoruz ki bir araç sadece 4-5
yıl aktif bir dönem yaşayabiliyor ve sonunda bunun modası geçiyor yerine yeni araçlar,
aletler geliyor. Bunun için bu elimizdeki teknolojiyi sonuna kadar kullanmak istiyoruz.
Öğrencilerimizin eğitimi, araştırmacılarımızın araştırmaları, hocalarımızın buluşlarıyla
bu merkez çok büyük görevi üstlenecektir’’ diye konuştu. Üniversite Mütevelli Heyet
Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise Aydın Üniversitesi’nin Teknoloji Merkezi’yle yeni bir
hedefe doğru gideceğini belirterek, böyle bir merkezin Türkiye’de 3 büyük üniversitede
yer aldığını ifade etti. Aydın, ‘’Biz bünyemizdeki sadece öğrencileri değil, araştırma
görevlilerini, öğretim elemanları ve akademisyenlerimizi yarının küresel rekabetine
hazırlamak için yola çıktık. Bilimin ve teknolojinin akşamdan sabaha hızlı dönüşümüne
ayak uydurmak için bu gelişmeyi yapmak durumundaydık ve yaptık’’ dedi.
Konuşmaların ardından Mustafa Aydın, Bakan Ergün’e plaket sundu. Törene, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay’da katıldı. Daha sonra kurdele keserek Teknoloji
Merkezi’ni açan Nihat Ergün, laboratuarları gezerek, buradaki cihaz ve araçlar hakkında
bilgi aldı.
Üniversitenin Teknoloji Merkezinde Fizik ve Modüler Elektronik, Genel Kimya, Genetik, Gıda Mühendisliği, Mekatronik, Otomotiv, Tekstil Mikroskobi, ve Merkez Laboratuarları ile Mekanik Atölyesi ve laboratuarı bulunmaktadır.

Genetik Laboratuvarı

Saç Bakım Stüdyosu

“Biliminin yeni yuvası hizmete girdi!”
İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji
Merkezi, son teknolojiler ile değil;
aynızamanda eğitim yaklaşımları,
yardımcı eğitim materyalleri, sağlık ve
güvenlik koşulları ile de örnek bir entegre
eğitim ve araştırma kompleksidir.
Gıda Mühendisliği Laboratuvarı

Kuyumculuk ve Takı Tasarım Atölyesi
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Münih’te yapılan 43. toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapmış
olduğu konuşma, pek çok açıdan, özellikle yeni dünya düzeninin kurulması açısından altı çizilerek okunması gereken bir konuşma
olmuş, Putin, özetle; diplomatik kuralları ve nezaketi bir kenara bırakarak 1990’lardan sonra tek kutuplu hale gelen dünyada oluşturulan
yeni düzenin, sürekli Amerika lehine gelişmesinden Rusya’nın duyduğu rahatsızlığı ilk ağızdan ve en yüksek perdeden dile getirmişti.
Rahatsızlıkların en başında ise; uluslararası hukukun müştereken karar verilmesini şart koştuğu “güç kullanımında ortak irade gerekir”
kuralının hiçe sayılması gelmekteydi. Putin’in ses tonundan öyle anlaşılıyordu ki, Rusya; başta güç kullanımı olmak üzere kıtalararası
balistik füzelerin azaltılması, uzayın silahsızlandırılması, (özellikle 80’li yılların sonunda çok moda olan sky net projesi) kimyasal silahların
kontrol altına alınması gibi bir dizi anlaşmanın uygulanmasının sıkı takipçisi olacak, ve bu konulardaki inisiyatifi tümü ile Amerika’ya
bırakmayacaktı. Dünyayı ilgilendiren işlerde Birleşmiş Milletler Teşkilatının nerede ise bir kenara bırakılması karşısında, Rusya açısından
irade koyma ve inisiyatif alma zamanı geçmişti ve bölgesel konularda uluslararası hukukun çiğnenmesine Rusya tarafından daha fazla
tahammül gösterilmeyecekti.
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Bu konuşmanın üzerinden geçen birkaç yıllık zaman dilimi içinde başta
renkli devrimlerden geri dönüşlerde olmak üzere; Polonya’ya nükleer
başlık taşıyan kıtalararası balistik füzeleri avlayacak gelişmiş füze sisteminin
yerleştirilmesinin önlenmesinde, Gürcistan’ın tümü ile batıya kaymasının
önlenmesi için güney ve kuzeyinin kontrol altına alınarak izole edilmesinde, Ukrayna’nın batıdan koparılmasında, Orta Asya ülkelerinde Rus
nufüzunun yeniden artırılmasında ve Avrupa’nın Güvenliğinin sağlanması
başlığı altında Avrupa’nın lokomotifi olan Almanya ile yakın işbirliği kurularak Avrupa’nın merkezine yerleşmede önemli ve stratejik başarılar
elde edilmiştir. Bu çabaların Avrupa’yı Atlantik Bloğundan koparmayı
amaçladığına da kuşku yok.

Benzer bir hesapla Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in (BRIC) Gayrı Safi
Yurt İçi Hasılaları Avrupa Birliğinin Toplam Gayrı Safi Yurt İçi Hasılasını
geçmektedir. Uzmanlara göre, bu fark gelecekte daha da artacaktır.

Putin’in tarihi konuşmasında pek çok önemli konuya değinilmesinin
yanında, bizim için, iktisadi açıdan, büyük önem taşıyan başka bazı ipuçları
da vardı. Bunların başında, 1990’lı yıllardaki dünya ekonomisinin yeniden
tanzim edilmesine bağlı, yeni ekonomik güç merkezlerinin ortaya çıkmaya
başlaması ve bu yeni ekonomik güç merkezlerinin aynı zamanda kısa süre
içinde yeni politik güç merkezleri olmayı da talep edecek olmalarının
beklenmesi gereken bir gelişme olduğu idi.

a) Bu ülkeler dünya coğrafyasında karaların hemen hemen yarısını işgal
etmektedirler.

Putin’in ifadesi ile “…Bu gücün hakimiyeti, (ABD’nin) kaçınılmaz olarak,
bazı ülkeleri kitle imha silahları edinmeye teşvik ediyor. Ayrıca daha önceden bilinseler de, yeni bazı önemli tehditler ortaya çıkmış ve bugün,
terörizm gibi tehditler küresel bir nitelik kazanmıştır. Küresel güvenliğin
yapısı konusunda ciddi şekilde düşünmemizin zamanı gelmiştir. Bunu
yaparken uluslararası diyalog ortamı içinde tüm katılımcıların menfaatleri
arasında makul bir dengeyi bulmaya çalışmalıyız.

d) Dünyanın en önemli Enerji kaynakları, kıymetli madenleri, orman
varlığı ve imalat sanayii BRIC ülkelerinde yoğunlaşmaktadır.

Özellikle uluslararası manzara çok çeşitli olduğu ve çok hızlı bir şekilde
değiştiğinden, bu değişimler pek çok ülkede ve bölgede dinamik gelişmeler
şeklinde görülmektedir. Hindistan ve Çin gibi ülkelerin, alım gücü paritesine göre ölçülen toplam Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaları ABD’ninkinden
fazladır.

Yeni Küresel Büyüme Merkezlerinin sahip olduğu ekonomik potansiyelin kaçınılmaz olarak siyasi nüfuza dönüşeceğinden ve çok kutupluluğu
güçlendireceğinden kuşkulanmamıza neden yoktur….”
Vladimir Putin’in ifade ettiği bu gerçeklerin bir başka tarz ile aşağıdaki
şekilde oluşmaktadır. Bu ekonomik ve sosyal güce paralel bir siyasal güç
paylaşımı içinde olmalıdırlar.

b) Bu ülkeler dünya nüfüsunun % 40’ını oluşturmaktadırlar.
c) Bu ülkelerin Gayrısafi Yurtiçi Hasılaları toplamı Avrupa’nın toplam
GSYH’sını geçmiş ve dünya GSYH’sının % 30’unu oluşturur hale gelmiştir.

Bu gücün varlığı; ülkemiz açısından da; kısa ve uzun vadeli mevcut stratejilerini, uygulama planlarını, ekonomik-stratejik konumu bir kez daha
değerlendirmemizi, hatta sorgulamamızı zorunlu kılmakta olan, çok kutuplu dünyaya doğru giden gelişmelerdir. Avrupa Topluluğu’na üyelik için
atılan adımların sonuç vermemesinin yarattığı hayal kırıklıkları ile, zaman
zaman en üst düzeyde resmi ağızlardan tehditvarî bir şekilde dillendirilen
“…Türkiye’nin alternatifleri vardır…” söylemlerinin altında da bu hakikatler yatmaktadır. Avrupa Topluluğu hem mutlak olarak hem de göreli
olarak önemini yitirmektedir. Bu aşınma süreci global finansal kriz ile daha
da hızlanmştır.

Dünyada, Çok Kutuplu Yeni Bir Düzen Kurulmaktadır!
Türkiye bunun içinde yerini alabilecek midir? Daha da önemlisi bu kutuplardan birisi nasıl olabilecektir? Cevap aramamız gereken asıl soru da budur.
Tarihî Süreçlerinde;
Tarih bilimi ile yakından ilgilenenler, batı tarihinin; Türk tarihinin iki
nedenle bir türevi olduğunu hemen görürler. Bunlardan ilki zenginliklerin kaynağı olan doğu yollarının ateşli silahlara sahip Osmanlılarca geçişe
kapatılmasıdır. İkincisi ise 13. yüzyıldan itibaren kesintisiz olarak devam eden
haçlı seferlerinin verdiği eğitim ve aydınlanmadır. Özellikle 15.yüzyıldaki
yenilenme hareketini başlatan; doğudan islami yorumları ve bakış açıları
ile birlikte eski Yunan düşüncesini batıya taşıyan düşünsel aydınlanmadır.
Reform düşüncelerinin hakimiyeti altında taassup, en önemlisi de dinî taassup, yerini Demokritos’un yeni yorumları ile akla bırakırken, aynı zamanda
daha ileri bir adımla maddenin herşeyin hem sebebi hem sonucu olarak
kabul edilmesiyle, madde kırılıp parçalanarak daha yakından tanınmış ve
aklın madde üzerinde kesin olarak hakimiyet kurması da temin edilmiş
oluyordu. Maddeye hakim olma; yeniden şekil verilip yararlanılabilecek bir
meta haline getirilmesi ile mümkün oluyordu. Biz buna teknolojik buluşlar

veya sanayi devrimi diyoruz. Batı dünyasının vardığı bu sürecin sonucu;
üretimde makineleşme ve insan gücüyle sınırlı sayıda ve sınırlı miktarda
gerçekleştirilebilen “üretim”deki olağanüstü miktar artışlarıdır. Elbette, yeni
üretim tarzı, bir yandan yeni bir hayat şeklini ortaya çıkarırken, önceki
zamanların modası kahramanlık ve asalet gibi yüce değerlerinin yerini; akıl,
ticaret, cesaret, kâr, risk, kazanma, zenginlik gibi yeni değerler almaktadır.
Bir başka söyeleyişle artık yeni bir paradigma mevcuttur. Üretimdeki artışlar
yerel pazarları yetersiz kılınca, özellikle 16. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan
deniz aşırı ticaret; her geçen yüzyılda yeni bir şekle bürünerek 18. yüzyılda,
yeni teknolojik buluşların üretimin emrine verilmesiyle hammadde-pazaremek üçgenindeki değer algısını yeniden şekillendirmiştir. Ticaret; sermaye
birikimini beraberinde getirmiş, büyük ve deniz aşırı ticaret yapan ciddi ve
kurum olarak saygın şirketlerin ortaya çıkmasına ve yüzyıllarca ömrü olan
“firma”lara dönüşmelerine zemin hazırlamıştır. Denizaşırı ticaret yapan bu
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şirketlerin en çok bilineni 1601 kuruluş tarihli Doğu Hint Ticaret Şirketidir.
(Tasfiyesi 15 Ağustos 1947’deki Hidistan’ın bağımsızlığı ile tamamlanır.) O
halde bu paradigmanın; “daha çok güç elde edebilmek için esas olan sermaye birikimidir ve bunun tek yolu da daha çok ticaret yapmaktır” şeklinde
özetlenebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu gelişme; yeni düşünce şekilleri, yeni sınıflar, yeni hayat tarzları, hatta yeni milletler doğurmuştur. Bizim
dünyamızda bu gelişmelerin geç fark edilmesi ve bu gelişmelere cevap verilememesi ise toplumsal çöküşle birlikte devletin sonunu getirmiştir.
Tren, tümü ile mi kaçtı ?
Yoksa ucundan yakalama şansımız hâlâ var mı ?
Yukarıda özet olarak verilen tarihi bilgiler; zenginliğin oluşması için uluslararası ticaretin varlığının, çeşitliliği ve derinliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktır. Bu çerçevede, uluslararası ticareti sağlayacak
kuruluşları ortaya çıkaramamış olmak ile zenginleşememe, ya da bir başka
ifade ile dünya iktisadi refahından daha fazla pay alamama arasında doğrusal
bir ilişki vardır. Nitekim BRIC ülkelerine yakından bakıldığında, dünyada
yeni kutup olma potansiyellerine ulaşmak için, bu ülkelerin sahip oldukları
coğrafyaların kendilerine vermiş olduğu geniş imkânlar kadar, ya da bunun
bir türevi olarak, son yıllarda dünya ticaretinden aldıkları payın ne kadar
büyük bir önem taşıdığı da açıkça görünmektedir. Bu dört ülkenin dünya
refahından daha fazla pay almadaki gösterdiği en büyük başarı, 90’lı yıllara
kadar var olan tüm dengeleri kendi lehlerine değiştirerek, dünya ticaretinden daha fazla pay almaları ile doğru orantılıdır. Bugün bu dört ülkenin de
cari dengesi fazla vermektedir, bu dört ülke uluslararası ticaretten aldığı pay
ile her geçen gün daha fazla zenginleşmektedir.

Bu Treni Biz Nasıl Yakalarız?
Ülkemizin, özellikle Cumhuriyetin ilanından sonraki ticaret hacimlerine ve son
yıllardaki gelişmeye hızla bir göz attığımızda, dış ticaretin genişlemesi, derinleşmesi
ile GSYH arasındaki paralelliği hemen görürüz. Ancak varlığı ve genişliği yanında
dış ticaretin zenginliğe dönüşmesi için sürüdürülebilir olması ve çeşitli ekonomik
ve politik sebeplere bağlı olarak belli zaman aralıklarında yüz yüze kalınan ekonomik krizlerle birlikte kesintiye uğramamalıdır.
2007 yılında ihracat 100 milyarı aşmış ve 2008 yılında % 22’lik bir artış sağlanmıştır. 2000-2007 döneminde 4 kat büyütülebilmiş olan ihracata rağmen, fert
başına gerçekleştirilen 1000 Dolarlık ihracat, 2005 yılında geçilebilmiştir ki; dış
ticaret artışlarının GSMH üzerindeki doğusal etkisi dolayısıyla Gayrı Safi Yurtiçi
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Hasılada kişi başınaa düşen payın 1000 Dolar yukarı taşınması demektir. Dış ticaretteki bu büyümeyi rakamları tek başına ve kendi içinde değerlendirdiğimizde,
çoğu zaman yanlış sonuçlara varma ihtimalimiz de vardır. Mesela 1923 yılında
ancak 50 milyon Dolarlık ihracat yapılabilirken, 2007 yılındaki 100 Milyar
Doları aşan ihracat 84 yılda 2.000 kat büyüme ile muazzam bir gelişme gibi
izah ederken, ihracatın kendi içindeki dağılımının etkilerini değerlendirmemiş
oluruz. Daha da önemlisi izahlar büyük ölçüde izafi değerler taşıdığından aynı
zaman dilimi içinde benzer ülkelerin kaydettiği aşamaları karşılaştırarak izaha
çalıştığımız hususların hangi anlamları taşıdığı hakkında bir hüküm verebiliriz.
Bu karşılaştırmanın kolaylıkla yapılabileceği ve ülkenin dış ticaret yolu ile nasıl
büyütülebildiğinin başta Almanya olmak üzere Japonya, Kore ve en son da Çin
ile sayısız örneği bulunmaktadır. Dış ticaretimizin tarihi seyrine biraz daha
yakından baktığımızda, belki de geçirmiş olduğu tarihi süreçlerin bir yansıması olarak dış ticaret üzerinde çok fazla durulmadığını, ülkenin uzun süre içine kapanık yaşayıp, tüm enerjisini kendi ayakları üzerinde durmaya
ayırdığını da söyleyebiliriz.
Yakın zamanlarda, en azından Cumhuriyetin tüm kurumlarının kök saldığı
ilk 25-30 yılından sonra da bu içine kapanık siyasette uzun süre ısrar edilmesi anlamlı olmamıştır. Bir yandan, kendi asude dünyamızı var etmeye
çalışırken, son 100 yıllık ekonomik arayışlarımız içinde, dış ticaret ve kambiyo rejimleri ile ilgili sayısız düzenlemelerin yapıldığı ve dış ticarette model
arayışlarının kesintisiz olarak devam ettiği de bir hakikattir.
Özellikle serbest ekonomi kurallarının tam olarak hakim kılınmaya çalışıldığı
24 Ocak 1980 kararları; ekonomik dönüşüm programı içinde, ihracatın
artırılması için yeni arayışların üzerinde en çok durulduğu ve değişik modellerin uygulanmasına teşebbüs edildiği ciddi bir kırılma noktasıdır. 24 Ocak
kararlarında; bir teşvik sistemi içinde en önemli destek olarak kabul edilmesi
gereken nakdi parasal teşvikler dahi yer almış, mevzuatın içine; dış ticaret
sermeye şirketleri, serbest bölgeler, sektörel dış ticaret şirketleri ve yurt dışı
organizasyon teşvikleri gibi önemli tedbirler dahil edilmiştir. Uygulanmaya
başlanmasını 24 Ocak kararları içindeki tedbirlerin her biri belli ölçüde
olumlu sonuçlar doğurmuş olmakla birlikte, istenilen dış ticaret derinliğine
ulaşılması temin edilememiştir. Dışa açık ekonomik büyüme modeli olarak
nitelendirilebilecek bu uygulamalarla varılmak istenen yere arzu edilen hızla
erişilememiştir. 1990 yılından itibaren aşılan 10 milyar dolarlık psikolojik
ihracat eşiği ve 2007 yılından itibaren 100 milyar dolarları aşan büyüklüğü
ve 2008 yılında 335 milyar dolara ulaşan dış ticaret haddi ile dış ticretin
ekonomik zenginleşmesinin en belirgin tetikleyicisi olan dış ticaret seviyesinin GSMH içindeki payı 2010 yılında % 35’lere dayanmıştır.

Zenginler kulübüne üye olmak olarak nitelendirebileceğimiz trilyon dolarlık (kişi başına 15.000 Dolar ) GSMH hedefine varabilmek için, şu andaki oranı koruduğumuz varsayımıyla, 2010 ihracat düzeyini en azından
ikiye katlayarak 250 milyar Dolara çıkarmamız gerekmektedir. 250 milyar
doları bulacak ihracat için 2002-2010 ortalaması olan % 62’lik dış ihracat/ithalat oranı hesap edilirse toplam ithalatın 403 milyar dolarlık seviyeye
çıkması icap etmektedir. Bu durumda Dış Ticaret açığı 153 milyar dolara baliğ olacaktır ki; model bulunması gereken sürdürülebilir ekonomik
zenginleşme için esas sorun budur.
Yukarıda BRIC olarak nitelendirilen ülkelerin ortak özelliklerine baktığımızda, bu ülkelerin büyük coğrafi alanları kapladıklarını, büyük nüfusa
sahip olduklarını, topraklarında maden ve cevher olarak makul ölçüde
zenginlik barındırdıklarını, ciddi oranda eğitimli nüfusa sahip olduklarını
ve başta gıda olmak üzere birçok açıdan kendilerine yeter olduklarını görmekteyiz. Bu imkânların varlığı yine yukarıda Putin’in işaret ettiği yeni bir
kutup oluşturmak için gerek şartlardır.
Ülkemizin zenginler kulübüne girmesi için; BRIC ülkelerinin sahip oldukları
imkânlardan en azından bazılarına sahip olmak gerekir ki; bunların başında
ülke coğrafyası gelmektedir. Siyasal coğrafya sınırlarımız belli olduğuna göre ülke coğrafyası nasıl büyütülecektir? “Ülke coğrafyasının büyütülmesi,
ekonomik coğrafyanın büyütülmesidir.” Esasen bu doğrultudaki bir çalışma
1980 yılında başlatılmış ve bu zamana kadar ülke içinde 19 ayrı serbest
bölge kurularak ihracat ve ithalatın bir kısmı buradan gerçekleştirilmeye
başlamıştır. 2006 yılı sonu itibarıyla 3 milyar Dolarlık ihracat, 1 milyar
dolarlık ithalat gerçekleştirilen serbest bölgelerden 2010 yılı sonu itibarıyla
5 milyar dolarlık ihracat 2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilebilmiştir. Bu
miktar toplam dış ticaretin % 2’sini geçememektedir. Elde edilen bu rakamlara bakarak, serbest bölgelerin oluşturulmasındaki amacın hasıl olmadığı
sonucunu rahatlıkla çıkarabiliriz. Ülkemizin gerek tarihini, gerekse coğrafi
konumunu dikkate aldığımızda bu miktarların çok daha yukarılarda olması
beklenirdi.
Birinci ve ikinci dereceden ihracat hedefi olabilecek başta komşularımız
olmak üzere, yakın çevremiz ve tabii ticari ortaklarımız olarak nitelendirebileceğimiz 50 ülkeyi dikkate alarak yapılan bir çalışmada (en büyük
ihracat yaptığımız Almanya, İtalya, İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa
Topluluğu ülkelerini dikkate almaksızın) 2006 yılı sonu itibarıyla bu 50 ül-

kenin dış ticaretlerinde ithalatın 1.3 trilyon Dolar ve ihracatlarının 1.5 trilyon dolar olarak yer aldığını, ülkemizin bu 50 ülkeye satabildiği mallarının
toplamının 2006 yılı itibarıyla 20 milyar dolardan az olduğu ve yapmış
oldukları ithalat içinde % 2’den daha az bir yer aldığı görülecektir.
Çevremizdeki ülkelerin sahip oldukları iktisadi potansiyelden daha fazla pay
alabilmek üzere yapılması gereken pek çok endüstriyel stratejinin yanında,
ticaretin ve alış verişin kolay hale getirilmesi, bunun için de malların, sermayenin ve emeğin kolay girip çıkabileceği altyapısı tamamlanmış belli ülkeleri hedef almak üzere, ülkemiz içinde cazibe merkezlerinin oluşturulması
gerekmektedir. Bu merkezlerin oluşturulması ülkemizdeki pek çok ezberin
değiştirilmesini gerekli kılacaktır. Bunların başında, kuşkusuz Avrupa Topluluğu ezberinin gözden geçirilmesi gelmektedir. Bunları ekonomik ölçekler, eğitim, vergilendirme, yabancı sermaye, haberleşme, ulaştırma,
taşımacılık, eğlence ve insan kaynakları konularındaki ezberlerin gözden
geçirilmesi izleyecektir. Oluşturulacak cazibe merkezleri serbest şehirler
halinde yeniden organize edilecekler, buralarda alınan ve satılan ürünler
her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutularak, başta taşımacılık olmak
üzere serbest şehirlerin varlığı ve devamlılığı için gerekli her türlü altyapı
sağlanacaktır. Bu serbest şehirler yolu ile iktisadi coğrafya büyütülecek ve
birinci dercede ulaşılmak istenen hedef olan trilyon dolarlık GSMH ve 250
milyar dolarlık ihracata kolayca ulaşılacaktır. Hükümetin son yıllarda üzerinde önemle durduğu yakın komşularımız ile ticaretin geliştirilmesi ve yakın
coğrafyamızda yer alan ülkelere vizesiz giriş ve çıkış kolaylığı getirilmesi bu
yolda başlatılcak bir çalışmanın uygulanmasını daha da kolaylaştırmaktadır.
Bir ana plan kapsamında ele alınması gereken serbest şehirler nereleri olabilir? Demiryolu bağlantıları sağlanmış ve liman imkânları ya da limanlara erişimleri kolay olabilecek şehirleri şu şekilde sıralayabiliriz. Kafkaslar
Serbest Şehri: Trabzon, Karadeniz Serbest Şehirleri; Samsun, Zonguldak,
Endüstriyel Serbest Şehirleri: İzmit, Adapazarı Bursa, Kuzey Afrika Serbest
Şehirleri: İzmir, Antalya, Akdeniz Ortadoğusu Serbest Şehirleri: Mersin
İskenderun ve Adana, İç Ortadoğu Serbest Şehirleri: Gaziantep, Şırnak, Batman, Hakkari, İran Serbest Şehri: Van, Ermenistan - Azerbaycan Serbest
Şehri: Kars, Iğdır.
Buraların tümünün finans, moda, kültür, eğlence, eğitim merkezi olarak
kuşkusuz İstanbul Serbest Şehri oluşturularak hedefe daha hızlı ulaşılabilir.
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Japonya Depreminden Sonra
Nükleer Enerjinin Geleceği

Tartışılıyor

Zulima Palacio
Bundan birkaç ay önce uzmanlar nükleer enerji sektöründe bir rönesans yaşanacağından söz ediyordu. Karbon salımına neden olmayan
nükleer santrallerin 20 yıldan uzun süre güvenli şekilde işletilmesi, aralarında Amerika’nın da bulunduğu birçok ülkenin nükleer enerjiyi
fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye tercih eder hale gelmesine yol açmıştı. 11 Mart’ta Japonya’da meydana gelen deprem ve tsunami,
Fukuşima nükleer santraline büyük hasar verdi. Çin gibi nükleer santral projeleri olan ülkeler bu projeleri yeniden gözden geçirmek üzere
rafa kaldırdı. Almanya’ysa nükleer enerji projelerini iptal etti. Nükleer gücün geleceği, bir gecede değişti.
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Fukuşima nükleer santralinde radyasyon temizleme çalışmalarının
aylar, hatta yıllar sürebileceği söyleniyor. Japonya’daki krizin milyarlarca dolarlık nükleer enerji sektörünü nasıl etkileyeceği merak
konusu. En iyimser uzmanlar bile nükleer enerji sektöründe
ciddi bir yavaşlama kaydedileceği görüşünde. Adrian Heymer
Amerikan Nükleer Enerji Enstitüsü’nün Başkanı: ”Japonya’daki
durumdan sonra da nükleer enerji ilerleyecek. Ancak ilerleme
önümüzdeki 2-3 yıl içinde çok hızlı olmayabilir.”
Pennsylvania eyaletindeki Three Mile Island nükleer santralinde
1979‘da meydana gelen kazanın ardından son 32 yılda Amerika’da
yeni nükleer santral inşa edilmedi. Radyasyon sızıntısının çevreye
ve kamu sağlığına verebileceği zarar ve yenilenebilir temiz enerji
seçeneklerinin hızla gelişmesi nükleer enerjiyi kısıtladı. Bazı uzmanlara göre Fukuşima’daki kriz nükleer enerjinin sonu olabilir.
Chris Flavin merkezi Washington’daki Worldwatch Enstitüsü
adlı çevre örgütünden: “Fukuşima’daki kriz nükleer genişlemenin
sonu olabilir. Nükleer enerji sektörü, çok yüksek maliyet ve birçok ülkede kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle zaten çok dar
bir alana sıkışıp kaldı.”

Ancak nükleer enerji yanlıları talihsizliklere az rastlandığı görüşünde. Bu kişiler iklim değişikliği, hava kirliliği ve karbonsuz,
temiz enerji ihtiyacı yüzünden nükleer enerjinin önemli bir rol
oynadığını söylüyor. Charles Ebinger Brookings Enstitüsü Enerji
Güvenliği Girişimi Direktörü: ”Dünyada kullanılan elektriğin
yüzde 14’ü nükleer enerjiyle elde ediliyor. Eğer yakın bir gelecekte nükleer enerjiden tümüyle vazgeçersek bu, daha fazla fosil yakıt
tüketeceğimiz anlamına gelir.”
Adrian Heymer da şöyle konuşuyor: ”Bir parçacık nükleer yakıt
bir ton kömüre eşittir. Elektrik santrallerinde her gün 80 ila 100
tren vagonu dolusu kömür yakılıyor.”
Modern nükleer santral inşaatlarının maliyeti milyarlarca doları
buluyor. Nükleer santrallerin sahipleri işletim ruhsatlarını alabilmek için yıllarca beklemek zorunda kalabiliyor. Bu durum
birçok ülkenin yeni ya da eski nükleer santrallere ruhsat verip
vermeme sorusunu gündeme getirdi. Fukuşima’dan sonra birçok
ülke tepkili. Charles Ebinger şunları söylüyor: ”Almanlar önce
yedi nükleer santrali kapatıp güvenlik denetimi yapacaklarını
söyledi. Şimdiyse daha da ileri gidip Almanya’daki tüm nükleer
santrallerin geleceğini sorgulamaya başladılar.”

35

DOĞAL FELAKET

Amerika’da Three Mile Island’daki kaza nükleer enerji sektörüne uzun zaman önce gölge düşürmüştü. Hükümete bağlı
Nükleer Denetleme Komisyonu yeniden faaliyete geçmek için
başvuruda bulunan santrallere ruhsat verme konusunda oldukça yavaş davranıyor. Charles Ebinder şunları söylüyor:
”Amerika’da dört nükleer santralin inşası için kredi garantisi
verilmesi konusunda altı yıl önce yasa çıkarılmasına rağmen
şu anda sadece bir reaktör inşa ediliyor. Nükleer Denetleme
Komisyonu’na sunulan 20 santral projesi var. Ancak bu projeler
son derece yavaş ilerliyor. Projeleri destekleyenler de çok aceleci
davranmıyor.”
Dünyada elektrik enerjisi ihtiyacı katlanarak artıyor. Uluslararası Enerji Dairesi’ne göre 2050 yılına kadar enerjiye olan
talep üç kat artacak. Bu da 350 trilyon dolarlık enerji altyapısı
yatırımı gerektirecek. Nükleer enerjinin, geleceğin enerji ihtiyacını karşılamada ne gibi bir rol oynayacağı sorusunun yanıtıysa belirsizliğini koruyor. (dwelle.de)

Hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi sorunları olan Çin ve Hindistan gibi ülkeler güneş, rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarına
ve özellikle de nükleer enerjiye yatırım yapıyor. Brookings Enstitüsü’nden Charles Ebinder anlatıyor: ”23 nükleer reaktör inşa eden,
yakın gelecekte de 60 ila 70 santral kurmayı planlayan Çin, nükleer
rönesansta başı çekiyordu. Ancak Çinli yetkililer inşaatları geçici
olarak yavaşlatıp güvenliği gözden geçirmeye karar verdi.”
Chris Flavin de şöyle konuşuyor:
”Fukuşima’nın küresel nükleer enerji sektörünün sonu olup olmadığı tartışılırken, Çin’deki gelişmelerin nükleer enerjinin geleceğini
belirlemede etkili olacağını unutmamak gerekiyor.”
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ETKİNLİK

Basım Sanayi
Eğitim Vakfı (BASEV)
Kadın Platformu
FSC Tanıtım Toplantısı
İstanbul Aydın
Üniversitesi’nde
Gerçekleşti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayım Teknolojileri Program Başkanı Öğr. Gör. Özgül Yaman’ın
üyesi olduğu BASEV Kadın Platformu ile düzenlenmiş olan FSC Semineri için sektörün seçkin temsilcileri, üniversite öğretim görevlileri ve öğrenciler bir araya geldi.
Seminerde; Türkiye ve dünyadan güncel haberler, ormanlara ait temel büyüklükler (Dünya / Türkiye), orman Yönetim Konseyi, FSC
sertifikaları FM & COC, FSC etiketli ürünü seçmenin avantajları, FSC’nin nedeni, tüketici açısından FSC, FSC-COC kapsamı, FSC
logosunun içeriği, FSC Belgelendirmesi Temel Prensipleri ve Belgelendirme Süreci, FSC-COC Temel Süreç, FSC-COC Standardı Gereklilikleri, ürün grupları ve FSC Claim, ürün üzeri FSC etiketi kullanımı gibi konulara yer verildi. Seminer, sektör temsilcilerinden,
akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen çok sayıda sorularla son buldu. Günün yorgunluğunu katılımcılar, kokteylde bir araya gelerek
attılar.
Seminer sonunda BASEV Kadın Platformu toplantısı yapılarak organizasyon son buldu.
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Psikoterapist
Şükrü Alkan İAÜ’de
Rüya Semineri Analizi
İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün düzenlediği konferansa katılan Psikoterapist Şükrü Alkan “Rüya Analizi” hakkında konuştu. Önce rüyanın ne
olduğundan bahseden Alkan daha sonra öğrencilerin rüyalarını global olarak yorumladı.
İnsanın ömrü boyunca yüz bin rüya gördüğünü söyleyen Alkan rüyayı “İnsanın nasıl
yaşaması gerektiğini anlatan bir araç” olarak tanımladı. Günlük olarak yapılan
tanımlamaların aslında bir hiç olduğunu anlatan Alkan, rüyaların aynı zamanda
hafızalara koyduğumuz hiçbir zaman açmak istemediğimiz çatışmaları, hazları,
geleceğe ilişkin özlemleri, alt beynin işlediğini belirtti. Alkan ”Sosyoloji, felsefe
ve psikoloji bir araya geldiğinde, insanların nedenselliği anlamasını
sağlar, rüyalar sosyolojik olarak değerlendirildiğinde ise insanların
birbirleriyle olan iletişimin nasıl olması gerektiğini anlatır” dedi.
Bir öğrenci rüyasında basketbol turnuvasına gittiğini söyledi.
“Basketbol oynuyor musun?” diye soran Şükrü Alkan “Evet”
yanıtını alınca bunun basketbola olan özlem olduğunu belirtti ve belki de basketbola devam etmesi gerektiğini söyledi.
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Dans

Engel Tanımadı

ve İstanbul Aydın Üniversitesi
Yürekten Alkışladı

“ENGELSİZ TANGO PROJESİ”
Sosyal Sorumluluk, tüm bireylerin ve yönetimlerin, içinde yaşadıkları toplumun sorunlarını çözebilmek, yaşam kalitesini yükseltmek, birlikte daha yaşanılabilir bir dünya için ekonomik, çevresel,
kültürel ve sosyal gelişmeye destek olma sorumluluğudur. İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL
Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Program Başkanlığı ve öğrencileri bu projeyi
böyle bir sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde öğrencilerle engelli bireylerin tanışması için bir fırsat
olarak değerlendirdi.
Proje sayesinde Türkiye’de ilk defa kas hastası kişiler profesyonel bir çalışma kapsamında dans
etkinliği yapmış oldular. Diğer taraftan Kas hastası engellilerle engelsiz bireylerin birlikte yapacakları dans çalışmalarının gerektirdiği özgün kareografinin oluşturulması, engelli ve engelsiz
bireylerin birlikte çalışmaları, projenin bir diğer yenilikçi kimliğini oluşturmaktadır.
Toplumsal yetersizlikler ve ihmaller sebebiyle, psikolojik yönden kendilerini “ötekileştirilmiş” hisseden
engelli vatandaşlarımız, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 1. Sınıf öğrencileri gönülden destekleriyle
toplumda yalnız olmadıklarını fark ettikleri gibi becerilerini geliştirme ve fiziksel rehabilite imkânı da
buldular. Öğrenciler, “Engelsiz Tango” Projesi ile kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulundular; sorumluluk bilinci kazanıp, özgüven duyguları artıp, toplumda liderlik yapabilme becerileri gelişip, engelli bireylerle ortak yaptıkları bu proje ile engellilerin sosyo-ekonomik ve kültürel durumlarını, fiziki yapılarını,
onların sorunlarını yakından tanıma imkânı buldular.
“Dans engel tanımaz” diyerek yola çıkılan bu projenin temel amacı, toplumda engellilere karşı var olan
‘engellilerin’ bağımlı kişi olduklarına dair algıyı sarsmaktır. Engelli gençlerde yaratılacak başarma duygusu;
onların insiyatif alma, iddialı olma ve özgüven duygularını artıracağı için eğitimlerini sürdürme, mesleki kariyer yapma vb. konularda daha kararlı ve hedefli olma sonucunu doğuracaktır. Diğer taraftan engelsiz gençlerin proje sayesinde toplumsal sorunlara ve dezavantajlı gruplara duyarlılıkları artarak, onların sorunlarının
çözümü için tutum değişikliği sağlanmış oldu.
En önemlisi öğrenciler, Engelsiz Tango Projesi ile topluma hizmet ve yardım etmenin mutluluğunu yaşadı.
Öğrenciler, Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projede de yer almanın sevinç ve olumlu sonuçlarını
yaşadılar. Böylece, tüm dünya milletleri arasında, hepimizin bir gün “engelli” olabileceği unutulmayarak, el
birliğiyle, insanlığın barış ve mutluluğunda, yeni fırsatlar ve kapılar açtığı düşünülmektedir.
Engelsiz Tango Projesinin ilk gösterisi, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yoğun izleyici katılımıyla konferans
salonunda gerçekleşmiştir.
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ZİYARETÇİLERİMİZ

İSO Yetkilileri ve
Gıda Sektör Temsilcileri
Üniversitemizi Ziyaret Ettiler
2010 Aralık ayından bu yana görüşmeler sürdürülen İstanbul
Sanayi Odası Gıda Sektör Temsilcileri, grup halinde, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Gıda Mühendisliği bölümü
konuğu olarak Üniversitemizi ziyaret ettiler. Gıda sektöründen farklı şirketlerin yöneticileri, Technocenter’ı ve laboratuar
altyapısını da gördüler.
Toplantıda, ilk somut ürünlerini vermeye başlayan Üniversitemiz ve Gıda Sanayi arasında devam eden görüşmeler
çerçevesinde işbirliğinin daha fazla katılımcı ile nasıl geliştirilebileceğinin irdelendiği toplantıya, Prof. Dr. Haydar Özpınar, Prof. Dr. Candan Varlık, Prof. Dr. Şükrü Karataş, Prof.
Dr. Kamil Bostan, İSO KOBİ Şubesi Müdürleri, Projeler Ofisi
personeli iştirak ettiler. Prof. Dr. Haydar Özpınar, toplantının
açılış konuşmasını yaptı.
Prof. Dr. Özpınar İSO Temsilcilerine teşekkür ederek başladığı
konuşmasında, özellikle Gıda Mühendisliği Doktora ve Yüksek
Lisans Programlarına sektör temsilcilerinin göstermiş oldukları
ilgiden memnun olduklarını söyledi. İstanbul ilini kapsayacak olan büyük bir Gıda Güvenliği Projesinde gelinen işbirliği
noktasından bahsederek, bu gibi çalışmaların ortaklaşa daha artarak devamını arzuladıklarını belirtti.
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Türklerde
obeziteye
yakalanma riski
daha yüksek
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haydar Özpınar, Almanya’daki
Türkler arasında kilo fazlalığı (obezite) ve kilo fazlalığından kaynaklanan hastalıklara yakalanma riskinin
yüksek olduğunu söyledi. Potsdam Üniversitesinde yapılan 48. Beslenme Kongresine katılan Prof. Dr.
Özpınar, Berlin Zaman bürosonu ziyaret ederek Türk toplumunda her geçen gün daha ciddi bir sorun
olmaya başlayan obezite konusunda açıklamalarda bulundu.
Obezitenin dünyanın en yaygın hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Özpınar, “Obezite bilindiği
gibi diyabet yani şeker hastalığına, yüksek tansiyona, kalp damar hastalıklarına, yüksek kolesterole,
unutkanlığa, artritis denilen eklem yangılarına neden olmaktadır.” dedi.
Türk toplumunun yeme alışkanlıklarının gözden geçirmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özpınar,
“Türk halkının tatlıyı çok sevmesi obeziteye yakalanmada bir risk teşkil etmektedir. Ayrıca son yıllarda
da tatlandırıcı olarak mısır şurubunun kullanılması ve bu şurubun da früktozca zengin olması obeziteye
yakalanmayı hızlandırmaktadır. Glikoza kıyasla daha güçlü ve daha ucuz bir tatlandırıcı olan früktoz,
glikozdan farklı olarak beyne sinyal vermiyor. Bundan dolayı içinde tatlandırıcı olarak früktoz bulunan
gıdaları yiyenler doyum hissetmemektedir. Yani yedikçe yemeye devam ediyor.” Son yıllarda früktoz
tüketiminin hızla arttığını belirten Prof. Dr. Özpınar, ”Yüksek früktozlu mısır şurubu, başta meyve suları
olmak üzere tüm tatlandırılmış hazır içeceklerde, yiyeceklerde, pastalarda, çikolatalarda ve aklınıza gelen
tüm tatlı gıdalarda kullanılmaktadır.” dedi. Prof. Dr. Özpınar yeme alışkanlıklarımızı gözden geçirmeye
ek olarak spor yapmayı önerdi.
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İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

İstanbul Aydın Üniversitesi

İletişim Ödülleri

7. Kez Sahiplerini Buldu
İstanbul Aydın Üniversitesi 7.İletişim Ödülleri Töreni Yapıldı.
İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin belirlediği iletişim ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da sahiplerini buldu. 2003
yılından beri eğitim öğretim veren üniversite, 7. İletişim Ödülleri törenini düzenledi. Sanat dünyasının ünlü isimleri, salona
girdiklerinde öğrencilerin coşkusuyla ve alkışlarıyla karşılaştı.
Her alanın duayenleri ile karşılaşan öğrenciler, sanatçılarla birlikte olmanın tadını çıkardılar. Fotoğraflar çekildi ve röportajlar yapıldı.
Sanatçılar, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı ve onlara; eğitimlerine dair, hedeflerine dair, doğru insan olabilmeye dair, Atatürkçü
olmaya dair, yaşamla ilgili kısa ve anlamlı mesajlar verdiler.
Sanatçılara; ödüllerini üniversitenin Mütevelli Heyet Üyeleri, Rektörü, Dekanları
ve öğretim üyeleri takdim ettiler. Ödül töreni sırasında bazen duygusal bazen
mizansen anlar yaşandı. Yoğun ilgi gören tören, tüm katılımcıların coşkusu ile son
buldu.
Törende öğrenciler, sanatçıların mesajlarını ve esprilerini dikkatle dinlediler!
Usta gazeteci yazar Sn. Uğur DÜNDAR ödülünü alırken; öğrencilere iyi bir vatandaş olabilmek için; okumanın ve araştırma yapmanın gerekliliğinden ve öneminden bahsetti. Okuma oranın çok düşmesinin tehlikelerine değinen Sn. DÜNDAR geleceğin meslek adaylarına; zirveye çıkabilmelerini ve kendisinin tattığı
başarıya ulaşabilmelerini diledi. Sn. Uğur DÜNDAR, ödül alan ancak yoğun programından dolayı orada bulunamayan, kardeşim sözü ile tanımladığı Sn. Yılmaz
ÖZDİL’in adına da ödülü alarak tüm katılımcılara teşekkür etti.
İAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Salih ÇELİKKALE; Sanatçı Gülben ERGEN’i,
ödülünü alırken, 3 çocuk annesi olmanın ve sosyal projelerde yer almanın zorluğuna
ve buna rağmen mücadelesine yılmadan devam ettiği için kutladı. Sn. ERGEN dil,
din, ırk ayrımı yapmadan tüm çocukların aynı olduğuna inandığına ve herkesi tüm
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çocuklara eğitim hakkının verilmesi için eğitim savaşına davet etti.
Ünlü komedyen Tolga ÇEVİK, İAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yadigâr
İZMİRLİ’den ödülü alırken; öğrencilere, “ben okuyamadım, çünkü okuduğumdan
hiç bir şey anlayamadım; hepsi yabancı dildi” diye ince kıvrak espriler yaptı. Komedyen Sn. ÇEVİK, aldığı ödülün anlamını kucak dolusu sevgisi ile gösterdi.
Öğrenciler ve izleyiciler kahkahalarla Tolga ÇEVİK’i bir kez daha alkışlarla ödüllendirerek sahneden uğurladılar.
Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinin sevilen oyuncusu Erkan PETEKKAYA sahneye
çıktığında tüm öğrenciler ayağa kalkarak alkışladı. Sanatçı Erkan PETEKKAYA
İAÜ ödülünü alırken tüm oyuncu ve ekip arkadaşları adına aldığını belirterek heyecanını vurguladı.
Televizyonlarda komedyen Hayrettin olarak bilinen sanatçı yeteneğini göstermeyi
ihmal etmedi. Sanatçı sahnede taklit yeteneğini kullanarak ödül programını sunan ve ödül veren akademisyenlere şaka yaparak salonu eğlenceye boğdu. İstanbul
Aydın Üniversitesi, biz sanatçıların onurudur diyerek öğrencilere veda etti.

Törende ödül almaya hak kazanan sanatçılar;
• AKEV ONUR ODULU: NEJAT UYGUR
• AKEV ONUR ODULU: ZEKİ ALASYA
• AKEV ONUR ODULU: NEBAHAT ÇEHRE
• AKEV ONUR ODULU: AHMET ÖZHAN
• AKEV ONUR ODULU: ERCÜMENT BALAKOĞLU
• SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ: ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE
(GÜLBEN ERGEN)
• EN İYİ ANCHORMAN: UĞUR DÜNDAR
• EN İYİ KOŞE YAZARI: YILMAZ ÖZDİL
• EN İYİ KADIN SPİKER: NAZLI TOLGA
• EN İYİ TV ELEŞTİRMENİ: YÜKSEL AYTUĞ
• EN İYİ ERKEK OYUNCU: ERKAN PETEKKAYA
• EN İYİ KADIN OYUNCU: MELTEM CUMBUL
• EN İYİ TALK SHOW PROGRAMI: DİSKO KRALI
(OKAN BAYÜLGEN)
• EN İYİ SABAH HABER PROGRAMI:
FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT
• EN İYİ SOHBET PROGRAMI: SABA TÜMER İLE BU GECE
• EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI: DERYANIN DÜNYASI
• EN İYİ EĞLENCE PROGRAMI: HAYRETTİN
• EN İYİ TV DİZİSİ: ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ
• EN İYİ POLİSİYE DİZİ: ARKA SOKAKLAR
• EN İYİ SITCOM DİZİSİ: YAHŞİ CAZİBE
• EN İYİ CIKIŞ YAPAN ERKEK OYUNCU: BURAK ÖZÇİVİT
• EN İYİ CIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCU: GÖRKEM YELTAN
• EN İYİ HABER KANALI: NTV
• EN İYİ SPOR KANALI: NTV SPOR
• EN İYİ HABER PROGRAMI: 5N1K
• EN İYİ TARAFTAR PROGRAMI: YENİLSEN DE YENSEN DE
• EN İYİ EKONOMİ PROGRAMI: FİNANSCAFE
• EN İYİ TARTIŞMA PROGRAMI: YORUM FARKI
• EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: CUMARTESİ SÜRPRİZİ
• EN İYİ HAFTASONU PROGRAMI:
OYLUM TALU İLE BURASI HAFTASONU
• EN İYİ SAĞLIK PROGRAMI: DOKTORUM
• EN İYİ SPOR PROGRAMI: TELEGOL
• EN İYİ GAZETE: RADİKAL
• EN İYİ MUZİK ADAMI: SERKAN CAĞRI
• EN İYİ RADYO KANALI: BEST FM
• EN İYİ RADYO PROGRAMI: BEST FM (CEYHUN YILMAZ)
• EN İYİ MUZİK KANALI: POWER TURK
• EN İYİ TİYATRO OYUNU: KAYGAN ZEMİN
• EN İYİ SESLENDİRME: TOPRAK SERGEN
• EN İYİ FOTOĞRAFÇI: MEHMET TURGUT
• EN İYİ MUHABİR: OSMAN TERKAN
• EN İYİ MİZAH DERGİSİ: PENGUEN
• EN İYİ MAGAZİN DERGİSİ: HAFTASONU
• EN İYİ ÇIKIŞI YAPAN TV KANALI: TNT
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İklim Savaşları
ABD Silahlı
Kuvvetleri’nin
iklim değiştirme
deneylerine

dikkat!
Prof. Michael Chossudovsky
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“HAARP (Yüksek Frekanslı Aktif Orora Araştırma Programı) küresel tarım ve
ekoloji sistemlerini alt üst edebilecek bir kitlesel imha silahıdır.” Dünyada iklimlerin yeni nesil, gelişmiş elektromagnetik silahlarla değiştirilebileceği gerçeği küresel iklim değişkliği tartışmalarında pek nadir olarak ele alınıyor. Ancak, hem ABD
hem de Rusya, askeri amaçlarla iklim değişikliklerine yol açma olanaklarına sahip.
Çevre şartlarını değiştirme teknikleri yarım yüzyıldır ABD askerleri tarafından
uygulanıyor. ABD’li matematikçi John von Neumann, iklim değiştirme deneylerine 1940’larda, Soğuk Savaş doruktayken, ABD Savunma Bakanlığı ile birlikte
başlamış ve daha o zamandan bazı iklim savaşı yöntemlerini öngörmüştü. Vietnam savaşı sırasında da, muson yağmurlarının mevsimini uzatmak ve düşmanın
Ho Chi Minh geçişindeki mühimmat yollarını kapatmak için bulut tohumlama
teknikleri kullanılmıştı.
ABD ordusu, iklim değiştirebilme amacıyla ileri düzeyde olanaklar geliştirmiş bulunuyor. Yüksek Frekans Aktif Orora Araştırma Programı (HAARP) adı altındaki
Stratejik Savunma Girişimi, “Yıldız Savaşları’nın bir parçası olarak geliştiriliyor.
HAARP, atmosferin üst tabakasından işletilen ve dünyanın her tarafında tarım ve
ekoloji sistemlerini alt üst etmeye gücü olan bir kitle imha silahı.
ABD Hava Kuvvetleri’nin AF 2025 nolu belgesine göre, iklim değiştirme teknolojisi “Savaşan güçlere, düşmanı zorlamak ve yenmek için çeşitli seçenekler sunar.” Bu seçeneklerin arasında, sel, kasırga, kuraklık ve deprem gibi olaylar yer
alabilir. “İklim değiştirebilme teknolojileri hem iç hem de dış güvenlik önlemlerinin bir parçası olacaktır. Bu teknikler saldırma ya da savunma amacıyla ya da
önleyici olarak kullanılabilir. Yağmur yağdırabilmek, sis oluşturabilmek, fırtınalar
çıkarabilmek ve uzayda hava şartlarını etkileyerek yapay iklimler oluşturabilmek;
bunların hepsi askeri teknolojilerin parçasıdır.”
1977’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, “uzun süre etkili olacak vahim sonuçlara
yol açabilecek olan çevreyi değiştirme teknolojilerini yasaklayan” bir uluslararası
anlaşmayı kabul etti. Çevreyi değiştirme teknolojileri, “dünyanın yapısını, bitki
ve su örtüsünü, atmosferini ya da uzay yapısını değiştirebilecek teknikler” olarak
tanımlanmıştı. Bu 1977 anlaşmasının özü, 1992’de Rio de Janeiro’daki Dünya
Zirvesi’nde Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşmasıyla da (IMFCCC) yinelendi ancak iklim değişikliğinin askeri kullanımı konusu bir tabuya
dönüştü.
Askeri analistler, bu konuda sessiz. Meteoroloji uzmanları ise konuyu araştırmıyorlar.
Çevrecilere gelince, onlar da Kyoto Protokolü’nün çerçevesinde sera gazlarına
odaklanmış durumdalar. Askeri amaçlarla iklim değiştirme teknikleri, askeri ve istihbarat gündemlerinde olsalar bile, Birleşmiş Milletler Şemsiyesinin altında geniş
bir tartışmanın konusunu oluşturmuyorlar.
1992’de ortaya çıkan HAARP, Alaska’nın Gokona yöresinde yüksek frekanslı radyo
dalgalarıyla atmosferin üst tabakalarına çok yoğun enerji gönderebilen ve alan yüksek frekans antenlerinden oluşuyor.

HAARP, ABD Hava Kuvvetleri, ABD Donanması ve İleri Düzeyde Savunma Araştırma Projeleri Ajansı’nın para desteği ile inşa edildi. Hava Kuvvetleri
Araştırma Laboratuvarı ve Donanma Araştırma Bürosu’nun birlikte işlettiği bu
proje, atmosferin üst tabakalarında kontrollü yörelerde değişme sağlayan antenlerden oluşuyor. Resmi web sayfasındaki bilgiye bakılırsa, (www.haarp.alaska.edu)
HAARP’in amacı, araştırma için atmosferin üst düzeylerinde bazı küçük, yerel
değişiklikler oluşturmak.
Ancak, Uluslararası Halk Sağlığı Enstitüsü’nün başkanı Rosalie Bertell, HAARP’ın
dev bir ısıtıcı gibi işlediğini, atmosferin üst düzeylerine esaslı zarar verebileceğini,
gezegeni koruyan tabakada yalnız delik değil büyük yaralar da açtığını söylüyor.
Rusya Devlet Duma’sının bir raporuna göre ise, “ABD, HAARP programıyla
büyük boyutlu deneyler yapmayı planlıyor. Radyo iletişim hatlarını kırabilecek
silahlar üretmeyi, roket ve uzay gemilerine yerleştireceği aletlerle elektrik ağlarında,
petrol ve gaz hatlarında ciddi kazalara yok açacak ve büyük alanlarda akıl sağlığını
etkileyebilecek bir silah oluşturuyor.”
ABD Hava Kuvvetleri’nin açıklamaları analiz edildiğinde, ortaya akıl almayacak
kadar vahim bir tablo çıkıyor: Küresel bir savaşta iklimleri gizlice değiştirilebilecek,
iletişim ve elektrik sistemlerini etkileyebilecek bir silahın geliştiriliyor olması,
ABD’nin birçok yöreye zarar verebilmesini ve egemenlik kurmasını sağlayacaktır.
İklim değişikliği düşman ülkelere karşı olduğu gibi, dost ülkelere karşı da, ekonomileri destabilize etme, ekosistemleri ve tarımı etkileme amacıyla kullanılabilir,
para borsalarını da perişan edebilir. Tarımın zayıflatılması, birçok ülkenin ABD’nin
tahıllarına ve çeşitli ürünlerine bağımlılığını artıracaktır.
HAARP, Anglo-Amerikan işbirliğinin bir parçası olarak, HAARP’ın patentlerinin
sahibi olan Raytheon Şirketi, ABD Hava Kuvvetleri ve İngiliz Aerospace sistemleri
tarafından geliştirildi.
HAARP sistemi tam olarak işleme aşamasında. Birçok yönüyle diğer alışılmış
ve stratejik silah sistemlerini gölgede bırakıyor. Askeri amaçlarla kullanılmış olduğunun kesin bir ispatı bulunmamakla birlikte, Hava Kuvvetleri belgeleri bu
projenin, uzayın askeri bir alan haline getirilmesinin önemli bir parçası olduğunu
vurguluyor. Antenlerin rutin testlerden geçmiş, kullanıma hazır beklediğini tahmin edebiliriz.
Birleşmiş Milletler’in Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin, iklim değişikliğinin anlaşılabilmesi için bütün bilimsel, teknolojik ve sosyoekonomik
bilgileri değerlendirme yetkisi var. Bu yetki, çevre savaşlarını da içeriyor. “Jeomühendislik”ten söz ediliyor ancak bunun altında yatan askeri uygulamalar, 2.500
bilim insanının hazırladığı binlerce sayfalık raporlar, ne bir politik analizin ne
de bilimsel bir araştırmanın konusunu oluşturmuyor. İklim savaşları, insanlığın
geleceğini tehdit ediyor. (Kanada merkezli düşünce kuruluşu - Global Research)
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ULAŞIM

Yoluna
Giren

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşımla ilgili çalışmalarını bir kitapçıkta topladı. Kitapçıkta, belediyenin, 2004-2011 yılları
arasında, yatırımların %53’ünü ulaşım alanında yaptığı belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş: ‘’İstanbulluların günlük
seyahat eğilimlerini, 40.000 hanede yüz yüze yapılan görüşmeyle belirledik. Günlük çözümlerle değil, uzun vadeli perspektiflerle
hareket ettik’’ dedi.
İSTANBUL (A.A) - Mutlu Bozdağ - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kentte
ulaşım alanında yaptığı hizmet ve yatırımlar bir kitapçıkta toplandı. Kitapçıkta,
belediyenin, 2004-2011 yılları arasındaki toplam yatırımların yüzde 53’ünü
ulaşım alanında yaptığı belirtildi.
‘’Yoluna Giren İstanbul-İstanbul’da Seyahat’’ başlıklı kitapçıkta görüşlerine yer
verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2004’te göreve başladığında,
trafiğin en büyük sorun olduğunu, artan araç yükünü karşılayamayan yollar,
tıkanan kavşak noktaları, trafikte harcanan büyük zaman, eziyet içinde yolculuk
ve erişim kabiliyeti azalan ulaşım tablosunun bulunduğunu kaydetti.
Topbaş, çalışkan bir bürokrasi, uzman akademisyenler, iyi planlamacılar ve İstan-

bullularla el ele verip yola koyulduklarını belirterek, şunları kaydetti:
‘’İstanbulluların günlük seyahat eğilimlerini 40 bin hanede yüz yüze yapılan
görüşmeyle belirledik. Şehir için trafiğin artış trendini hesapladık. Günlük
çözümlerle değil, uzun vadeli perspektiflerle hareket ettik. Toplu taşımayı
güçlendirmeyi, cazip hale getirmeyi amaçladık. Metro sistemini büyütmek, karayolunun ağırlığını azaltmak, deniz yolunu daha etkin bir şekilde kullanmak ve
bu arada tüm sistemleri birbirine entegre etmekti amacımız. 23 milyar lirayı bulan ulaşım yatırımlarımız, daha az seyahat sürelerinin, daha konforlu ve süratli bir
yolculuğun, daha kolay erişilebilir güzergahların, temiz, çevreci ve tasarruflu bir
kent taşımacılığının yolunu açtı. Çözüm yolunu bulduk, ilerliyoruz. İstanbul’un
iki dünyayı birleştiren yolları hep açık olacak.’’

Hizmet ve Yatırımlar
Kitapçıkta, 2004-2011 yılları arasında İstanbul’a her alanda toplam 29 milyar
dolarlık yatırım yapıldığı, yatırımların yüzde 53’ünün ulaşıma ayrıldığı aktarıldı.
İstanbul’un ulaşım sorununun kaynağının plansız kentleşme olduğu, bunun
önüne geçmek için 1/100.000’lik çevre düzeni planının hazırlandığı ve bu plana
uygun olarak ‘’Ulaşım Master Planı’’ çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.
2004’te günlük yolculuk sayısı 11 milyon iken, şu anda bu rakamın 23 milyona ulaştığı vurgulanan kitapçıkta, yakın gelecekte bu rakamın 40-45 milyona
çıkması öngörüldüğü için önlemlerin buna göre alındığı ifade edildi.
Kitapçıkta, İstanbul’da trafiğe kayıtlı 2,8 milyon araç bulunduğu ve her gün bu
sayıya 600 yeni aracın eklendiği vurgulanarak, trafiğe son 6 yılda 775 bin aracın
daha katıldığı, bu sayının 1987’deki trafiğe kayıtlı araçların toplamına eşit olduğu
aktarıldı.
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2004’te bin kişiye 163 araç düşerken, ortalama yolculuk süresinin 53 dakika
olduğu, bugünse bin kişiye 224 araç düştüğü halde bu sürenin 49 dakikaya indiği
kaydedildi.
Raylı Sistem
Kitapçıkta, 2004’te karayolunun payı yüzde 88 iken, yapılan yatırımlarla yüzde
83’lere çekildiği, raylı sistemin, ulaşımdaki payının yüzde 8’lerden 13’e çıkarıldığı
anlatılarak, yatırımlar tamamlandığında, bu payın yüzde 31’e kadar çıkacağı,
buna karşın karayolunun payının yüzde 66’ya gerileyeceği anlatıldı.
2004’te 45 kilometre olan raylı sistemlere 36 kilometre ilave edilerek, 81 kilometreye çıkarıldığı, böylece raylı sistem uzunluğunun yüzde 80 artırıldığı ve bunun
için 4 milyar 533 milyon dolar harcandığı belirtilirken, 52,45 kilometrelik metro
hattının yapımının sürdüğü, 2014’te 230 kilometrelik raylı sistemle 5 milyon yolcu taşınacağı ve metronun ulaşımdaki payının yüzde 31’e yükseleceği vurgulandı.

Hedefin, toplam 641 kilometrelik raylı sistem ağının hizmete alınması ve raylı
sistemin toplu taşıma içindeki payının yüzde 73’e yükseltilmesi olduğu kaydedildi.
Kitapçıkta, dünyanın en derin batırma tüneli olma özelliğini taşıyan Marmaray’ın
13,5 kilometresi tüp tünel olmak üzere toplam 77 kilometre olduğu, saatte 150 bin
yolcu taşıyacağı, maliyetinin, 2 milyar 824 milyon doları bulduğu ve iki kıtanın ilk
kez yer altından bağlanmış olacağı bilgisi verildi.
Havara’yı Minübüsçüler İşletecek
İstanbul’un merkezinin, Yenikapı’ya kaydığı, günde 1 milyon insanın buradan geçeceği aktarılan kitapçıkta, 8 hatta toplam 47,8 kilometrelik monoray sisteminin
planlandığı, minibüs hatlarının ‘havaray’a dönüşeceği ve minibüsçüler tarafından
işletileceği kaydedildi.
Kente 7 yılda 231 kavşak kazandırıldığı, 404 kilometre uzunluğunda yeni yol ilave
edildiği ve bunun için 3 milyar 800 milyon dolar harcandığı anlatılan kitapçıkta,
İstanbul trafiğini rahatlatmak için 142 kilometre uzunluğunda 33 adet ‘’tünel yol’’
yapımının planlandığı anlatıldı.
Kitapçıkta, iki tünel yolun hizmete alındığı, binlerce aracın yer altına indiği,
Dolmabahçe’den Kağıthane’ye ulaşımın 8 dakikaya düştüğü, 9 kilometre uzunluğundaki tünel yolun her gün 80 bin araca hizmet ettiği belirtildi.
Metrobüs Hattı
Kurulan 40 kilometrelik metrobüs hattıyla günde 715 bin kişinin taşındığı, 10 kilometrelik Beylikdüzü hattı inşaatının ise devam ettiği aktarılan kitapçıkta, metrobüs
ile Avcılar-Topkapı güzergahından 1.296 minibüs ve 200 otobüsün çekildiği, tek
biletle 40 kilometre yolculuk yapılabildiği anlatıldı.
Önceden 3 saat süren 40 kilometrelik yolun şimdi 63 dakikaya düştüğü, böylece
242 ton akaryakıt tasarrufu ve trafikte 80 bin özel aracın azalmasının sağlandığı ve
bu çerçevede de karbondioksit salınımının yılda 613 ton azaltıldığı, vatandaşlara
günde 52 dakika, yılda ise 316 saat zaman kazandırıldığı aktarıldı.
İETT’nin, 4 bin 825 araçlık filosuyla günde 3 milyon 600 bin yolcu taşıdığı, tüm
toplu taşıma araçlarında geçerli olan tek bilet uygulamasıyla entegrasyon sağlandığı
ifade edilen kitapçıkta, kurulan İstanbul Otobüs AŞ ile özel sektör finansmanıyla
toplu taşımada yeni bir sistem başlatıldığı, 2000 otobüsün bu şekilde temin edildiği
kaydedildi.

Yasa dışı ve düzensiz parklanmayı önleyen, kayıt dışı kazancı belediyeye kazandıran
İSPARK’a bugün yabancı yatırımcıların 4 milyar avro değer biçtiği anlatılan
kitapçıkta, ‘Park et devam et’ noktalarıyla günde 4 bin 500 otomobilin trafikten
çekildiği aktarıldı.
Kitapçıkta, 2004 öncesi 140 bin araç olan otopark kapasitesinin 336 bine
çıkarıldığı, hedefin 648 bin olduğu vurgulandı.
25 bin ağır vasıtayı kent içi trafiğinin dışına çekmesi planlanan 3. köprünün, raylı
sistemlerin de geçeceği şekilde 2 katlı olarak inşa edileceği bilgisine yer verildi.
Boğaz kıyılarındaki deniz taşıtlarının düzenli parklanması amacıyla 10 marinanın
yapılmakta olduğu, ayrıca İstanbul’un 101 noktasında helikopter pist alanı planlandığı ve bunların 72’sinin hayata geçirildiği kaydedildi.
‘’Ceptrafik’’ programıyla vatandaşların yol durumunu önceden öğrenip, zamandan tasarruf ettiği, bugüne kadar 1 milyonu aşkın vatandaşın uygulamayı cep telefonlarına yüklediği belirtildi.
Kitapçıkta, ana arterlerdeki trafik durumunun 420 kamerayla izlendiği, EDS ile
tespit edildiği için trafik ihlallerinin yüzde 90 civarında azaldığı, Mobil EDS ile
gezici denetleme sisteminin de başlayacağı anlatıldı.
İstanbul’daki 18 bin taksinin, yüzde 60’ının, trafikte boş gezindiği ifade edilen
kitapçıkta, kurulacak çağrı merkezi ve 124 taksi durağıyla bunun yüzde 30 azaltılacağı ifade edildi.
160 yıllık Şirket-i Hayriye’nin bugün Şehir Hatları olarak, 14 hat, 49 iskele ve 34
yolcu vapuruyla hizmet verdiği, deniz yoluyla 2004’te 61 milyon yolcu taşınırken,
bugün bu rakamın 102 milyona çıktığı ve bunun için 524 milyon dolar harcandığı
kaydedildi.
Kitapçıkta, 2008’de hayata geçirilen deniz taksi projesinin, kısa sürede çok büyük
talep gördüğü, 6 bin ağır vasıtayı şehir içi trafiğinden çekerek, deniz yoluna kanalize edecek RO-RO ve RO-LA projelerinin hayata geçirilmekte olduğu bilgisi de
yer aldı.
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Atatürk’ün Son
Yolculuğu
19 Kasım 1938

Bilindiği üzere 10 Kasım 1938 günü hayata gözlerini kapayan büyük önder Atatürk’ün naaşı,
19 Kasım günü muhteşem bir uğurlamayla İstanbul’dan ayrılmıştır. 20 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi, “Bütün şehir naaşın geçeceği yollara dökülmüştü. Ebedi Şef, yüz binlerce
hıçkırık sesi ve bir gözyaşı seli içerisinde, bizi yetim bırakarak artık hiç dönmeyeceği seyahate
çıktı” başlığıyla çıkmıştı.
O gün İstanbul halkı, her zamankinden başka bir halde yine heyecanla ama müthiş bir üzüntüyle
Gazi’nin Dolmabahçe Sarayı’ndan çıkışını gözlüyordu. Dolmabahçe’den Sarayburnu’na kadar
devam edecek cenaze kortejini görmek, büyük önderi son kez selamlayabilmek için 500 bin
İstanbullu, daha geceden yol kenarlarında yer tutmaya başlamıştı. Şehirde olağanüstü güvenlik
tedbirleri alınmış, cenaze alayının geçeceği yollar asker ve polislerce kontrol altına alınarak özellikle dar mevkilerde halkın beklemesine müsaade edilmemişti.
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19 Kasım günü Dolmabahçe’de, ilahiyat hocası Şerafettin Yaltkaya’nın
imametiyle Atatürk’ün özel müezzini Hafız Yaşar Okur’un da bulunduğu
cenaze namazı kılındı. Daha sonra tabut top arabasına konularak 09:30’da
saraydan ayrılıp kortejle birlikte caddeye çıkarıldı. Konvoyun önünde atlı
polisler, mızraklı süvariler ve piyade kıtaları, arkasında da bin kadar çelenk
sıralanmıştı. Çelenklerin arkasında da naaşı taşıyan top arabası, devlet erkânı, diplomat ve askerler yerini almıştı.
Ağır ağır ilerlenerek Tophane, Karaköy, Galata Köprüsü, Eminönü, Gülhane Parkı güzergâhından Sarayburnu Rıhtımı’na ancak öğle vakti varıldı.
Burada bekleyen Zafer Muhribi’nin Ata’nın naaşı alıp yola çıkılmasıyla,
İstanbul, Atatürk’e veda etmiş oldu. İzmit’e doğru yol alan Yavuz’a Adalar’a kadar yerli ve yabancı savaş gemileri refakat etmişti. Atatürk’ün cenazesi bu şekilde İzmit Limanı’na taşındıktan sonra, aynı akşam burada
karaya çıkarılmış ve istasyona nakledilmiştir. Cenaze daha sonra, burada hazırlanmış olan özel trene konularak başkent Ankara’ya doğru yola
çıkarılmıştır.
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İstanbul’un Fethi
29 Mayıs 1453

İstanbul’un uzun tarihinde yaşadığı en önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilebilecek olan kutlu fetihten önce, Rumelihisarı’nı
inşa ettiren II. Mehmed, şehri karadan askeri bir kordon altına aldırdı, içeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye geçişleri önlendi. Ayrı
doğrultudaki birçok hazırlıktan sonra, nihayet genç padişah 1453 yılı Şubat ayında, 60 manda ile çekilen muazzam topun İstanbul
önünde götürülmesini emretti. Bu meşhur top o kadar büyüktü ki kaymaması için iki tarafına iki yüz asker yerleştirilmişti. Ayrıca,
Mart başından itibaren eyalet ve sancaklara emirler gönderilerek İstanbul’a saldırılacağı bildirilip orduya katılmaları emredildi.
Diğer taraftan Mora’ya gönderilen orduyla da Bizans’a muhtemel bir yardımın önünün alınması sağlandı. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra, 23 Mart 1453’te Edirne’den hareket edilip Nisan başlarında İstanbul surları önüne gelindi. 6 Nisan Cuma günü
şehrin kuşatılmasına başlandı. Bu kuşatmanın öncekilerden en önemli farkı, artık güçlenmiş olan Osmanlı donanmasında kuşatmaya
katılmasıydı.
Öte yandan Bizans, surların tamir ve tahkimiyle uğraşıyor, Avrupa’dan asker takviyesi alıyordu. Daha kuşatma başlamadan önce,
Cenevizlilerden iki kadırga gemi 700 asker, kuşatma esnasında da Papalık’tan üç kadırga ile 200 asker, mühimmat ve erzak sağlandı.
Daha sonraları ise yine Cenevizlilerden bir gemi ile 300 asker daha geldi.
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Ya ben İstanbul’u alırım ya da İstanbul beni...
İ. H. Uzunçarşılı’nın bildirdiğine göre, İstanbul kuşatmasındaki Osmanlı ordusunun mevcudu 150 ila 200 bin arasındaydı. Surların
dövülmesi için büyük toplar Tekfur Sarayı, Edirnekapı ve Topkapı karşılarına yerleştirildi; fakat bu taraftaki surların çok güçlü
olmasından dolayı bir sonuç alınamayacağı anlaşıldığından buradan kaldırılıp Topkapı’nın kuzey tarafında alındı. Padişahın karargâhı
ise Topkapı’nın karşısındaki alanın gerisinde, yani bugünkü Bayrampaşa-Maltepe taraflarındaydı. Diğer taraftan nakliye gemileriyle
beraber 150 parça kadar olan Osmanlı donanması ise Baltaoğlu Süleyman Bey kumandasında Haliç tarafından surlar hariç olmak
üzere, deniz tarafından İstanbul surlarını kuşattı.
Kuşatma hazırlıkları tamamlandıktan sonra II. Mehmed, İslami geleneğe uygun olarak, Mahmud Paşa’yı 11 Nisan’da imparatora
gönderdi ve kan dökülmeden şehrin teslimini istedi. Fakat Kostantinos, şehri savunacağına yemin ettiğini söyleyerek bunu kabul
etmedi. Bunun üzerine ertesi günden itibaren büyük topların kullanılmasıyla esas saldırı başlatıldı. İstanbul’un yine tarihi günler
yaşamaya başladığı bu sırada durum Bizanslılar için dehşet vericiydi; zira Topkapı civarına yerleştirilen ve günde ancak yedi sekiz
defa atılabilen muazzam topun gürültüsü, İstanbulluların ölüm korkusuyla ağlaşarak bilinçsizce sağa sola koşturmalarına, güçlerinin
sarsılmasına neden oluyordu.
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TARİH

Buna karşı Bizans yönetimi halkın moralini yükseltmek için Hz. Meryem’in tasvirini sokaklarda dolaştırmaya başlamıştı. Bu atmosfer
içinde, topların surlarda açtığı gedikler, erkek kadın hemen bütün şehir halkı tarafından canla başla çalışılarak kapatılmaktaydı.
Osmanlıların da durumu çok iyi değildi. Çünkü karadan yapılan hücumun sonuçsuz kalması ve denizde de donanmanın başarısız
olması, Türk askerine bir bıkkınlık hali getirmiş, hatta bir ara bazı kumandanlar kuşatmaya son vermeyi düşünmüş ve bunu padişaha
teklif etmişlerdi. Fakat ilerleyen günlerde “Ya ben İstanbul’u alırım ya da İstanbul beni” diyecek kadar kararlı olan II. Mehmed,
kuşatmanın devamına hükmedecekti.
Bundan sonra donanmanın bir kısmının Haliç’e indirilmesine karar verilip hazırlıklara başlandı. Böylelikle düşman donanması
bertaraf edileceği gibi, Hasköy ile Ayvansaray arasına yapılacak bir köprü ile iki ordu arasında irtibat sağlanacaktı. Nihayetinde ve
bilindiği üzere, 70 gemi bir gece içinde Tophane’den Kasımpaşa’ya indirildi.
Mayıs ayı ortalarına doğru padişah, imparatora son bir teslim teklif daha yaptı. İmparator da bazı tekliflerde bulunmak üzere Sultan
II. Mehmed’e elçi gönderdi. Rum elçiler ne kadar vergi istenirse verileceğini söyledilerse de genç sultan şehir barışla teslim edilirse
Mora ve bazı eyaletleri Bizans hanedanına vereceğini, şayet şehre savaşla girilirse bütün ileri gelenlerin ve imparatorun öldürüleceği,
halkın da esir edilip mallarının yağmalanacağı cevabını verdi. 28 Mayıs gecesi Ayasofya’da imparatorun da katıldığı büyük bir ayin ya-
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pıldıktan sonra, imparator Tekfur Sarayı’na gelerek çevresiyle vadalaştı ve sonrasında surları teftiş etti. Ertesi gün Türk tarafı genel
hücuma başladı. Topkapı ve Edirnekapı arasında açılan gedik üzerine yoğunlaşıldı. Padişahın bulunduğu merkez kol da buraya
hücum ediyordu. Ne var ki Bizanslıların canlarını dişlerine takarak çalışmaları yüzünden birinci ve ikinci genel hücumda bir netice
alınamadı. Bunun üzerine merkez kolundaki yeniçerilerle ihtiyat kuvvetleri son koz olarak ileri sürüldü. Daha sonra Topkapı içeriden
kırıldı ve Türk kuvvetleri bu kapıdan şehre girdi. Bunun yanında, yakınlardaki Silivrikapı tarafından da bir gedik zorlanarak buradan
da şehre girildi. Böylece, 54 gün süren kuşatma ve hücumdan sonra Bizans İmparatorluğu’nun 1.125 senilik başkenti İstanbul
fethedilmiş oldu.
Osmanlı askerlerinin şehre girmesinden sonra halk büyük bir korku ve dehşetle Ayasofya’ya doğru kaçıştı. Osmanlı askerleri 29 Mayıs
1453 günü 50 bin kadar esir almıştı. Yine o gün Fatih sıkı bir şekilde korunarak, yanındaki vezir, ulema ve diğer ileri gelen devlet
adamlarıyla birlikte Topkapı’dan şehre girip Ayasofya’ya gitti. O sırada patrik ve halk yerlere atılarak ağlaşıyorken Fatih onları elleriyle
susmalarını işaret ederek, Patriğe, “Ayağa kalk. Ben Sultan II. Mehmed, sana, arkadaşlarına ve bütün halka söylüyorum ki, bugünden
itibaren artık ne hayatınız ne de özgürlüğünüz konusunda gazabımdan korkunuz” dedi. Ardından kumandanlarına dönerek, askerin
halka hiçbir kötülük yapmamalarını emretmelerini ve herhangi biri bu emre itaat etmezse ölümle cezalandırılacağını söyledi. Fatih
daha sonra sur dışındaki karargâhına döndü. Böylece, İstanbul tarihinde yaşadığı en güçlü kuşatma sonunda el değiştirmiş oldu; bu
olay hiç şüphesiz şehrin tarihini değiştiren önemli olayların başında gelmektedir.
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BALAT YANGINI 9 Ağustos 1721
Balat, dar sokakları ve dipdibe evleriyle tarihte İstanbul’da en fazla yangın afeti yaşayan semtlerden biri olmuştur. Tarihi Balat yangını,
gece yarısından sonra bu semtte yaşayan bir Yahudi terzinin, Hacı İsa Mahallesi’ndeki dükkânında başlamıştı. Ateş yan yana bulunan
ev ve dükkânlar sayesinde süratle büyümüştü. Bu yangında Lale Devri’nin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve Sultan
III. Ahmed’in hemen yangın mahaline gelmeleri dikkat çekicidir. Ancak sadrazamın, denizyoluyla Balat’a gelen padişahı yangın yerinin
güvenli olmadığına ikna etmesiyle, III. Ahmed karaya çıkmayıp yangını denizden seyrederek dua etmekle yetinmiştir. Bununla birlikte,
yürekli sadrazam, ağlaşan halkı sakinleştirmeye çalışmış, yangını söndürmekle görevli yeniçerilere gayret vermek üzere çeşitli ihsanlar vaat
etmiştir. Ne var ki özellikle Yahudilerin yaşadığı semtteki evler dar ve yüksek olduğundan söndürme çalışmaları pek başarılı olamamaştır.
Bunun üzerine, son çare olarak ateşin çevresindeki binaların yıkılması kararlaştırılıp, hemen onlarcası yıkılmış, böylece de yangın ancak
söndürülebilmiştir. Balat yangınının neticesinde, 140 kadar işyeriyle 100’ün üzerinde ev ve birkaç dini yapı kül olup gitmiştir.
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Mimar Sinan’ın
Unutulmaz Aşkı
Mihrimah Sultan
Üsküdar’da Ay Doğarken,
Edirnekapı’da Güneş Batıyor
Mimar Sinan’ın; birini Kanuni’nin isteği üzerine,
diğerini de aşkını ve yalnızlığını anlatma amaçlı
yaptığı “Mihrimah Sultan Camii” ismini taşıyan
yapıtları arasında ilginç bir bağ vardır. Mihrimah
Sultan’ın doğum günü olan 21 Mart günü, Mimar
Sinan’ın Edirnekapı’da kendi yalnızlığını anlattığı
camiinin minaresinin arkasından güneş batarken,
Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Camii’nin iki minaresinin arasından ay doğmaktadır.
Camiinin içi dışarıdan heybetli ve devasa bir
büyüklüğe sahip gibi görünse de, içine girildiğinde
çok da büyük bir camiiyle karşılaşılmadığı görülüyor. Duvarları, tavanı ve camiinin daha birçok
yerinde en uç noktalara kadar uzanan el işlemeleri
gözleniyor.
Camii bahçesinde Kaptan-ı Derya Paşa’nın da
mezarı dahil olmak üzere, Mihrimah Sultan’ın
dadısının ve saray çalışanlarının mezarları da
bulunmaktadır.
Civarında işlek caddelerin bulunması sebebi ile,
camiinin bahçesi vatandaşlar tarafından günümüzde
kestirme bir yol olarak da kullanılmaktadır.

Günümüzde bile sırlarının tam olarak tanımlanamadığı eserleriyle tanıdığımız, Dünya’nın en önemli
mimarı olan Mimar Sinan’ı yaptığı camiiler, hastaneler, köprüler, saraylarla tanıdık. Ama Sinan’ın
Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı olan Mihrimah
Sultan’a olan aşkını birçoğumuz bilmiyoruzdur. İşte
Mimar Sinan’ın Mihrimah Sultan’a olan o görkemli
aşkı…

Kanuni’nin niyeti, kızını devlet kademesinde görevli
biriyle evlendirmektir. Bu yüzden kızını Diyarbakır
Valisi Rüstem Paşa’yla evlendirir.

Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olma kızıdır. Hürrem Sultan ile Kanuni Sultan Süleyman, kızlarına büyük aşklarını anlatma amaçlı Farsça’da “ay ve güneş” anlamına gelen
Mihrimah adını koymuştur.

Mimar Sinan, Mihrimah Sultan’a olan aşkının şevkiyle yaptığı camiinin her metrekaresine ona olan
duygularını kazımıştır. Camiinin en az Mihrimah
Sultan kadar güzel olmasını ister, yapacağı camiiyi
sevdiğinin o güzel ismiyle taçlandıracaktır çünkü…

Kanuni Sultan Süleyman’ın gözünden bile sakındığı
kızı, ergenlik çağına geldiğinde çok güzel bir genç
kız olur. 17 yaşına geldiğinde ise Mihrimah Sultan’ın
iki talibi olur. Bunlardan biri, yaşadıkları sarayın baş
mimarı olan Mimar Sinan, diğeri de Diyarbakır Valisi Rüstem Paşa’dır.

Mimar Sinan’ın yapımına Üsküdar’da 1540 yılında
başladığı camii, 1547 yılında tamamlanır.

Kanuni, bu evlilikten bir müddet sonra, sevdiğine
ulaşamayan Mimar Sinan’dan kızı adına bir camii
yapmasını ister. Mimar Sinan padişahın teklifini seve
seve kabul eder.

Mimar Sinan’ın camiiye Mihrimah Sultan’ın beline kadar uzanan saçlarından esinlenerek siluetini
vermiş olduğu da bilinenler arasındadır. Camii iki
minarelidir, Sinan yaptığı camiide tamamen sevdiği
Birçok başarılı yapıta imza atan Mimar Sinan, Ka- Mihrimah Sultan’ı anlatmak istemiştir.
nuni’nin kızı Mihrimah Sultan’a deliler gibi aşıktır.
O zamanlar yaşının 50 olmasına rağmen, ilerlemiş Kanuni’nin isteği üzerine Üsküdar’daki Mihrimah
yaşını önemsememiş, kalbine söz dinletememiş ve Sultan Camisii’nin yapımından 14 yıl sonra, kendi
Mihrimah Sultan’a vurulmuştur. Sinan; olabile- yalnızlığını ve aşkını anlatma amaçlı bir camii dacek tüm sonuçları göze alıp, Mihrimah Sultan’ı ha yapar. İstanbul’un en yüksek tepesine sahip olan
padişahtan isteme kararı alır. Bu sırada padişahın kı- Edirnekapı Surları’nın yanına yaptığı ikinci Mihzıyla evlenmek isteyen bir kişi daha vardır; Rüstem rimah Sultan Camiisi, Mimar Sinan’ın aşkını ve yalPaşa. Her ikisi de Mihrimah Sultan’ı padişahtan is- nızlığını anlatan bir camiidir.
teme kararı alıp, Mihrimah Sultan’a talip olurlar.
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İLETİŞİM TARİHİ

Matbaanın Tarihi
Johannes Gutenberg
İletişim tarihinin büyük muciti olan Johannes Gutenberg en önemli icadı olan
Tipo Baskı yöntemini bulmuştur. Bu, önceleri tahtadan daha sonraları bir kurşun
alaşımından yapılan dökme harflerin, baskıdan sonra başka bir yazıda kullanılmak
üzere saklandığı bir basım yöntemidir.
Gutenberg’in yaşadığı dönemde, kitaplar ya doğrudan elle yazılır ya da her sayfa için
ayrı ayrı elle oyularak hazırlanan tahta bloklar kullanılarak kitaplar basılırdı. Gutenberg her kalıp için ayrı ayrı kalıplar hazırladı. Harflerin metal örneklerini çıkarmak
için, kalıplara sıcak metal sıvı dolduruluyordu. Basımcı metal harfleri istediği gibi
dizebiliyor, basımdan sonra tekrar kullanabiliyordu.
Gutenberg’in 1455’te bastığı ilk kitap, Latince bir kutsal kitaptı. Gutenberg Kutsal
Kitabı denen bu yapıt, Kırk İki Satırlı Kutsal Kitap ya da Mazarin Kutsal Kitabı
olarak da bilinir.
Başarıya ulaşmak için her türlü zorlukla başa çıkmak zorunda kalan Gutenberg’in bu
buluşu hızla yayıldı.
15. yüzyılın sonlarına yaklaşırken, Avrupa’da 1000’den fazla baskı makinesi vardı.
Bu basım yöntemiyle daha çok kitabın basılabilmesi kitap fiyatlarının düşmesini
sağladı. Böylece daha çok kitap okunmaya başlandı. Kitap okumanın yaygınlaşması,
özgür düşüncenin doğmasına, bilimsel çalışmaların gelişmesine ve bilginin daha
geniş kesimlere ulaşmasına yardımcı oldu. Tüm bu nedenlerden dolayı Gutenberg’in
bulduğu bu baskı yöntemi, özgür düşüncenin yayılmasına ve bilim araştırmalarının
gelişmesine ivme kazandıran önemli olaylardan biri olarak kabul edilmektedir.
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İbrahim Müteferrika (1674 – 1747 )
İbrahim Müteferrika aslen Macar asıllı olup, Osmanlı Devletinde ilk basım evini kurup, ilk Türkçe
kitap yayınlayan kişidir. Türkler tarafından esir alınarak İstanbul’a getirilen İbrahim Müteferrika burada Müslüman oldu ve müteferrikalık (Devlet büyüklerinin yanında, türlü hizmetlerde
çalışan kimse) yaptı. Başka diller de bilmesinden dolayı başka devletlerle olan müzakere heyetlerinde de bulundu. Macaristan’daki öğrenimi sırasında basım ve hak işlerini de öğrendiğinden
matbaa kurmak istedi ve 1719-1720 yılları arasında matbaayı kurmayı başardı.
1747 yılında öldü. Kapalı Çarşı’nın Fesçiler Kapısı ile Beyazıt Camii arasında yer alan Sahaflar
çarşısında ise İbrahim Müteferrika’nın bir büstü bulunmaktadır.
Matbaa Hayatı
İstanbul’da matbaa kurmak isteyen Sait Efendi ile tanıştıktan sonra, matbaa kurma çalışmalarına başladı. Sadrazam Nevşehirli Damat
İbrahim Paşa matbaanın açılmasına ancak dini olmayan eserler basmak şartı ile izin verdi. Makina ve Latin alfabesi kalıpları yurtdışından
getirtildi. Yalova’da bir kâğıt fabrikası (Kağıthane-i Yalakabad) kuruldu. 16 Aralık 1727 tarihinde ilk matbaa çalışmaları yapılmaya
başlandı. Matbaanın ilk basılan kitabı Vankulu Lügatı oldu. Ardından tarih ve coğrafyayla ilgili ve sözlük olan 16 eser daha yayımladı ve
toplam eser sayısı 17’yi, cilt sayısı ise 23’ü buldu.
İbrahim Müteferrika’nın ölümünden sonra, matbaanın işletme izni Rumeli kadılarından İbrahim Efendi ile Anadolu kadılarından Ahmed
Efendi’ye verilmiştir.
Eserleri
•Risâle-i İslamiyye
•Vesiletü’t-Tıbâa
•Usûlü’l-Hikem fî Nizâmi’l-Ümem
Tercüme Eserleri
•Füyüzat-ı Mıknatissiye 1731 (Çev: İbrahim Müteferrika)
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Güneydoğu,
Suriye Çölü ile birleşecek
‘’SURİYE ÇÖLÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU’YA DAYANACAK’’
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim
Atalay, küresel ısınmanın Türkiye’de ne gibi değişikliklere sebep olduğunu, 15-20
yıl içerisinde nelerin yaşanmasının muhtemel olduğunu anlattı.
Atalay, iklim değişmeleri konusunda iki tip iklim türünü esas aldıklarını açıkladı.
Bunlardan birinin “sıcak ve nemli”, diğerinin ise “soğuk ve kurak” olduğunu dile
getirdi. Milyonlarca yıldır iklim değişikliklerinin sadece bahsettiği bu iki tipte
gözlemlendiğini belirtti.
Prof. Dr. Atalay, dünyanın dörtte üçünün deniz olduğunu ve ısınan havayla birlikte
artan buharlaşmanın beraberinde yağış getireceğini söyledi. Türkiye’de havada bu
lunan karbondioksit oranının Sanayi Devrimi’nden bugüne artış miktarının 10
binde 27 PPM ‘den 40 PPM’e yükseldiği konusuna da değindi.
Prof. Dr. Atalay son 100 yılda yaşanan sıcaklık artışının 0,6 derece olduğunu, bazı
yerlerde bu oranın değişip daha yüksek seyrettiğini, fakat yine de değişikliğin çok
da farklı olmadığını belirtti. Küresel ısınma konusunda ‘’trenin istasyona geldiğini,
ancak henüz kalkmadığını’’ dile getiren Atalay, ‘’Tren düdük çalıyor, uyarı veriyor.
Karbondioksit emisyonu bu şekilde devam ederse sıcaklık artacak’’ dedi.
Deniz seviyesinde yükselme gözlemlendiğini,
karla kaplı bölgelerde ısınma yaşandığına değinen Prof. Dr. Atalay, bu
tip gelişmelerin dünyanın
küresel ısınma konusunda tehlikede
oluşunun göstergesi olduğunu
belirtti.
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Türkiye’de bahsi geçen sıcaklık artışının etkilerinin 15-20 yıl içerisinde görülmesi
beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Atalay; ‘’Söz konusu trend devam ederse bugünkü
Suriye Çölü Güneydoğu Anadolu’ya dayanacak. Mut Havzası’nda çölleşme etkileri hissedilecek. Buna karşılık Türkiye’de yağış artacak’’ şeklinde konuştu.
Zaman içerisinde ülkede yağışın şiddetinin de artacağını belirten Prof. Dr. Atalay, Karadeniz, Akdeniz ve İstanbul bölgesinde çok şiddetli taşkınların meydana
gelebileceğini de dile getirdi.
‘’Hava ne kadar buhar taşırsa o kadar istikrarsız olur’’ ifadesini kullanan Prof.
Dr. Atalay, Doğu Anadolu’nun bugüne göre daha fazla yağış alacağını, bölgedeki
tarımın günümüze göre artış gösterebileceğini belirtti.
İddia edilenlerin aksine baraj sularında çekilme olmayacağını anlatan Prof. Dr.
Atalay, ‘’Dolayısıyla küresel ısınmaya bağlı olarak Türkiye’de sıcaklık artışı olsa
bile bu ülkenin tarımsal faaliyetlerini etkilemeyecek’’ şeklinde konuştu.
Şiddetli yağışlardan en fazla etkilenecek bölgenin Karadeniz Bölgesi olacağını
belirten Prof. Dr. Atalay, tüm bu gelişmelerin 2025-2030 yılları arasında yaşanabileceğini, 2050 yılında sıcaklığın bugüne oranla 2 derecelik bir farklılık
göstereceğini belirtti.
Isınmayla birlikte bitki örtüsünde de değişiklik gözlemlenebileceğini dile getiren
Prof. Dr. Atalay, denizin yaklaşık 2050’li yıllarda 76 cm yükseleceği konusuna da
değindi.
Kamuda tartışılan, yıllardır gündemden düşmeyen küresel ısınmanın köklü bir
iklim değişikliği meydana getirmeyeceğini belirten Prof. Dr. Atalay, konuşmasına
şu şekilde devam etti: ‘’Bu ısınma trendine bağlı olarak doğa bize şunu söylüyor.
Benim kendime göre bir çalışma kanunum var. Eğer siz bu kanunu bozarsanız,
o kanun bozulmuş şekilde çalışır. Siz bana tokat atarsanız. Ben de size yumruğu
atarım. Tercih size kalmış’’
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İntihar Eğilimi
Karabağ Savaşı’nın Doğurduğu
Sosyal - Psikolojik Fesat
İlham Mirzeyev

Sosyal psikolojinin dünyada yaygınlaşmış en önemli problemlerinden biri de intihardır. Nedenleri esasen sosyal şartlarla bağlı manevi bunalım, stres,
ekonomik şartlar olsa da, savaş veya lokal savaş ortamında, intihar olaylarına çok sık rastlanmaktadır. Hocalı’da 26 Şubat 1992 tarihinde gerçekleşmiş
soykırımı da, savaş ortamında olmayan bir kasaba Türk olduğu için yok edilmiştir. Dağlık Karabağ Savaşı’nda hem Azerbaycan hem de Ermeniler
tarafından intiharların olması ciddi sosyo-psikolojik araştırmanın gerekliliğini gösteriyor.
Tesadüf sonucunda veya bilinci yerindeyken talihsizlik sonucunda kendini öldürmeye, intihar (suisid) denir. Mesela, sarhoşken, şakayla silahı alnına dayayarak
kendini vurmak, narkotik maddenin etkisiyle, uçacağını düşünerek altıncı kattan
kendini aşağıya bırakmak gibi davranışlar asıl anlamda intihar değildir. İnsanlar
çeşitli sebeplerden hayatlarına son veriyorlar. İntihar, önlenebilinecek ölüm sebebidir. Bu kararın alınmasına sebep olan faktörler çok çeşitlidir. Çoğu zaman
birkaç faktör beraber bu davranışın ortaya çıkmasına sebep olabilir. İntihar kişinin
duygusal, psikoloji veya sosyal sebeplerin etkisiyle kendi hayatına son vermesi gibi
değerlendiriliyor.
Üç yıl önce, yani 2007 yılında Azerbaycan; intihar istatistiğine göre dünya çapında
en iyi durumdaydı. “Reuters” ajansının raporuna göre, aynı yıl Azerbaycan’da 100
bin kişi başına düşen intihar sayısı 1’di. Yani ülke genelinde, yaklaşık, 80 intihar
olayı kayıtlara geçmişti. Ama sonraki yıllarda durum ciddi şekilde kötüleşmiştir.
Resmi kurumlar, ülke genelinde intihar sayısının çoğaldığını itiraf ediyorlar ve
bu durumun kabahatini farklı yerlerde arıyorlar. Bazıları geç saatlerde televizyon
kanallarında korku filmlerinin gösterimini, bazıları iktisadi zorlukları ana sebep
gibi gösteriyorlar.
Lakin dünya tecrübesi gösteriyor ki, söylenenler hiç de intihara eğilimin artmasında
başrol oynamıyor ve durum çok daha ciddidir. Dünyada her 20 saniyede bir insan
kendini öldürüyor, her 2 saniyede bir insan ise intihar girişiminde başarısız oluyor.
İntihar kurbanlarının sayısı savaş ve cinayet kurbanlarının toplam sayısından daha
fazladır. Çelişkilidir ki, ekonomik kriz sırasında intiharlar artmaktansa azalıyor.
ABD’de yayınlanmış “Taklit etkisi” kitabının yazarı Loren Koulman vurguluyor
ki, “ekonomik zorluklar ve savaşlar zamanı insanlar kişisel gayretleriyle dünyadan
gitmeye eğilimli olmuyorlar.”
İntihar, bir kural olarak, ümitsizlikten, itiraz simgesi gibi, kişisel onur duygusunun
korunması adına, aklın karışması sonucunda, acıya dayanmamak yüzünden veya
intikamdan korkmak yüzünden oluyor.
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Ana “risk etkeni” gibi yoksulluk, işsizlik, yakınların kaybı, aile ilişkilerinde sorunlar gösteriliyor. Başka bir ifadeyle, burada savaş etkeni arka planda kalıyor. Lakin
bu hiç de savaş faktörünün intiharla bağlı olmaması demek değildir. Eğer ailede
böyle bir durum söz konusuysa, o zaman insanlar intihara daha çok eğilimli oluyorlar. Burada çocukken alınmış manevi ve fiziki sarsıntılar önemli rol oynuyor.
Aynı zamanda insanın sosyal izolesi ve psikolojik sorunları, ayrıca depresyonda da
olumsuz etki gösterir.
Lakin çoğu zaman intiharların sebebi karanlık olarak kalıyor. Ayriyeten bilinmeyen sebepler yüzünden erkekler, kadınlardan dört kat daha fazla kendilerini
öldürüyorlar. Lakin kadınlar iki-üç kere daha fazla intihar girişiminde bulunuyorlar. Dünyanın çeşitli ülkelerinde sürdürülmüş mülakatlar gösteriyor ki, ergenlerin
yüzde sekseni dönemsel olarak kendini öldürmek hakkında düşünüyor. Ancak
intiharların çoğunu emeklik çağındaki insanlar ediyorlar. Bir kural olarak, onlar
bu tür isteklerini önceden itiraf etmiyorlar. Araştırma sonuçlarına göre, homoseksüel insanlar, normal insanlara nazaran daha çok intihar eğilimli oluyorlar.
Amerika İntiharı Bilgilendirme Kurumu’nun raporuna göre, intihar girişimleri daha çok Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında yapılıyor. ABD’de ve dünyanın birçok ülkelerinde 1970-1980’li yıllarda, özellikle, bayram günlerinde daha çok olay
vuku buluyordu. Dünya Sağlık Teşkilatı’nın raporları gösteriyor ki, intiharların
daha çok ekonomik ve sosyal bakımdan fakir ülkelerde vuku bulmasına rağmen,
istisnalar da mevcuttur.
Mesela, Latin Amerika’nın ve Yakın Doğu’nun birçok “fakir” ülkelerinde intiharların seviyesi Batı Avrupa’nın zengin devletlerine oranla daha azdır. Ekonomik
bakımdan tam refah sayılan Baltık ülkelerinde, yani Finlandiya ve Macaristan’da
intihar oranı genel Avrupa oranından daha fazladır. Ada devletlerinde, mesela,
Küba’da, Japonya’da, Sri- Lanka’da vs’de intiharların oranı inanılmaz derecede yüksektir.

Din ve intihar arasında da irtibat vardır. Genel İslam ülkelerinde intihar sayısı,
diyebiliriz ki sıfıra eşittir, yaklaşık 100 bin adama 0,1 intihar sayı denk geliyor.
Nüfusunun daha çok Hıristiyan veya Hinduizm’e inanan ülkelerde intihar oranı
yeterince yüksektir. Hıristiyan devletlerinden her 100 bin nüfusa 11,2 intihar
vakası, Hindistan’daysa 9,6 intihar vakası denk geliyor.
Budist ülkelerde bu oran daha yüksektir, 100 bin kişiye 17,6 intihar olayı kayıtlara
geçiyor. Dikkate değerdir ki, Çin gibi ateist devletlerde bu oran 25,6 ya çıkmaktadır.
Hıristiyan ve Budistler arasında kendini öldüren erkeklerin sayısı kendini öldüren
kadınlardan 3,5 kat daha fazladır. Müslüman ve Hinduizmlerdeyse bu oran 3 kat
daha azdır. Ancak dini inançlar hiç de kesin gösterici değil. Katolik İrlanda’da
intihar oranı Katolik İtalya’ya oranla 3 kat daha fazladır. Protestanların yaygın
olduğu Büyük Britanya’daysa geçmiş müstemlekesi Avustralya’ya kıyasla intihar
olayı 2 kat daha fazladır. Tüm bu ülkeler yaşam olanaklarına ve başka istatistiklere
göre eşittirler.
“Gallup” ajansının raporları tahmin etmeye fırsat tanıyor ki, ülke ne kadar dindarsa, intihar bir o kadar az vuku buluyor. “Gallup” dünyanın birçok ülkelesinde
dindarlık seviyesi araştırmaları yaptı. İnsanın ne kadar dindar olmasını tespit için
ona bazı sorular soruldu: “Dini kendi hayatının önemli parçası olarak görüyor
musun?”, “Ülkenizde faaliyet gösteren dini kurumlara itibar ediyor musun?” gibi.
Bu anketlerden elde edilen sonuçlar, Dünya Sağlık Kurumunun intiharlar hakkındaki istatistiğiyle kıyaslanınca ortaya çıktı ki; bu iki istatistik arasında sağlam ilişki var: Dindarlık çoğaldıkça intihara eğilim oranı azalıyor. Dünyanın 67 ülkesinin değerlendirildiği listede en dindar Kuveyt vatandaşları sayılmıştır, onların
dindarlık reytingi 83 puanla değerlendirilmiştir. Kuveyt’te her yıl 100 bin kişiye
1,95 intihar olayı kayda geçiyor. Ancak bu da kesin değil. Dindarlık reytinginde
Moritanya ikinci yerde sıralanmıştır ve 81 puan almıştır. Ancak orada intiharların
sayısı daha yüksektir ve her 100 bin adama yılda 8,15 intihar olayı tekabül ediyor.
Dindarlık istatistiğine göre üçüncü olan ve 79 puan alan Filipinler’deyse intihar
oranı Moritanya’ya oranla daha azdır ve burada her 100 bin kişiye yılda 2,1 intihar
durumu vuku buluyor. ABD’de dindarlık reytingi 61 puandadır ve listede 25.
sıradadır. Meksika’da da dindarlık reytingi ABD’yle aynıdır ama Meksika’da her
100 bin nüfusa yılda 4 intihar olayı tekabül ediyor, ABD’deyse 11,5.
İntiharlar, önemli sağlık sorunlarından biridir. Tüm dünyada gün boyu ortalama
1.000 insan intihar ederek hayatına son veriyor. Tüm dünyada her 42 saniyede
bir insan hayatına son vermek için intihara teşebbüs ediyor, her 17 dakikada bir,
bir insan intihar sebebiyle hayatını kaybediyor. İntihar yaş gruplarına ve cinse
göre farklılık gösteriyor. Özellikle, gençlere dikkat edilmesi gerekiyor. ABD’de
sürdürülen araştırmalarda ortaya çıktı ki, 15-24 yaş grubundaki ölüm sebepleri
arasında üçüncü sırada intihar geliyor. İntihar girişimleri kadınlarda daha çok gözlemleniyor, fakat erkeklerde ölümle sonuçlanan intiharlara daha çok rastlanıyor.
Özellikle 15-19 yaşları arasında erkeklerde ölümle sonuçlanan intihar oranı kızlardan daha fazladır.

Sürdürülen araştırmalarda intihar sonucunda hayatını kaybeden insanların
63%’nün erkekler, 37%’nin kadınlar olduğu görülmüştür. İntiharın sebepleri
arasında; cinsiyet, zayıf sosyal - iktisadi durum, anne baba tartışmaları, ihtilaf,
göç, psikolojik bozukluklar, şiddet eğilimi ve düşünme bozuklukları gösteriliyor.
İntihar eden kişilerin 90%’i depresyon hastasıdır. Depresif hastaların 15%’i intihara teşebbüs sonucunda hayatlarını kaybediyorlar.
Depresyonda olan erkeklerin intihar sonucunda hayatını kaybetme oranı kadınlara
göre daha yüksektir. Sorunları çözme becerisinin yetersizliği, stres ve ümitsizlik hisleriyle intiharın; yakın ilişki içinde olduğu görülüyor. Kendi gücünü aşan
amaçlar belirlemek, başarıyı elde edemeyince de eleştiriye maruz kalmaya dayanamamak gibi sebepler, çocuk ve gençleri intihar girişimlerine yönlendirmektedir.
Azerbaycan’da son zamanlarda yaşanan intihar sebeplerinden biri olarak kendi
topraklarımızdan zorunlu göç ettirilme amilini vurgulayabiliriz. Son zamanlarda
Ermenilerin halkımıza karşı gerçekleştirdiği vahşilikler daha da dayanılmaz hale
gelmiştir. Kendi ana yurdundan, büyüdüğü topraktan ayrı kalmak, gözü önünde
çocukların, kadınların, yaşlıların, erkeklerin bin türlü işkence ve azapla öldürülmesi mülteci ve zorunlu göçmenlerin birçoğunu intihara sürüklemiştir. İntiharın
sebeplerini aşağıdaki gibi gruplaştırabiliriz: “Psikolojik hastalıklar, Sosyal sebepler,
Psikolojik sebepler, Biyolojik sebepler, Genetik yakınlık, Fiziki hastalıklar.”
Şimdi sebepleri açıklayalım: Psikolojik sebepler. İntihara sebep olan psikolojik
sorunlar bunlardır: “Depresyon, Şizofren, Narkotik madde bağımlılığı, Kişilik
bozukluğu ve Yüksek heyecan.”
Toplumun sosyal karakteriyle ilişkili olarak intihar oranı da ülkeden ülkeye göre
değişiyor. Aile bağları zayıf ülkelerde intihar oranı daha yüksektir. İntiharın ilk
tanımlarından biri Fransız psikologu Emil Dürkhem’e aittir. O, sosyal faktörlerin
rolünü neden göstererek, intiharın aşağıdaki şekillerini tanımlamıştır:
- Egoisttik İntihar
Kendi sosyal grubuyla “birlik” hissini kaybetmiş ve bu sebepten dolayı ailevi, dini,
sosyal denetime tabi olmayan kişiler tarafından işleniyor.
- Anemik İntihar
Sosyal ve siyasi değişiklikler devrinde toplumla sosyal karışımı bozulmuş kişilerde
rastlanıyor. Sosyal ve iktisadi krizlerde toplum içinde intihar oranı yükseliyor.
Mesela, 1. ve 2. Dünya Savaşı yıllarında tüm Avrupa ülkelerinde intihar oranı
diğer devirlere göre artmıştır.
- Alturistik İntihar
Kendi hayatını sosyal motifler uğruna kurban ederler. Buna ek olarak, insanın
hayatla hesaplaşması maksadı taşıyan basit intihar, kendine kast ederken yakınlarını
da kendisiyle götürmek tendensiyalı şahıslarda genişlemiş intihar (mesela, bir kadının intihardan önce küçük çocuğunu sanki azaptan kurtarmak için öldürme
davranışı), aynı zamanda beraber intihar etmek için sözleşmiş gruplarda kolektif
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intihar (böyle haller dini tarikat mensuplarında ve psikolojik hastalarda görülüyor)
türleri ayırt ediliyor.

ve sebeplerin ortadan kaldırılmaması bilimsel icatların ortaya çıkarmış olduğu fesatlardan daha fazla sonuçlara ulaştırabilir bizleri.

Psikolojik Sebepler
Kişisel yakınlık da intihar ihtimalini artırıyor.

İntihar, insanla beraber başlamıştır. Bunu kimse inkâr edemez. Ama son yıllarda
intiharların çoğalması herkeste niye, niçin, hangi sebepten gibi sorular meydana
getirmiştir. İntihara girişimle ilgili çeşitli sosyal, günlük ve yeterince sıralanması
mümkün olan sebepler gösterilse de bu bir o kadar inandırıcı değildir. Bundan
dolayı ki, gösterilen sebepler en zenginden en fakirine kadar herkesin karşılaştığı
durumlardır ve hiç de herkes bu yüzden intihara kalkışmıyor. Başka bir açıdan
bakınca da intihara girişim halleri küçük yaşta çocuklar arasında da rastlanıyor ki,
gösterilen sebepler kendi gerçekliğini kaybediyor.

-Biyolojik Yakınlık:
Beyindeki serotinin maddesindeki azalma intihar ihtimalini artırıyor.
-Ailevi Yakınlık
Ailede intihar eden yakının olması insanlarda intihar etme ihtimalini artırıyor.
-Fiziksel Hastalıklar
Kanser, kalp hastalığı, AIDS gibi hastalıklara yakalanan insanlarda intihar ihtimali
normal insana oranla daha çoktur.
Ailevi Risk Faktörleri
Parçalanmış aileler, istismar, ünsiyet bozuntuları düzgün ilişki kuramamak, intihar düşünceleri ve geçmiş girişim, stresli hayati olaylar, ayrılık, kayıp, travmatik yaşantılar, anlaşmazlık, ihtilaf, başarısızlık, ailede veya yakın çevrede intihar
girişimlerinin bulunması.
Davranışla Alakalı İstatistikler
Psikolojik bozukluk işaretlerinin olması, ölüm riski olan ilaçlardan küçük dozajda kullanım, son altı hafta içinde iletişimden uzak durma, içine kapanma, cinsi
hayatla ilgilenmeme, sosyal etkilerden uzak durma, sevdiği eşyaları yakın çevreye
dağıtma, sık sık ölüm hakkında konuşma.
İntiharla İlişkili Duygular
Derin keder ve ümitsizlik, nefret, pişman olma, tahrik edici davranışlar.
İntihardan Koruyucu Faktörler
Sorun çözebilme becerisinin yükseklere çıkarılması, zorlukları aşabilme becerisinin
geliştirilmesi, desteklenmesi, spor ve sosyal etkinliklere katılma, yaşama sebeplerinin tam anlaşılmasına yöneltmek, kendi sorumluluklarının farkına varılması.
Çocuk ve gençler intihar etmekten korkuyorsa, sosyal çevresinin fikrini dikkate
alırsa ya da ahlaki engelleri düşünürse, bunların farkına varması desteklenerek de
yardım yapılabilir.
İnsanlığın sonunu yaklaştıracak birçok şeyden insanların korkusu vardır. Bu sırada
en önemli icatların adı çok dile getiriliyor ki, bu inkâr edilemez bir gerçektir. Ama
son yıllarda daha hızlı çoğalmakta olan bir akım var ki; onun önünün alınmaması
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Depresyon, nevroz ve bu gibi durumlar intiharda daha çok rol oynuyor. İntiharlar
savaş devam eden ülkelerde az rastlanıyor ve nevroza çok nadir durumlarda
rastlanıyor. Ekonomik durumun zayıf olmasının intiharlarda hiçbir rolü yoktur.
Gelişmiş ülkeler, insanlarının ekonomik durumu çok yüksek olsa da intiharların
oranına göre önde gidiyorlar. Ekonomik sıkıntı, insanların maddi sorunları intihar hallerinin göstericisi olamaz. Burada farklı etkenler var. İntihar durumları
araştırılırken kadınlara kıyasla erkeklerin daha çok bu yola başvurduğunu görürüz.
Kadınlar daha çok intihar hakkında konuşuyor, ama onu hayata geçirmiyor. Özellikle 40 ve yukarı yaşta olan, iyileşemeyecek hastalığı olan insanlar, risk gruplarına
dahildir. Depresyon geçiren, kendi sorunları olanlar daha fazla intihara eğilim
gösteriyorlar. İnsan özellikle kendini şok durumundayken öldürebilir. Kısa zamanlı
lakin çok keskin şekilde geçen duygu zamanı, insanın bilinci daralıyor. İnsan
genelde daralmış bilinç durumunda intihar ediyor. Çocuk intiharıysa herhangi bir
yaş kategorisine ait değildir ve gün geçtikçe dünya genelinde artmaktadır. Bu son
derece büyük bir faciadır. Hatta 50-60 yaş arası insanların intiharının köklerini
çocukken yaşadıklarında aramak lazımdır. Çocukken alınan travmatik durum
hiçbir zaman kaybolmuyor ve üstünden 30 yıl geçse bile aynı duygular insanların
içinde yaşıyor.
İnsan çeşitli duygulardan dolayı intihar edebilir. Günah, kin, intikam hissi geçirebilir, ona adaletsiz yaklaşanlar sebebiyle, kendini aşağılanmış hissedebilir. Eğer insan kendini öldürüyorsa, demek ki, onun sebebini onda değil de, onu buna yönlendirenlerde aramak lazımdır. Hiç kimse durduk yere intihar etmiyor. Başka bir
açıdan bakınca da bu konuda toplum suçludur. Toplum, sosyal yapılar sorumluluk bilincinde olmalıdır. İnsan, hayatında adaletsizlikle karşılaşınca bunun en kısa
çözümünü intiharda görüyor. Çocukluk arzularının gerçekleşmemesi de dolaylı
olarak insanı depresyona sokuyor. Depresyonsa intiharın ilk adımıdır. İnsanları intihara sevk eden sadece psikolojik sorunlar değil, aynı zamanda onların adaletsizlik
ve haksızlıkla karşı karşıya kalmasıdır.
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MOZART

Mozart
Mozart 27 Ocak 1756’da Avusturya’nın Salzburg şehrinde doğdu. Babası Leopold Mozart, Salzburg Başpiskoposluğu Saray Orkestrası’nda keman çalan, birçok besteler ve keman için bir metot
yazan müzisyendi. Oğlu Wolfgang üç yaşına geldiği zaman, kendisinden beş yaş büyük olan kız kardeşi Maria Anna (Nannerl)’in
çaldığı klavsen parçalarını belleğine yerleştirip kendi kendine çalmaya başladığını görünce, ondaki yeteneği fark etti. Bir gün minik
Wolfgang’ın eline geçirdiği bir nota kâğıdına kocaman tüy kalemle
konçerto çizdiğini görünce, ona ciddi olarak klavsen dersleri vermeye başladı.
Wolfgang’ın gerçekten de iyi bir müzikçi olmak için doğuştan
üstün yetenekleri vardı; kulağı kemanda bir notanın sekizde bir
kadar akort düşüklüğünü fark edecek derecede hassastı ve çirkin
seslere, gürültülere karşı tepkisi ise baygınlık geçirecek ölçüde şiddetlenebiliyordu.
Zaman geçtikçe Mozart’ın müzik yanında aritmetik ve resime
de yeteneği olduğu ortaya çıkıyordu. Çevrede bu harika çocuğa
karşı ilginin artması üzerine, babası çocuklarının sayesinde para ve
şöhret sağlayabilmek için, oğlunu ve kızını yanına alarak Avrupa
kentlerini dolaşmaya, konserler vermeye başladı.
Wolfgang klavsen, keman ve org çalmadaki ustalığıyla, her şeyden
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den fazla doğaçtan çalışlarıyla dinleyicilerini hayrette bırakıyordu.
Müzik aletlerini çalmaktaki kolaylığın yanı sıra kolaylıkla beste de
yapmaya başladı. Beş yaşında menuet, yedi yaşında konçerto ve
sekiz yaşında senfoni meydana getirdi.
Yaşamının ilk on iki yılında babası ve kız kardeşi ile birlikte konserler vererek dolaştığı Avrupa’da geçtikleri her kentte ilgi topladı. Saraylarda krallar ve kraliçeler önünde çaldı. Soylular, her defasında
yeni bir eserle ortaya çıkan harika çocuk Wolfgang’ı dinlemek için
yarıştı, çağın ünlü ressamları Mozart’ların portre ve resimlerini
yaptı.
O günlerde Wolfgang’ı dinleyen ünlü düşünürler Voltaire ve Goethe, bu küçük çocuğun bir gün sanatının en büyük ustaları arasına
katılacağından emin olduklarını söylediler.
On dört yaşında iken, ilk opera eseri “Lucia Silla” Milano’da çaldı.
Papa tarafından kabul edilerek ona, o güne kadar sadece büyük
ustalara layık görülen “Altın Mahmuz” nişanı ve şövalyelik beratı
verildi.
Yirmi beş yaşına kadar rahat ve huzur görmeden kent kent dolaşan
Mozart, han köşelerinde barındı, yiyeceksiz kaldı. Bu zorlu yolculuklar, sağlıksız ve zayıf olan bünyesini oldukça yıprattı.

Mozart’ın hayret uyandırıcı yönü
birbiri ardına geçirdiği tifo, çiçek
ve mafsal romatizması gibi o zamana
göre ölümcül olan hastalıkları atlatması, ama buna rağmen müzik yapmaya
devam etmesi ve keyfini hiç bozmamasıdır.
Mozart, çocukluğunu yaşayamadı. Ölünceye dek kendi
çocuk ruhuna bağlanıp kaldı. Bu nedenle Mozart yaşamı boyunca iyi ve saf karakteri yanında çocuksu neşe ve espri anlayışını hep muhafaza etti.
Hayatın küçük zevklerinden tat alırdı, ümitsizliğe düşmezdi. İnsanlarla
beraber olmaktan ve onlarla sohbet etmekten hoşlanırdı. Keyif aldığı şeyler; bilardo oynamak, türk kahvesi içmek ve dans etmekti.
Kariyerinin iyi olmasına rağmen maddi durumu düzelmedi. Yaşamı boyunca para sıkıntısı çekti. Sadece dersler vererek ve halk konserleriyle yetinerek hayatını kazanmaya çalıştı.
Mozart’ın otuz altı yaşını doldurmadan vakitsiz ölümünde çocukluğunda
geçirdiği ağır hastalıkların ve yapılan yıpratıcı yolculukların etkisinin
büyük olduğu kabul edilmektedir.
Cenazesi fakir cenazeler için uygulanan biçimde kaldırıldı. Mezarının
nerede olduğu ise bilinmemektedir. Söylenenlere göre, Mozart’ın tanıdığı
insanlar arasından sadece altı kişinin katıldığı katedraldeki cenaze duasından sonra bu küçük kafile şiddetli yağmur nedeniyle mezarlığa kadar
tabuta eşlik edemeyince cenaze aceleye getirilerek dilenciler için ayrılan
bir mezara gömüldü. En fenası, bütün araştırmalara rağmen bu mezarın
yeri öğrenilemedi, tabutun nasıl olupta sahipsiz kaldığı ise ölüm sebebi
gibi hiç bir zaman anlaşılamadı.

Orkestra Eserleri
Kırk Sekiz Senfoni: En meşhurları Re majör (1786), mi bemol
majör, sol minör ve do majör “Jupiter” (1788)’dir. Otuz üç divermenti ve serenad, yirmi dokuz orkestra parçası, kırk bir dans.
Konçertoları: Yedi tane keman için, bir tane iki keman ve bir
tane de keman ve viyola için “sinfonia konsertante”, birer tane
fagot, obua, klarnet için ve bir tane flüt ve arpa için, üç tane flüt,
beş tane korno için. Yirmi beş tane piyano için konçerto, birer tane
de iki ve üç piyano için konçerto.
Piyano Eserleri: Yirmi iki sonat ve fantazi, on beş varyasyon, yirmi beş parça
piyano konçertoları için kadans, dört el için sonat, varyasyon ve füg.
Oda Müziği Eserleri: Kırk beş piyano ve keman için sonat ve varyasyon, sekiz
tane piyanolu trio, iki tane piyanolu kuartet, üç tane yaylı sazlar triosu, yirmi
sekiz tane yaylı kuarteti; iki flütle, bir obuayla, yedi yaylı kentet ve klarnet kenteti.
Mozart’ın bütün eserleri Dr. Ludwig Köchel tarafından kronolojik olarak sıralanmış ve numaralandırılmıştır.
Klasik dönemde kuşkusuz Türk adını müzikte en çok duyuran besteci Mozart’tır.
Sonat, konçerto, opera ve balelerinde Türk vurma çalgılarını ya da renklerini
kullanmıştır. 1775’de yazdığı “Türk Marşı” ile 1782’de yazdığı “Saraydan Kız
Kaçırma” operası bunların içinde en ünlüleridir.
En bilinen şarkı “Daha dün annemizin kollarında yaşarken (Yaşasın Okulumuz)”dir. Melodisi Wolfgang Amedeus Mozart’a aittir. Şarkının aslı “Ah! Vous
dirai-je maman” isimli çocuk şarkısıdır.
Operaları
“Apollo et Hyacinthus” (1767)
“Bastien ve Bastienne” (1768)
“La Finta Semplice” (1768)
“Mitridate” (1770)
“Ascanio in Alba” (1771)
“İl Signo di Scipione” (1772)
“Lucia Silla” (1772)
“La Finta Giardiniera” (1775)
“İl re Pastore” (1775)
“Zaide” (1780)

“İdomeneo” (1781)
“Saraydan Kız Kaçırma” (1782)
“Loca de Cairo” ve “La Sposo Delluso” (1783)
“Tiyatro Müdürü” (1786)
“Figaronun Düğünü” (1786)
“Don Juan” (1787)
“Cosi Fan Tutte” (1790)
“Sihirli Flüt” (1791)
“Titus” (1791).
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Kağıdın İlk Devrimi

Papirüs

Papirüs bir su bitkisi olup, eski çağlarda bu bitkinin gövdesinden
hazırlanan yazı kâğıdının adına denir.
Eski Mısırlıların bez, hasır, yelken ve yazı kâğıdı olarak kullandıkları
papirüs, daha sonra Yunanlılara ve Romalılara intikal etti ve M.S. 3.
yüzyılda yerini parşömen alana kadar kullanımı devam etti. Yunanca papiros kelimesi tüm batı dillerine arasına girmiştir.
Tüm dünyanın yazılı tarihinin bugüne kadar taşınmasında önemli bir rolü
olan papirüs, Mısır’da 5 bin yıldan bu yana üretiliyor. Günümüzde sadece
turistlere ve meraklılarına satılmak için üretilen papirüs, yine aynı ismi taşıyan
bir bitkiden elde edilmektedir. Çok sıcak iklimde ve sulak yerlerde yetişen
papirüs bitkisini yetiştirmek için ekmek gerekmiyor. Sulak yerlerde doğal
olarak yetişen papirüs bitkisi, toplandıktan sonra belirli işlemlerden geçerek papirüs kâğıdına dönüşmektedir. 5 bin yıl önce Mısırlılar tarafından keşfedilen papirüs bitkisi, Sudan, Kenya gibi Afrika ülkelerinde
de yetişmektedir. Papirüs bitkisi, Nil Vadisi’nde oldukça bulunmaktadır.
Papirüs sayesinde Mısır tarihinin günümüze kadar
ulaştığı ve bunun Mısır ve dünya açısından önem taşıdığını belirtmek gerekir.
Papirüsün toplandıktan sonra dikkatlice kesilmesi
gerekiyor ve bekletilme aşamasında iyice ıslatılmasının
zorunlu olması gerekiyor. Papirüsün birleştirmesinde zamk
kullanılmaz. Papirüs bitkisinin içinden çıkan süt zaten zamk
görevi görmektedir. Birleştirme işleminden sonra mutlaka iyi
kurutulmalıdır.
Hazır hale gelen papirüslerin üzerine resim ve eski Mısır yazıları işleyerek hediyelik eşya olarak satılmaktadır. 5 bin yıllık bir kültür olan
papirüs, normal kâğıda göre oldukça kalın, fakat kâğıttan daha az deforme oluyor ve yazılar ıslansa dahi silinmiyor. Eski Mısır’da papirüs bitkisinin kalın olanlarının, sal ve tekne yapımında da yardımcı malzeme olarak
kullanıldığı biliniyor.
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PANDOMİM (Pandomima)
En kolay anlamıyla sözsüz tiyatro şeklinde tanımlanır. Diğer bir ifadesi “mim”dir.
Mim sözcüğü “taklit etmek” veya “temsil etmek” anlamına gelen Grekçe “mimeisthai” sözcüğünden gelir. Pandomim, Türk Dil Kurumu tarafından şöyle
açıklanmaktadır:
“Düşünce ve duyguları müzik veya türlü eşyalar eşliğinde bazen dansla, bazen de
gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan oyun, sözsüz oyun.”
Pandomim yapan sanatçı, ağırlıklı olarak yüz mimiklerini, el, kol ve bedenini
aktifleştirerek temayı yansıtmaya çalışır. Bu doğrultuda pandomim, herkesçe aynı
bir tiyatro türü olarak kabul edilir. Milattan önce de mimiklerin ağırlıkta olduğu
mim sanatı görülmüştür.
En başarılı ve en bilindik pandomim sanatçılarına örnek olarak Marcel Marceau
gösterilebilir. Sessiz sinema döneminde Charlie Chaplin, Laurel ve Hardy türün
ilk ve önemli temsilcilerinden olmuşlardır.

Ülkemizde Mim tiyatrosu adı altında etkinlik gösteren isim Taner Barlaş’tır.
17. yüzyıldan sonra sessiz dil pandomim, bale sanatının içinde de yer almaya başlamıştır. Oyunlar yeniçağ ve yeni tiyatroyla beraber mistiklikten uzaklaşıp gerçekçi
konulara yönelir. Akılcılık ve Realist akımlar da bunu etkiler.
Ulvi arı, pandomim sanatının ülkemizdeki en önemli temsilcilerindendir. Tek
kanallı dönem olan 1970’lerde, Mim sanatçısı Erdinç Dinçer ana haber öncesi
yayımlanan gösterileriyle mim sanatının tanınmasına öncülük etmiştir. Çalışmalarına, Ankara’daki ilkokullarda çeşitli gösteriler yaparak devam etmiştir.
Örnek pandomim ifadeleri
*Bir elin yürek üzerine konması “aşk” duygusunu ifade eder.
*Ağzını ve gözünü kocaman açmak “şaşkınlığı” belirtir.
*Gözler üzerine yerleştirilen ellerin aşağıya doğru çekilmesi “gözyaşı” izlenimi verir.
*Sıkılmış yumrukların baş üzerinde sallanması “öfke”yi anlatır; kolların çapraz
olarak aşağıda tutulması “arzu”yu dile getirir.
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27 Aralık 537

AYASOFYA’nın
Açılışı

Dünyanın önde gelen mimari eserlerinden biri olan Ayasofya’nın uzun tarihi, 4. yüzyılın ikinci
yarısında, İmparator Konstantinos zamanında başlar. Bizans sanatının en büyük eseri olan bu yapı,
Hristiyan üçlemesindeki Kutsal Hikmet’e (Sofia) adandığından “Ayia Sofia” olarak tanınmıştır. Ahşap
çatılı bir bazilika olan ilk Ayasofya binası, 360 yılında ibadete açılmış; ancak 404 yılındaki bir isyan
sırasında yanınca, yerine daha büyük ölçülerde inşa edilen ikinci kilise, 415 yılında törenle açılmıştı.
Ne var ki 532 yılındaki Nika İsyanı sırasında Ayasofya Kilisesi de yıkılıp yakılmıştı. Bunun üzerine
İmparator Iustinianos, “Âdem’den beri hiçbir devirde görülmemiş ve görülmeyecek” bir ibadethane
inşa ettirmek için harekete geçmişti. Önceki kilisenin kalıntılarının üzerine 532 yılında yapılmaya
başlanan, Hıristiyanlık âleminin bu en muhteşem mabedi beş yılda tamamlanarak, 27 Aralık 537’de
merasimlerle açıldı. İmparator hiçbir masraftan kaçınmayarak hazinesini mimarların önüne saçtı.
İnşaatta, imparatorluğun hemen her yerinde mevcut olan erken devir kalıntılarından getirilen çok
sayıda mermer parça ve sütunlar kullanıldı. Muazzam mabedin açılış töreninde heyecanına hâkim olmayan İustinianos’un, atların çektiği arabasıyla içeriye dalarak Tanrıya şükredip, Hz. Süleyman’a üstün
çıktığını haykırdığı söylenmektedir.
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Ayasofya bir ihtişam gösterisi olarak inşa edilmiş, sonraki dönemlerde ise bir efsane
ve sembol hâlini almıştır. Gerçekten de bin yıl süre ile aşılamayan ölçüleri, böyle
bir yapının ancak kutsal kuvvetlerin yardımı ile yapılabileceği ve yaşayabileceğini
düşündürtmüştür. Fakat çok geçmeden yanlarından dışa doğru eğilmeye başlayan
duvarlar 558 yılında kubbenin yıkılmasına neden oldu. Yapılan ikinci kubbe daha
yüksek ama daha küçük çaplı tutulmuştu. Ama kubbe, 10. ve 14. yüzyıllarda olmak
üzere iki kez daha çöktü. Nitekim Ayasofya birçok defalar büyük paralar harcanarak
yapılan onarımlarla ayakta kalabilmiştir. İstanbul’u alan Fatih’in doğruca bu kutsal mekâna giderek fethe nâil olduğu için şükür dua ettiği malumdur. Fetihten hemen sonra
usul gereğince fetih işareti olarak, camiye çevirilen Ayasofya, bundan sonra Türklerin
koruması altında yaşamaya devam ede gelmiştir.
Bugün dünyada İstanbul denince ilk akla gelen yapı olan bu muhteşem mekânın
53’teki açılışı da 1453’teki devşirmeden sonraki Müslüman ibadethanesi olması da bu
iki farklı dinin mensupları arasında büyük bir coşku ve heyecan uyandırmıştır. Diğer
yandan, birçok Türk şehrinde var olan ulu camilerden biri İstanbul’da yapılmamış, bu
vazifeyi Ayasofya görmüştür.
Fatih, vakıfiyesinde Ayasofya Camii’nin bakımı için gelir sağlaycak çok sayıda emlak tahsis etmiş, caminin hizmetlerini görmek üzere de onlarca görevli atamıştır. Yine
Fatih, caminin kuzey tarafına bir de medrese inşa ettirmiştir. II. Bayezid döneminde ise, tuğladan bir minare inşa edilmiş ve mevcut medresenin üzerine bir de kat
ilave edilmiştir. Bununla birlikte Ayasofya’nın en fazla ilgi gösteren padişah II. Selim
olmuştur. O, gövdesi yivli minareyi camiye ilave ettirmiş, mabedin onarımı ve etrafının
açılması içinse Mimar Sinan’ı görevlendirmişti. II. Selim, Ayasofya’ya iki minare daha
ilave edilip, kendisi için de bir türbe yapılmasını istemişse de bunlar ancak onun ölümünden sonra tamamlanabilmiştir. Mimar Sinan’ın Ayasofya’nın güneydoğusunda II.
Selim için yaptığı türbeyle, burası zamanla bir hanedan mezarlığına dönüşmüş, III.
Murat için yapılan ikinci türbeyi III. Mehmet için inşa edilen üçüncü büyük türbe
binası takip etmiştir. Her üç türbe de Osmanlı dönemi Türk mezar mimarisinin en
muhteşem anıtlarından sayılmaktadır.
Cumhuriyet döneminde Ayasofya, 1926 yılında bazı küçük onarımlar görmüş, 1934
yılında ise, Atatürk’ün Ayasofya’nın müze haline getirilmesi hakkındaki düşüncesini
ortaya atmasından sonra Bakanlar Kurulu kararıyla ve 1 Şubat 1935’ten itibaren resmen müze halini almıştır. Ayasofya müzeye dönüştürüldüğünde pek çok yazı levhası
Türk İslam Eserleri Müzesi ile Sultanahmet Cami’ne götürülmüştür.
Günümüzde müze olması nedeniyle ancak bir kısmı ibadete açık olan Ayasofya, ziyaretine gelenleri ihtişamıyla kendine hayran bıakmaya devam etmektedir.
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Hayatı

Orhan Veli
KANIK

Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914’te Beykoz’a bağlı Yalıköyü’nde dünyaya geldi.
Babası Mehmet Veli, annesi ise Fatma Nigar Hanım’dır. Nüfus tezkeresi suretine
göre asıl ismi Ahmet Orhan olan şairin babasının adı Veli olduğu için, Soyadı
Kanunu’ndan önce Orhan Veli olarak tanındı. Orhan Veli’nin babası evlendiği
sırada Mızıka-yı Hümayun’da klarnist idi. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın şefi oldu. Orhan Veli, hem yeni görevi
hem de Musiki Muallim Mektebi’nde (Ankara Konservatuarı) armoni profesörü
olması nedeni ile 1923-1948 yılları arasında Ankara’da yaşadı. Bu dönemde
bir süre Ankara Radyosu’nda müdürlük yaptı. Daha sonraki yıllarda İstanbul
Konservatuarı’nda ilmî kurul üyesi ve İstanbul Radyosu’nda ses uzmanı olarak
görev yaptı. Orhan Veli’nin iki kardeşi vardı. Bunlar Vatan Gazetesi muhabirlerinden Adnan Veli Kanık ve Füruzan Yolyapan’dır. Şairin, bir yaşında iken
Ankara’da ölen Ayşe Zerrin isminde bir kız kardeşi olduğu söylenmektedir.

alanındaki çalışmalarına çevirmen olarak devam etti ve pek çok oyunu Türkçe’ye
çevirdi.

Çocukluğunu Beykoz, Beşiktaş ve Cihangir’de geçiren Orhan Veli, Mütareke sırasında Akaretlerde bulunan Anafartalar İlkokulu’nun ana sınıfına devam etti. Bir
sene sonra bu okuldan alınarak Galatasaray Lisesi’ne yatılı olarak verildi. Dördüncü sınıfı tamamladığında babasının isteği ile Galatasaray Lisesi’nden ayrılarak
annesiyle birlikte Ankara’ya taşındı. Orada, Gazi İlkokulu’na yazıldı. Bir yıl sonra
Ankara Erkek Lisesi’ne yatılı girdi.

Orhan Veli’nin 1936 - 1942 yılları arasında Varlık’ın yanı sıra İnsan, Ses, Gençlik, İnkılâpçı Gençlik dergilerinde şiirleri ve yazıları basıldı. Orhan Veli yazdığı
şiirlerin şekli, yapısı ve içeriği dolayısıyla hece şairi olarak kabul edildi. Şair, 1937
yılından sonra Anday ve Horozcu ile yeni tarzda şiirlerini yayınlamaya başladı.

Edebiyata olan merakı ilkokul sıralarında başlayan Orhan Veli’nin bu dönemde
“Çocuk Dünyası” isimli dergide hikâyesi basıldı. Yedinci sınıftayken Oktay Rıfat
Horozcu ile tanıştı. Birkaç yıl sonra ise bir müsamere sırasında Melih Cevdet
Anday ile arkadaş oldu. Lisenin ilk yılında edebiyat öğretmeni, Ahmet Hamdi
Tanpınar’dı. Ahmet Hamdi Tanpınar, öğretmeni olduğu sürece Orhan Veli’ye
öğütler verdi ve onu yönlendirdi. Orhan Veli, lise döneminde arkadaşları Oktay
Rıfat ve Melih Cevdet’le birlikte “Sesimiz” isimli bir dergi çıkardı. Orhan Veli’nin
yaşamının bu evresi aruz vezni kurallarını, ahengini kavradığı ve ilk şiirlerini
yazdığı dönem oldu.
Orhan Veli, gene lisede tiyatro çalışmalarına katıldı. Şair, sonraki yıllarda tiyatro
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1932 yılında, liseden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin
felsefe bölümüne kaydını yaptırdı. 1933 yılında Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti başkanı seçildi. 1935 yılına kadar devam ettiği üniversiteyi bitirmeden
okuldan ayrıldı. İstanbul Üniversitesi’ne giderken bir yandan sürdürdüğü Galatasaray Lisesi’ndeki öğretmen yardımcılığı görevine, okuldan ayrıldıktan sonra
bir sene daha devam etti. Orhan Veli, daha sonra, Ankara’ya giderek PTT Umum
Müdürlüğü, Telgraf İşleri Reisliği, Milletlerarası Nizamlar bürosunda çalışmaya
başladı. Şair, Ankara’ya döndükten sonra eski arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih
Cevdet’le tekrar bir araya geldi. Üç arkadaş, benzer tarzda şiirler yazmaya başladı.
1936 yılında, Orhan Veli’nin birkaç eseri “Varlık Dergisi”nde yayınlandı.

Orhan Veli; Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Necati Cumalı, Sabahattin
Eyüboğlu, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet gibi arkadaşlarıyla buluşması sonucunda 1948 yılı sonunda bir dergi çıkartmaya karar verdi. Masraflarını Mahmut
Dikerdem’in karşıladığı “Yaprak” isimli bu dergi on beş günde bir yayınlanıyordu.
“Yaprak” dergisi kapandıktan sonra Orhan Veli İstanbul’a geri döndü. Aynı yılın
Kasım ayında bir haftalığına Ankara’ya giden Orhan Veli belediyenin kazdığı bir
çukura düştü ve başından hafifçe yaralandı. İki gün sonra İstanbul’a geri döndü. 14 Kasım günü arkadaşının evinde yemek yerken fenalaşan şair hastaneye
kaldırıldı. Rahatsızlığın sebebi beyinde damar çatlamasıydı. Fakat bu durum
doktor tarafından anlaşılamadı. Orhan Veli’ye alkol zehirlenmesine karşı tedavi uygulandı. Aynı akşam sekizde komaya giren şair gece 23.20’de komadan
çıkamayarak Cerrahpaşa Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

GEZİ

Patara

Artık zamanı gelmişti…
Yıllardır bu anı bekliyordu…
Kalktı...
Öğr. Gör. İbrahim Yoğurtçu
Zaten uyuyamamıştı. Sabahın ilk ışıklarıydı. Bulunduğu hücre dardı, ancak bir yatak sığıyordu içine, duvarları nemliydi.
Ama vücudu alışıktı bu duruma, yıllardır aynı yerdeydi. Sadece küçük bir delikten giriyordu gün ışığı, yatağının başucu
tam bu aralığın altındaydı. Yılın sadece birkaç günü bu delikten gün ışığı içeri girerdi, tam karşıdaki üzerinde nem izlerinin
olduğu duvara yansırdı. Günler geçtikçe yansıma başucuna doğru kayar, eğer hava güneşliyse iki gün yüzüne gelirdi güneş
ışığı…
Gözüne uyku girmemişti evet ama çok diri hissediyordu. Akşamki eğlenceye rağmen kuvveti yerindeydi. Kaslı kollarına baktı,
ellerini sıkıp bıraktı gladyatör olmanın kanunu böyleydi, ya ölecek ya öldürecekti. Defalarca öldür-müştü, onlarca kafayı
gövdeden ayırmış, nice çiçeği genç yaşta soldurmuştu. Seyircinin isteği buydu. Kan daha fazla kan. Diğerleri gibi o da bir
köleydi sadece, hepsinin bir sahibi vardı ve sahip ne derse o yapılıyordu. Ve bugün bu yaz günü bütün Roma’nın tanıdığı, en
ünlü gladyatörlerden biriyle karşılaşacaktı. Favori olan rakibiydi ama o da yıllardır bu an için eğitim almıştı. Bağlı bulunduğu
gladyatör okulunun en iyisiydi. Sahibi onu kendi politik gücünü arttırmak, senatoda yer edinmek, birilerine yaranmak için
feda ediyordu, daha öncekileri ettiği gibi…
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GEZİ

artık zamanı gelmişti...
Bütün Roma aylardır bu oyunları bekliyordu ve artık zamanı gelmişti. Akşamki son yemekte ölümü hiç aklına getirmemişti. Gelenekti.
Arenaya çıkacak gladyatörlere son akşam ziyafet çekilir masada hiçbir şey eksik olmazdı. Kimilerinin kendini tutamayıp ağladığını,
kimilerinin midelerini tıka basa doldurup testi testi şarap içtiğini, kimilerinin de başını iki elinin arasına alıp sabaha kadar düşündüğünü
duymuştu. Ama o sıradan bir yemek gibi davranmış, sahibinin onu öven sözlerine aldırmamış, sadece arenayı dolduran binlerce kişinin
onun adını nasıl haykırdıklarını hayal etmişti...

-Vakit geldi hazırlanın.

Eğitmenin sesiyle irkildi... Arena’ya doğru yola çıkıldı...
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çöl sahnesi...

Seyirci adını haykırıyor... Ses taş duvarlara yansıyıp geri
dönüyor... Kan, ter ve havadaki tuz kokusu... Hiçbirinin
farkında değil... Yaraları kanıyor... Düşen her damla kan
sıcak kumun üzerinde küçük yuvarlak bir leke oluşturuyor.
Göğsünü boydan boya çizen derin bir kılıç yarası... seyirciler çıldırırcasına adını haykırıyor. Önce kılıcı tutan sağ
kolu yavaşça havaya kalkıyor sonra diğeri. Kan rengi çeliği
parlıyor, ışıltı en ön sıranın duvarında gezinip bir seyircinin
yüzüne yansıyor...
Hava soğuyor, ilkbahar soğuğu... Papatya çiçeklerinin arasından antik Patara kentine bakıyorum.
Denizden esen tuzlu rüzgâr yüzümü yalıyor, kendime geliyorum. Binlerce yıllık anfi tiyatronun girişindeyim. Patara antik kentinin ayakta kalan en önemli yapılarından
birisi burası. Tiyatro gösterilerinin, gladyatör oyunlarının
yapıldığı mekânın ilk sırasında, üzerinde kim bilir kaç
kişinin binlerce yıl oturduğu taş basamaklarda oturuyor buluyorum kendimi...
Patara Fethiye ile Kalkan arasında bulunan antik Likya
kentlerinden birisi. Likya birliğini oluşturan kentlerin en
önemlisi. Patara tarihten beri coğrafi konumundan dolayı
önemli bir yerleşim yeri olmuş ama en parlak dönemini
Roma döneminde yaşamış. Uzun ve geniş limanı Patarayı
önemli bir liman kenti haline getirmiştir. Arka bölgelerden gelen buğday bu limandan Romanın diğer kentlerine sevk edilmiş. Uzun yıllar Roma’nın hububat deposu
olarak kullanılmıştır. Patara Hıristiyanlık döneminde de
önemini korumuş, noel baba olarak bilinen Saint Nicolas
Patara’da doğmuştur. Bu sayede Patara piskoposluk merkezi
olmuştur. Ama bir inanışa göre bu tarihlerden sonra tanrı
Pataraya yüz çevirmiş binlerce yıllık antik kent gittikçe önemini yitirmiştir. Uzun ve geniş bir limana sahip olan Patara,
deniz rüzgârlarına açık olduğu için sahil gittikçe kumlarla
dolmuş, ticari gemilerin limana yanaşamaması sebebiyle
önemini kaybetmiştir.
Patara kumsalı geniş denizi sığdır. Rüzgâra açık olması bazı
deniz sporlarının yapılmasına müsaade eder. Tarihi kentin
büyük kısmının kumların altında kaldığı tahmin edilmekte
ve günümüzde kazı çalışmaları devam etmektedir.
Patara, kumsalının geniş olması Yeşilçam filmlerinin aranan mekânı olmasını sağlamıştır. Özellikle çöl sahnelerinin
çoğu bu kumsalda çekilmiştir. Başrolünde Ferdi Tayfur’un
oynadığı “Sabuha” filminde beyaz, geniş paçalı kumaş pantolonu ile kumların üzerinde sürünen ve aşk acısından mı
çölün sıcağından mıdır bilinmez boncuk boncuk terlemiş,
yüzünde acılı bir ifadeyle , “vicdansız sabuha”yı söylediği
sahneyi düşünün...
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DÜNYA’DAN

“Kutuplar Yok Oluyor”
Son 20 yıl içinde Güney kutbu ve Grönland’daki buzlar hızlıca erimeye devam ediyor. İleriki yıllarda deniz seviyesindeki yükselmenin ana sebebinin
bu olması bekleniyor.

Uzmanlar, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin 2007 senesinde
yayımladığı raporda bulunan deniz seviyesi tahminlerini fazla iyimser bulmaktadır.

Araştırmacılar uyduların gönderdikleri verileri inceleyerek, kutuplarda
eriyen buzların her yıl deniz seviyesinde 1,3 milimetrelik bir artışa neden
olduklarını belirtmektedir.

Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan panelde, 2100 yılında deniz
seviyesinin en yüksek 59 cm olabileceği belirtilmiştir.

Toplamda deniz seviyesi her sene yaklaşık olarak 3 mm oranında yükselmektedir.
Bilim adamları, buzullardaki kaybın iklim normallerinde belirtilenden hızlı gerçekleştiğini belirtiyor. Güney kutbu ve Grönland’daki buz tabakası bu
hızla erimeye devam ederse 2050 yılında dünyanın deniz seviyesini 15 cm
yükseltmiş olacak.
Ayrıca deniz suyundaki termal genişleme ve dağlardaki buz tabakalarının
erimesi de okyanusların seviyesini arttırmaktadır.
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İlerleyen zaman içinde yapılan araştırmalar, buzullardaki erimeyle ilgili
daha çok bilgi edinmemizi sağlamaktadır.
Yapılan son araştırmalara göre 2100 yılında yalnızca kutuplardaki buzun
erimesiyle deniz seviyesinin 56 cm artması bekleniyor. Ayrıca buna dağ
buzullarının da erimesi gibi başka etkenlerde eklenince, deniz seviyesinin
2007 yılında belirtilen tahminleri kolayca aşacağı belirtilmektedir.
Deniz seviyesinin yükselmesi ilk olarak ada ülkelerini ve Bangladeş gibi
sığ sahiller boyunca büyük nüfuslar barındıran ülkeleri tehdit etmektedir.
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SAĞLIK

Her sabah

yorgun
bir halde

uyanıyorsanız
Gece yeteri kadar uyumanıza rağmen yine de uykunuzu
alamıyorsanız, sabah yorgun bir halde uyanıyorsanız ve bütün
vücudunuzda ağrılar hissediyorsanız bunun sebebi fibromiyalji
sendromu olabilir. Yaygın ağrı şikayeti ile beraber hassas noktalarda yakınmalara ve yumuşak doku romatizmasına (İstanbul)
Fibromiyalji sendromu adı verilir. Daha çok kadınlarda görülen
bu hastalık her iki cinsi ve bütün yaş gruplarını da etkileyebiliyor. Uyku bozukluğu, yorgunluk, bütün vücutta tutukluk,
vücut veya baş ağrısı, ellerde ve ayaklarda uyuşma şeklindeki birçok
şikâyet bu sendromun
belirtileri arasındadır.
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BELİRTİLER 3 AYDAN DAHA UZUN SÜRERSE DİKKAT EDİN
Sıklıkla kronik ağrısı olanlara ve hassas noktalarda yakınma söz konusu
olanlara, hassas noktaları ortaya çıkaran fizik muayene ile Fibromiyalji tanısı
konulur. Bu kronik ağrılar, en az üç aydan beri sürmekte olan ve vücudun üst ila alt yarısında yer alan ağrıyı da içermelidir. Fizik muayene, 18
adet daha önce tanımlanmış hassas noktanın 11 tanesinde ağrı oluştuğunu
göstermelidir. Yakınmayı açıklayacak fiziksel bulgunun olmaması halinde,
bölgesel ve sistemik hastalıkların ayırıcı tanısının yapılabilmesi için ayrıntılı
muayene yapılması önemlidir.

DOĞRU TEDAVİ İLE AĞRILAR AZALIR
Tedavideki amaç, ağrı ve yorgunluktan yakınan, fiziksel ve sosyal yaşamı
etkilenmiş kişilere yönelik tedavi seçeneklerini oluşturmaktır. Hastalara, ilaç
tedavisinde ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, antidepresanlar verilirken; fizik
tedavi için egzersizler (Yürüyüş, koşu, bisiklet egzersizleri) önerilir. Fibromiyaljinin tedavisinde, hastanın şikayetlerine göre ilaç tedavisi uygulanır.
Fizik tedavide sıcak, soğuğun ve elektriksel uyarının fizyolojik etkilerinden
yararlanarak kaslarda gevşeme ve yumuşak doku ağrılarının giderilmesi
amaçlanır.

HASTALIK KONUSUNDA BİLİNÇLİ DAVRANIN
Fibromiyalji sendromu, ilerleyen ve hastalarda yaşam sürelerini etkileyen
bir hastalık değildir. Bunun için öncelikle hasta eğitimi önemlidir. Ayakta
durma, uzun süreli oturma, stres, uzun süreli yazı yazma, ağırlık kaldırma,
kolların gergin pozisyonda çalışma yüzeyinde bulunması gibi faktörler fibromiyaljinin belirtilerini şiddetlendirebileceği akılda tutulmalıdır.

Yapılan çalışmalar, bu tedavi yöntemlerinin birlikte uygulanmasının daha
faydalı olduğunu göstermiştir. Fibromiyalji sendromunun kesin tedavisi
yoktur ancak, bu tedavi yöntemleri hastaya uygulandığında hastanın ağrıları en aza iner ve yaşam kalitesi biraz daha yükseltilmiş olunur.

SAĞLIKLI YAŞAM

Türkiye Genç Yaşta
Kalp Krizi
Geçirmede
Birinci Sırada

Her sene kalp krizinden ölenlerin sayısı 200 bin civarındadır. Fakat bazı önlemlerle kalp krizi riski en aza
indirilebilir. Kiloyu kontrol etmek, düzenli spor yapmak, beslenmede sebze ve meyveye ağırlık vermek,
sigarayı bırakmak, kolesterol ve tansiyona dikkat etmek bunların en önemlileridir. Erken müdahale edilen
kalp krizlerinde ölüm oranı oldukça düşüktür.
ERKEN MÜDAHALE, HAYATA BAĞLAR
Gerektiğinden az oksijen alan kalp dokuları ölür ve kalp krizi oluşur. Ayrıca,
bu sorun kroner damarlardaki tıkanıklıkların ve daralmanın da nedenidir.
Kalp dokusu beslenemediği zaman metabolik değişikliklere uğrar ve ölümle
sonuçlanabilen ritim bozukluklarına neden olur. Bu sorunun uzun sürmesi
halinde ise kalp kanı pompalayamaz hale gelebilir.
KRİZLE OLUŞAN HASARIN TELAFİSİ YOK
Kriz geçirmiş bir kalpte ölen dokunun yerine yenisi gelmez. Görevini yerine
getirmeyen bir yara tabakası meydana gelir. Kalp kriziyle oluşan hasarın geri
dönüşü yoktur. Bu yüzden; erken müdahale, hayat kurtarır, hem de sonradan
meydana gelebilecek kalp yetersizliğini önler.
GENÇLER TEHLİKEDE
Genelde yaşlı insanlarda görülen bir hastalık olarak bilinen kalp rahatsızlıkları,
artık genç ve orta yaş grubunda da görülmeye başlanmıştır. 22 ülke arasında,
Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından yapılan araştırmada, 50 yaş altı kalp
krizi geçirme oranlarında Türkiye birinci sırada yer almaktadır. Aşırı stres,
dengesiz beslenme, sigara başta olmak üzere bağımlılık yapan maddeler,
genç yaşta kalp krizi riskini arttırıyor. Ayrıca genç yaşta hayatını kaybeden
insanların genelinde fark edilmemiş doğumsal kalp kası, kalp kapak sorunları
ya da aniden meydana gelen ritim bozuklukları görülüyor. Bu nedenle ailesinde genç yaşta ölen insanlar varsa mutlaka diğer aile fertleri de muayene ve
tetkiklerle kontrol edilmelidir.
KALP KRİZİ TEHLİKESİ YARIYA İNİYOR
Kalp krizi riski genetik olarak da çocuklara geçebilmektedir. Ailede 50-60’lı
ya da daha erken yaşlarda kriz geçiren var ise risk daha da artmaktadır. Ama

bu mutlaka diğer aile fertlerinin de kriz geçireceği anlamına gelmez fakat
diğer insanlara göre bir risk söz konusu. Ailesinde böyle bir risk olan kişilerin
yaşam tarzına ve beslenmelerine daha fazla dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu
konuda sigara da en önemli etkenlerden birisidir. Sigara bırakıldıktan sonraki
bir gün içinde dahi kalp krizi riski yarıya inmektedir ve 4–10 yıl sonra sigara
kullanmayan bir kişi ile aynı düzeye gelinebilir. Çok fazla alkol tüketiminde
de damar sertliği meydana gelmektedir ve kalp krizi riski de artmaktadır.
Günde 3 fincan kahveden fazlası da kalbe zarar vermektedir.
KALBİNİZİ SEVİYORSANIZ BUNLARI YAPIN
Tükettiğimiz besinlerde doymuş yağlarda kolesterol oranı fazladır, doymamış
yağlarda ise bu oran daha azdır. Bu nedenle soframızdaki doymuş yağ oranını
azaltmamız gerekmektedir. Hayvansal yani katı yağlarda doymuş yağ bulunmakla beraber sıvı yağlarda ise doymamış yağlar bulunmaktadır. Sığır eti,
yağlı koyun eti tüketmek yerine daha çok tavuk, hindi, balıketi tercih edilmelidir. Tahıl, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmelidir. Peynir alırken
az yağlı olanları tercih etmeli, yağ oranı az olan süt ve yoğurt tüketilmelidir.
Ayrıca,
• Sigarayı bırakın
• Diyabet ve yüksek tansiyon hastalığınız varsa tedavi ettirin ve düzenli takibe
alın
• Kolesterol oranı düşük bir diyet tercih edin ve daha çok sebze ve meyveye
ağırlık verin
• Düzenli olarak spor yapın
• Diğer aile fertlerinde kalp sorunu varsa düzenli kontroller yaptırın
• Stresten kaçının, kendinizi mutlu edecek işlerle meşgul olun.
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SağlıklıDişler
ve
Beslenme
Sağlıklı bir ağız ve diş yapısına sahip olmak, doğru beslenme açısından önem taşımaktadır.
Diş sağlığı bozuk olanlarda, yeterli çiğneme olamayacağından dolayı, mide ve bağırsak
gibi hastalıklar çıkar. Diş gelişimi anne karnında başlayan ve ergenlik çağına kadar süren
bir süreçtir. Bu süreçten sonra diş gelişimi olmadığından, var olan dişlerin korunması
önem taşımaktadır. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin diş sağlığı açısından da çok önemli
olduğunu belirten diyetisyenler, sağlıklı dişler için beslenmede bazı noktalara dikkat çekmek istiyorlar. Bunlar:
1. Anne karnından başlayarak diş sağlığını korumada en önemli mineral, kalsiyumdur.
Süt, yoğurt, peynir, kefir, koyu yeşil yapraklı sebzeler kalsiyumdan zengindirler. 0-3
yaştaki bebeklerin floru yeterli alınmasının gelecekte oluşacak diş çürümelerini önlediğini
ispatlayan kitaplar bulunmaktadır. Bu dönemde florun yeterli alınması, dişlerin çürüğe
karşı direncini artırır.
2. Anne karnından başlayarak yeterli D vitamini alımının diş yapısını güçlendirmektedir. D vitaminin en önemli kaynağı güneştir. Bu nedenle her gün belli bir vakit açık
havada olmaya özen gösterilmelidir.
3. Diş gelişiminde önemli rol oynayan bir başka mineral ise fosfordur. Proteinden
zengin olan gıdalarda genelde fosfor oranı da yüksek seviyededir. Günlük beslenmenizde
yeterince protein alıyorsak demek ki yeterli fosfor da alıyoruz demektir.
4. Gazlı içecekler, dişleri aşındırmaktadır. Bu yüzden gazoz, soda gibi içeceklerden
uzak durmaya çalışın. Çay-kahve gibi renkli içecekler diş yapısının sararmasına sebep
olmaktadır, bu da estetik olarak hoş bir görüntü yaratmamaktadır.
5. Elma, havuç, ayva gibi sert besinlerin ısırılarak yenmesi diş etlerini güçlendirdiği gibi
dişlerin mekanik temizlenmesinde yardımcı olmaktadır. Yemeklerden sonra veya bir
şeyler atıştırdıktan sonra su içmeye çalışın. Çünkü besinlerin renklerini diş minelerinize
geçişini azaltacağından dolayı korumaya yardımcı olur.
Ağız ve diş sağlığınız için günde en az 2 kere dişlerinizi fırçalamayı da unutmayın.
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Sınav Kaygısı
ve
Meslek Seçimi Semineri
Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi salonunda, İstanbul Aydın
Üniversitesi ve Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklaşa
hazırladığı “sınav kaygısı ve başa çıkma yöntemleri, meslek seçimi ve
geleceğin meslekleri” konulu bir seminer düzenlendi.
Seminere Çankaya Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan, Çankaya ilçe milli eğitim şube müdürleri Fatma Balıkçı, Nihat Yasa, Elif
Belkıs Demir, İstanbul Aydın Üniversitesi yetkilileri, özel dershane
müdürleri ve rehber öğretmenleri katıldı. Çankaya Milli Eğitim Şube
Müdürü Fatma Balıkçı konuşmasında ”okulların amaç ve planlaması
ile dershaneler arasındaki fark; ikisinin merkezinde de insan ve öğrenci
olgusu temel alınırken, okullarımız öğrencileri hayata dershaneler ise
sınavlara hazırlamaktadır.

Okulların dershaneleri kendilerine destek veren kurumlar olarak
görmeleri, ne kadar yanlışsa, dershanelerinde okulun yerini alma
isteği o kadar yanlıştır. Ben dershanelerimizi öğrencilerimizi sınavlara hazırlayan, öğrencilerin kariyer planlamalarında onlara destek
veren, başarı kaygısının kontrol edilmesi, planlı ve düzenli çalışma
alışkanlığını kazandıran, sürece velileri dahil eden, çok önemli profesyonel kurumlar olarak görüyorum” dedi.
Seminerin sunumunu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi Başkanı Öğretim Görevlisi Kazım Bedir
yaptı. Toplantı kokteyl ile sona erdi.
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KİTAP TAVSİYELERİ

KültürHazinesiKitaplar
Aşk Başka Yerde, Elif Usman
Umut, aşkla tanıştığında henüz küçük bir çocuktu. Babasının ani ölümünden sonra, annesiyle beraber yaşamaya başladığı
Cavidan Hanımın evinde tüm hayatı değişti. Orada aşkı buldu Umut, Edayı. Ölüm acısıyla incinen küçük kalbine
daha büyük bir deva olamazdı. Ancak çocukluk aşkının, hayatının aşkı olduğunu ve aşk acısının, ölümden bile keskin olabileceğini henüz bilmiyordu. Yaşam, onu tesadüflerle dolu bir yolculuğa çağırıyordu. Aşk Başka Yerde; umut ve
umutsuzluk, ölüm ve yaşam, hayaller ve hayal kırıklıkları, aşk ve aşk acısı üzerine bir roman. Herkesin, ama en çok da
aşk acısıyla genç yaşta tanışanların, umudun aslında bitmeyen bir işkence olduğunu bilenlerin, kaçmak ve kaybolmak
isteyenlerin yüreğine değecek bir hikâye. Umutsuz aşkların öyküsü ...

Bir Devrimin Ruhu Begüm, Kenizé Mourad
Kenize Mourad, Kuzey Hindistan’daki Awadh Krallığının Begüm Hazret Mahalin çok az bilinen hikâyesini konu ettiği
romanında, İngiliz işgaline karşı 1857 yılında gerçekleşen ve Begüm’ün bizzat başını çektiği Sipahi Ayaklanmasını
anlatırken bugünün dünyasına da göz ardı edilemeyecek göndermelerde bulunuyor. Begüm, fazla tanınmayan ama cesareti ve kahramanlığıyla Hindistan’ın bağımsızlık savaşında ilk adımı atan benzersiz bir genç kadının romanıdır. Saraydan Sürgüne, Toprağımızın Kokusu adlı kitaplarıyla tanıdığımız Kenizé Mourad, bu kez 1856 yılında ülkenin büyük
bölümünün mutlak hâkimi olan İngiliz Batı Hint Kumpanyasının, Kuzey Hindistan’ın en zengin devleti bağımsız
Awadhı ilhak etmeye, bu devletin kralını sürgüne göndermeye kalkmasıyla yol açtığı büyük bir ayaklanmayı anlatıyor.
Bu ayaklanmanın lideri ise kralın dördüncü karısıdır. Awadh Krallığının başkenti olan, ihtişamı ve farklı toplumların
uyumlu yaşamları nedeniyle Altın ve Gümüş Şehir olarak tanınan Lucknow bu ilk bağımsızlığın merkezi olacak; en
acımasız katliamlar, en inanılmaz yiğitlikler, en iğrenç ihanetler, aşkların en umutsuzu, en yasağı burada yaşanacaktır.
Begüm, bir devrimin ruhunun ve unutulmaz bir kadının öyküsü. Bu öyküdeki tarihi olaylar ve kahramanlar gerçektir.
Bu destan Kuzey Hindistanda, gücünün doruğundayken günümüz Uttar Pradesh eyaletine denk olan, Fransanın yarı
büyüklüğündeki Awadh Krallığında gelişmiştir.

Dünya Tarihi, Clive Ponting
Bilinen dünya tarihi anlatıları, Batı uygarlığının yükselişine odaklanma eğilimi nedeniyle Antik Yunan, Roma İmparatorluğu ve Avrupa’nın genişlemesi konularına ağırlık verir. Çin, Hindistan ve Japonya gibi büyük uygarlıkların tarihleri,
dolayısıyla dünya nüfusunun çoğunluğunun yaşadıkları, genellikle çok daha küçük bir alana sıkıştırılır. Dünya Tarihi,
tamamen farklı bir yaklaşım sergiliyor. İnsanın öyküsünün bütünsel bir açıdan anlatılması gerektiği varsayımından yola
çıkarak insanın evrimini, avcı ve toplayıcı olarak yaşamlarını ve devamında tarıma geçişlerini irdeledikten sonra Mezopotamya, Mısır, Çin, İndus Vadisi, Mezo Amerika ve Peru gibi yeryüzünün çeşitli bölgelerinde uygarlıkların ortaya çıkışını
ele alıyor. Anlatısına ilk uygarlıkların öyküsüyle devam ederek bunların yalnızca farklılıklarını değil, benzerliklerini de
vurguluyor. Aralarındaki ilişkilerin nasıl kurulduğunu ve teknolojinin, fikirlerin ve dünyanın en büyük dinlerinin birinden ötekine nasıl geçtiğini açıklıyor. Büyük İslam, Çin ve Moğol İmparatorluklarına ayrıntılı olarak yer veriyor. Öykünün
ancak sonlarına doğru Avrupa, teknolojik yenilikler ile sosyal ve ekonomik değişimlerin üzerinde yükselerek yavaş yavaş
dünyaya egemen olmaya başlıyor. 21. yüzyıla gelindiğinde Avrupanın bu egemenliği de ortadan kalkıyor. Dünya Tarihi,
tam bir küresel alan taramasını gerçekleştirerek insanlık tarihinin yeni ve şaşırtıcı derecede farklı bir anlatımını sunuyor.
Bu, yeni yüzyılda geçerli olacak bir dünyanın tarihi.
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Bir Dönem İki Kadın, Oya Baydar, Melek Ulagay
Oya Baydar ve Melek Ulagay... Dünyanın ve Türkiye’nin, 1940’lardan günümüze uzanan macerasına tanıklık etmiş,
tanıklıkla kalmayıp olayların içinde yaşamış iki kadın. Gençliği, umudu, devrimci mücadeleyi, sol örgütleri, hapishaneleri, işkenceleri, sevdiklerini yitirmenin acısını, mülteciliği, sürgünü, eve dönüşleri, İstanbul’dan Filistin kamplarına,
Güneydoğu’dan Avrupa kentlerine savrulan yaşamlarını anlatıyorlar. 27 Mayıs’a, 68 olaylarına, so-lun yükselişine, 1
Mayıslara, 12 Mart ve 12 Eylül darbelerine, katliamlara, kürt hareketinin başlangıç günlerine, kontrgerillaya, Ortadoğuda
Amerika ve İsrail’in Filistin halkını yok etme planlarına, Doğu blokundaki yaşama, Berlin Duvarı’nın yıkılışına, sosyalist
sistemin çöküşüne, yakın tarihin daha nice olayına tanıklık etmişler. Günümüz Türkiye’sinde ve dünyada adları bilinen,
bugün hâlâ önemli konumlarda, siyaset sahnesinde ya da yaşamın türlü alanlarında karar noktalarında olan pek çok insanı
yakından tanımışlar. Dostluğu, yoldaşlığı, sevgiyi, aşkı, örgüt ve parti içi sorunları yoğun duygularla yaşamışlar. Ve şimdi
kendileriyle, geçmişle, tarihle hesaplaşarak o günleri anlatırken, geleceğe sesleniyorlar. “Tarihi sadece erkekler yazmamalı,
tarih erkeklerin insandan çok siyasete odaklı resmi tarihi olmamalı. Bizimki bir başlangıç, geçmişi yansıttığımız ayna
da bizim kendi aynamız. Umarız devamı gelir, başkaları da kendi aynalarını tutarlar tarihimize” diyor Melek Ulagay
ve Oya Baydar. Bunca insan geçti hayatımızdan, acı tatlı bunca olay, anlatılanlar ve anlatılamayanlar, hatırlananlar
hatırlanmayanlar, unuttuklarımız, unutmak isteyip de unutamadıklarımız ya da unutmaktan korktuklarımız. Bizimki;
farklı duygular, farklı dürtülerle, farklı ortamlarda ama aynı amaca doğru, paralel çizgiler gibi kesişmeden akıp geçen iki
yaşam; iki kadın hikâyesi işte...

Gelecekteki İlkel, John Zerzan
‘İnsanın kendisini ve etrafındaki her şeyi yok etmekte sergilediği inanılmaz yaratıcılık, medyadan saat başı akan haberlerle
çeşitlendikçe, soruyoruz birbirimize; yanlışı nerede, ne zaman, nasıl yaptık. İnsan denilen canlı türü, nasıl oldu da, kendi
yaşamını, dünyayı, hatta yavaş yavaş uzayı ve diğer gezegenleri cehenneme çeviren bir varlığa dönüştü.’ Bilim, felsefe,
sosyoloji ve psikoloji alanlarındaki belli başlı ilerlemeler ile tahakküm arasındaki keskin paralelliği zengin örneklemelerle
ortaya koyan Gelecekteki İlkel, uygarlık karşıtı bir başyapıt olarak, günümüzün evrensel sorunlarına yepyeni bir bakış
açısı kazandıracaktır.

Soykırımın İkinci Safhası, Raymond H. Kevorkian
“Tarihçi Raymond H. Kevorkian, Soykırımın İkinci Safhası adlı kapsamlı çalışmasında, Ermeni Diasporasının köklerini sürüyor. Suriye ve Mezopotamya çöllerinde hayatta kalanların çocuklarının doğum kütüğü sergileniyor sanki... Son
dönemlerde yapılan çalışmalarda, İttihat Terakki Partisi’nin, Teşkilat-ı Mahsusa’nın ve ordusunun 1915 trajedisinde
oynadığı rol, ITF Merkez-i Umumisi tarafından uygulamaya konulan genel işleyiş düzeni ve mekanizma daha iyi sergilendi. Bu çalışmada ise Halep’te bulunan, Şükrü Kaya’nın yönetimindeki İskan ve Muhacirin Dairesi tarafından yönetilen
Toplama kampları ağları ortaya çıkarılıyor... Kitap bizi, çok acı bir biçimde, Suriye çöllerindeki toplama kamplarının
dünyası içine sokmakta. Valilerin, kaymakamların, kamp müdürlerinin, kıyıma katılan aşiretlerin ve aşiret şeflerinin kimlikleri de ortaya çıkıyor...”
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“benim tercihim,
ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU”

Gençlerimizi, iş yaşamına henüz öğrenciyken alıştırmak, teorik olarak öğrendikleri bilgilerin iş yaşamında pratik olarak nasıl uygulandığını görmelerini sağlamak,
mezuniyet sonrası çok daha bilinçli seçim yapmalarını sağlayacaktır. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nun ”Yerinde Uygulama“ projesi ve “Mezun Yerleştirme”
birimi bu anlamda oldukça etkin çalışmaktadır. Öğrenciler haftada 1 gün kendi branşları ile ilgili bir alanda, şirkette neler yapıldığını görmekte ancak bundan
çok daha önemlisi işyeri kuralları, işyerindeki ilişkiler bütünü, diğer birimlerde neler yapıldığı gibi konularda da bilgi sahibi olmaktadır.

Berrin Tavman / HEDEF GRUP, İnsan Kaynakları Direktörü
Hedef Grup ; 1700’ ü aşkın çalışanıyla satış ve dağıtım, üretim, perakende ve turizm alanlarında faaliyet göstermektedir.
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