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'GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI' ÖN ELEME SONUÇLARI BELLİ OLDU  

Televizyon Yayıncılığı, Haber Yayıncılığı, Radyo Yayıncılığı, Dijital Yayıncılık ve Güzel 

Türkçe kategorilerinde düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ön eleme 

sonuçları açıklandı. 121 üniversiteden yapılan başvurulardan 154 eser finale kaldı. 

TRT'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması" ön eleme 

sonuçları belli oldu. 

154 ESER FİNALDE 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi İdari Sosyal Bilimler 

Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri de finale kalan 154 eser 

arasında yer aldı.  

“Kadının Portresi” adlı Podcast yayını ile Melek Çetinkaya, Tuğçe Çeşmeci ve Sema 

Arslan, “Sana Yalan Borcum mu Var?” adlı Dijital Video İçerik Formatı ile Cem Berkan 

Karadede ve Beyzanur Özer, “Hezel Ana Haber” adlı Televizyon Programı ile Caner 

Tıkız finale adını yazdırdı. 

Öğrencilerin proje danışmanlıkları ise Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi, Öğr. Gör. Kerem 

Yükseloğlu, Ar. Gör. Eda Çekemci tarafından gerçekleştirildi. Kazananlar, tarihi 

önümüzdeki günlerde duyurulacak bir etkinlikle açıklanacak ve ödüllerine kavuşacak. 

“BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ, 2026’YA KADAR MEYDANA GELEBİLİR” 

Kuzey Anadolu fayının kırılmayan 2 segmenti olduğunu ve bu durumun Marmara ve 

Ege’yi tehdit ettiğini kaydeden Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, 

beklenen İstanbul depreminin 2026’ya kadarki süreçte gerçekleşebileceğini söyledi. 

Selim, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki yapıların yüzde 40, Avrupa Yakası’ndaki 

yapıların ise yüzde 60 ölçeğinde risk taşıdığını söyleyerek kentsel dönüşüm 

projelerinin önemini vurguladı. 

17 Ağustos depreminin 22’nci yıldönümünde Türkiye’de deprem riskiyle karşı karşıya 

olan bölgelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi 

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Neoteknik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. 

Haluk Selim, Kuzey Anadolu fayının kırılmayan 2 segmenti kaldığını ve bunun büyük 

bir risk taşıdığını söyledi. Bu durumda Marmara Denizi ve Ege Denizi’nin tehdit altında 

olduğunu kaydeden Selim, “Kuzey Anadolu fayı, 1999’da meydana gelen iki depremle 

kendisinden uzun bir süre bahsettirdi. 1939’da başlayan bu süreç, 60 sene içer isinde 

yaklaşık 11 tane 7’den büyük depremle Kuzey Anadolu fayı yaşadığımız bu coğrafyada 

büyük bir etkisini gösterdi. Fay, 1999’daki depremlerle batıya kadar ulaştı. Fakat 

sonrasında ne oldu? Batıya ilerlemesi gerektiği halde, Düzce’ye döndü ve ikinci 

deprem meydana geldi. Şu anda riskini Marmara denizinde devam ettiriyor” dedi. 
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KUZEY ANADOLU FAYININ KIRILMAMASI RİSKLİ 

Kuzey Anadolu fayının burada kırılmayan 2 segmenti kaldığını aktaran Prof. Dr. Selim, 

“Bir tanesi 100 kilometre uzunluğundaki Yedisu Segmenti. Kuzey Anadolu fayının, 

Karlova’ya kadar uzanan bölümü üzerinde. O da henüz kırılmadı ve büyük bir risk teşkil 

ediyor. Her an kırılabilir ve 7’den büyük hasar yapıcı, yıkıcı bir deprem meydana 

getirebilir. Bir diğeri de Kuzey Anadolu fayının en önemli lokasyonlarından biri olan 

Marmara bölgesindeki 115 kilometrelik fay hattı. O da kırılmadı. Bu da maalesef 

Tekirdağ’dan başlayıp, İstanbul merkezli, İzmit’e kadar uzanan ve Bursa, Balıkesir’i 

kapsayan birçok bölgeyi etkileyecek olan bir deprem olarak karşımıza çıkıyor. Buna 

olası İstanbul depremi demek de çok yanlış. Çünkü bu bölgede birçok alanda yerleşim 

alanları ve nüfus, sanayi, finans merkezi var” ifadelerini kullandı. 

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ 2026’YA KADAR MEYDANA GELEBİLİR 

“Bu depremin olmaması Kuzey Anadolu fayı için pek hayra alamet değil. Burada büyük 

bir risk faktörü olarak Marmara Bölgesi ön plana çıkmış oluyor” diyen Prof. Dr. Selim, 

sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu bölgede 17 Ağustos 1999’da bir deprem meydana geldi. Üzerinden 22 sene geçti 

ve hala bir deprem meydana gelmedi. Bunun sebepleri de var. O nedenleri de 

tartışmak gerekir. Bu periyodlara bakıldığında istatistiksel bir bilgi ortaya çıkabilir. 

Sadece Doğu Marmara’yı ele alırsanız, 1999’da, 256 seneyle 245 sene aralığında bir 

deprem meydana geliyor. Periyodu böyle. Batı Marmara’yı ele alırsanız, İstanbul 

merkezli depremlerde yine 950 sene sonra bir deprem meydana geliyor. Ardından 257 

sene sonra bir deprem ve sonrasında deprem yok. Burada 257 seneyi ve 1766 

depremini ele alırsak, 2026’ya kadar fay kırılacak gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Ama bu 

tamamen istatistiki bir bilgi.” 

MİDİLLİ FAYI KÜÇÜK MENDERES VE BÜYÜK MENDERES GRABEN 

SİSTEMLERİNİ TEKRAR HAREKET ETTİREBİLİR 

Prof. Dr. Selim, “Şu anda risk alan olarak Batı Anadolu bölgesinde, belki Midilli 

Adası’nın hemen güneyindeki Midilli fayının, belki Sisam Adası’nın Batı kesiminde yer 

alan Atina’ya doğru olan kesimde denizin içinde ya da kara uzantısı olan Küçük 

Menderes, Büyük Menderes graben sistemlerini tekrardan hareket ettirebilir. Çünkü 

2020’de 5’ten büyük birçok deprem kaydedildi. Bunun nedeni 2 Mayıs 2020’de 

meydana gelen 6,4’lük Girit Adası depremi. Şu anda devamlı geriyor. Bu bölge 

tamamen risk altında. Bu bölgedeki gerilme yaklaşık Kuzey Anadolu fayını da etkiliyor 

ve buradaki depremi geciktiriyor. Ege Denizi’nde ne kadar çok 6’dan büyük deprem 

olursa, Marmara Denizi’ndeki sıkışma kökenli olan deprem gecikecektir” diye konuştu.  
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İSTANBUL’DA AVRUPA YAKASINDAKİ BİNALARIN RİSK ORANI YÜZDE 60 

“Kuzey Anadolu fayı, Marmara Denizi kesiminin hemen yakınından geçiyor. 115 

kilometrelik fay hattı Marmara Denizi’ni gösteriyor. Dolayısıyla kırılacak olan fay hattı 

115 kilometrelik. İstanbul’daki yapılarda özellikle Anadolu Yakası’ndan başlayacak 

olursak; Tuzla, Kartal, Pendik, Üsküdar, Kadıköy’e kadar olan bir alanda yüzde 40 

ölçeğinde bir risk olduğunu söylemek gerekiyor. Avrupa Yakası’na baktığımızda ise bu 

oran yüzde 60’lara kadar çıkıyor. Çünkü bu alan daha geniş bir sahil kesimine sahip. 

Silivri’ye kadar uzanan hatta devamında Tekirdağ ve sahiline kadar geçen bu 

kesimdeki yapı stoğuna bakmak gerekir. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nda 

finans problemlerinin çözülerek, yerel yönetimin, vatandaşların ve devletin el birliği ile 

bu binaların kentsel dönüşümünün yapılması şart.” 

ŞEF MEHMET YALÇINKAYA İGÜ’YE KONUK OLDU 

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya Gastronomi Söyleşileri etkinliği kapsamında İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’ne konuk oldu. ‘Bir akademisyenin verdiği dersi şef veremez’ diyen 

Yalçınkaya, “Biz eğitmen değiliz. Biz şefiz. Biz üretir ve satarız. Gastronomide 

akademisyenlerden eğitim almak lazım. İstanbul Gelişim Üniversitesi ve ekibi güzel 

işler yapıyor” ifadelerini kullandı. 

Ünlü Şey Mehmet Yalçınkaya, Gastronomi Söyleşileri etkinliği kapsamında, İGÜ Genel 

Sekreteri Doç. Dr. Serdar Çöp’ün konuğu oldu.  Şef Yalçınkaya, kurduğu Gastro 

Arena’nın 2 yıldır İstanbul Gelişim Üniversitesi ile çalıştığı belirtti. Yalçınkaya, “Birçok 

üniversiteden talep aldık ama İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri ile 

çalışıyoruz. Gastronomi eğitimi zordur. Gastro Arena’daki dersleri İGÜ Sürekli Eğitim 

Merkezi ile yapıyor, birlikte hazırladığımız eğitim programını uyguluyoruz” dedi.  

“BİR AKADEMİSYENİN VERDİĞİ DERSİ ŞEF VEREMEZ” 

Türkiye’nin bir turizm ülkesi olduğunu söyleyen Şef Yalçınkaya, “Turizm ülkesi 

olduğumuzdan da gastronomi çok değerli. Gastronomiye ilginin artmasında 

üniversitelerin ve bizlerin yaptığın işlerin de payı var. Bir akademisyenin verdiği dersi 

şef veremez. Biz eğitmen değiliz. Biz şefiz. Biz üretir ve satarız. Gastronomide 

akademisyenlerden eğitim almak lazım. İstanbul Gelişim Üniversitesi ve ekibi güzel 

işler yapıyor” diye konuştu. 

Dünyada gastronomi trendlerinin değiştiğini ifade eden Şef Yalçınkaya, “İnsanların 

taleplerine göre değişiyor. Pişirme teknikleri değişiyor. Açık ateşe, doğala, vegana ve 

yerele dönülüyor. Gelecekte dünya bu 4 kulvar üzerine yoğunlaşacak” dedi. 
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BESİN ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT; ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR 

Besin kaynaklı hastalıklara özellikle bebeklerin çocukların, gebelerin, yaşlıların ve 

bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin daha duyarlı olduğunu belirten Halk Sağlığı 

uzmanı Dr. Nurten Elkin, “Besin zehirlenmelerinin çoğunlukla hafif seyreden ve kısa 

süreli hastalıklar olmalarına karşın, bireye bağlı faktörlerle ağır seyirli ve ölüme kadar 

giden tablolara neden olabilirler” diye konuştu. 

“Besin zehirlenmesi; özellikle yaz aylarında artış gösteren önemli bir halk sağlığı 

sorunudur” diyen Halk Sağlığı uzmanı Dr. Nurten Elkin konuyla ilgili açıklamalarda 

bulundu. 

BESİNLERİN SAKLANDIĞI KAPLARA DİKKAT 

Besin zehirlenmelerine yol açan etmenler hakkında bilgi veren Dr. Nurten Elkin, 

“Kimyasal maddeler, tarım ilaçları, deterjanlar, plastikler, parazitler ve 

mikroorganizmalar (bakteri, küf, maya) bu etmenler arasında sayılabilir. Besinlerin 

saklanacağı kaplarda önemli olup; bakır ve kurşun kaplarda saklanması özellikle ağır 

metal zehirlenmelerine neden olabilecektir. Bu nedenle kalaysız bakır, alüminyum ve 

boyalı plastik kaplarda besinler bekletilmemelidir” ifadelerini kullandı. 

“BELİRTİLER 30 DAKİKA İLE 72 SAAT ARASINDA ORTAYA ÇIKAR” 

Besin zehirlenmelerinin çoğunlukla aniden başladığını söyleyen İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, “Kontamine olmuş 

besinler tüketildikten sonra hastalık belirtileri 30 dakika ile 72 saat arasında ortaya 

çıkabilir. İshal, karın ağrısı, karında kramp, bulantı, kusma bazen de ateş görülebilir.  

Aynı kontamine besini tükettikten sonra bazı bireylerde hiç belirti görülmezken, bazı 

bireylerde de belirtiler çok ağır seyredebilir; bu durumu belirleyen besinin ne oranda 

kontamine olduğu, tüketilen miktar ve bireyin duyarlılığıdır” dedi. 

Kusma ve ishalin vücudun toksine gösterdiği tepki olduğunu, özellikle ilk 24 saat 

içerisinde bulantı ve ishali önleyici ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerektiğine vurgu 

yapan Dr. Nurten Elkin, “Bu dönemde yatak istirahati ve bol sıvı alınması çok önemlidir. 

Yoğurt, pirinç lapası, haşlanmış patates gibi besinlerin tüketilmesi ishalin azalmasında 

etkili olabilir, bunun yanında çiğ sebze, kayısı, erik, incir, karpuz, üzüm gibi meyvelerin 

bağırsak hareketliliğini artıracağı için tüketilmemesi uygun olacaktır. Kanlı ishal, ishal 

ile şiddetli baş ağrısı, boyun ağrısı veya ateş varsa ve zehirlenme belirtileri iki günden 

fazla devam ediyorsa hemen bir hekime başvurulmalıdır” açıklamasında bulundu. 
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ZEHİRLENMELERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 

Dr. Elkin besin zehirlenmelerinden korunmak için ise şu tavsiyelerde bulundu: 

“Kişisel hijyenin sağlanması, ellerin sık sık, yöntemine uygun şekilde yıkanması, 

tırnakların kısa ve temiz olması, ellerde yara, kesik gibi durumlarda besin hazırlanması 

gerekiyorsa bu lezyonların su geçirmeyen bir bandajla kapatılması, pişirilip daha sonra 

tüketilecek yemeklerin oda sıcaklığında, tezgah ve ocak üzerinde iki saatten fazla 

soğumaya bırakılmaması, yaz aylarında  ise pişmiş yemeklerin oda sıcaklığında bir 

saatten fazla bekletilmemesi, dondurulmuş besinlerin asla kalorifer, soba vb. üzerinde 

çözdürülmemesi, bu besinlerin en uygun çözdürme yöntemlerinin buzdolabı 

sıcaklığında, ambalajlı hali ile akan su altında veya mikrodalga fırında çözdürmek 

olduğunun bilinmesi, öncesinde de bu besinleri satın alırken soğuk zincirinin kırılmamış 

olmasına dikkat edilmesi, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin kullanılmaması, 

satın alınan sebze ve meyvelerin bol akan su altında iyice yıkanması, kıymadan 

yapılan besinlerin iyice piştiğine emin olunması, içme suyunun güvenilir kaynaklardan 

temin edilmesi, güvenilirliğinden emin olunmazsa kaynatılması ya da mümkünse 

eczanelerden klor tabletleri alınarak kullanım talimatına uygun olarak kullanılması, 

konserve besin satın alırken, alt ve üst kapakları şişkin ve kutusu hasar görmüş 

olanların satın alınmaması, tahıl, kuru baklagil gibi kuru gıdaların asla nemli ve sıcak 

bir ortamda saklanmaması, her türlü gıda maddesi satın alırken etiket bilgisinin 

okunması, üretim ve son kullanma tarihi ve saklama koşullarına dikkat edilmesi, 

özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılması, 

mutfakta kullanılan bez, tutaç ve süngerlerin mikropların bir yerden başka bir yere 

taşınmasında etkili olabileceği düşünülerek her kullanım sonrası bezlerin dezenfekte 

edilmesi önemlidir.” 

 “KOMUTA KADEMESİNDEKİ YOLSUZLUKLAR AFGAN GÜÇLERİNİ 

DEMORALİZE ETTİ” 

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından bundan sonra ne olacağı merak 

uyandırırken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. 

Bahlul Aliyev, “Afgan hükümet güçleri, Taliban’dan hem sayıca hem de donanım 

açısından defalarca ilerde oldukları halde Amerikan güçlerinin hızlıca çekilmesi, 

merkezi iradenin olmaması, komuta kademesindeki yolsuzluklar, toplumda yaygın olan 

kaos ve korku Afgan güçlerini demoralize etti” diye konuştu. 

ABD’nin Afganistan’dan aceleyle çıkmasının uluslararası ilişkilerin yeni gerçeğiyle 

alakalı olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Sosyolog ve Uluslararası 

İlişkiler Uzmanı Dr. Öğr Üyesi Bahlul Aliyev, “ABD’nin Afganistan’da Taliban ve diğer 

köktenci örgütlere karşı yürüttüğü savaş ABD tarihinin en uzun soluklu savaşı olmakla 

birlikte çok yüksek maliyetiyle de dikkat çekti. 2 trilyon dolarlık bir bilançoyla 

sonlandırılan ABD askeri varlığını incelediğimizde ABD açısından jeopolitik açıdan 

herhangi bir başarı ya da perspektif görünmemektedir. ABD güçlerinin sistematik 
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olarak ülkeden çıkarılmasında tam şekillenmiş olmasa da giderek daha çok belirgin 

şekilde ortaya çıkan yeni uluslararası ilişkiler sistemi anahtar rol oynamaktadır. 2000’li 

yıllarda sürdürülen askeri harekâtla günümüzdeki sistem artık uyuşmamaktadır. 

Harekâtın başlarında ABD diğer jeopolitik aktörler tarafından desteklense de değişen 

düzende artık uzun süredir aynı destek sağlanamamaktaydı. Bu durum Afganistan’da 

Amerikan varlığını anakronizm durumuna düşürmüştü” dedi. 

BÜYÜK GÜÇLERİN ÇATIŞMA NOKTASI: AFGANİSTAN 

Afganistan’ın coğrafi yapısı itibarıyla büyük güçlerin çatışma noktası olduğuna dikkat 

çeken Aliyev “’İmparatorluklar Mezarlığı’ olarak tanımlanan Afganistan’ın coğrafi yapısı 

bu ülkeye yabancı herhangi bir gücün bölgeyi elde tutmasını engellediğini söyledi. 

Aliyev, “Bu bölgeye düzenlenen askeri harekâtlar ağırlıklı olarak jeopolitik önem arz 

etmiş ve büyük güçlerin birbirlerine karşı sistematik karşı koymasıyla sonuçlanmıştır. 

Britanya İmparatorluğu Rusya’nın yayılmacılığı engellemek ve Türkistan’a sahip olmak 

için “Büyük Oyun” olarak da bilinen jeopolitik rekabet çerçevesinde Afganistan’da 

1839-1842, 1878-1880 ve 1919 yıllarında 3 defa savaşa girmiş ve yalnız 1919’un 8 

Ağustosu’nda Afganistan bağımsızlığını kazanmıştır. Analojik olarak 1979-1989 

yıllarında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a askeri müdahalesi işgalden ziyade oradaki 

Sovyet yanlısı rejime destek sağlamak için gerçekleştirilmiş ve diğer aktörler olan ABD, 

Pakistan, Suudi Arabistan tarafından mücahitlere finansal askeri ve lojistik destek 

sağlanmasıyla karşı konulmuştur. Hindistan’ın da bu savaşta Sovyetlerle birlikte Afgan  

 

Hükümetine destek vermesi Pakistan’la mücadelenin uzantısı şeklinde 

değerlendirilebilir. 11 Eylül’den sonra ABD’nin Afganistan’a müdahalesi de aynı şekilde 

Avrasya bölgesinde kontrol mekanizmasına sahip olmak amacıyla yapılmıştı. Ancak 

İngiliz ve Sovyetlerden farklı olarak ABD hem büyük güçler hem de bölgesel güçler 

tarafından, NATO ve partner ülkeler tarafından desteklenmekteydi. Bu durum ABD’nin 

Afganistan harekâtını meşrulaştırmaktaydı. Dönemin tek kutupluluk gerçeği de 

realitenin bir parçasıydı. Yeni dönemde dünyanın tek kutupluluktan sıyrılmaya 

başlaması ve yeni güç merkezlerinin ortaya çıkmaya başlamasıyla ABD’nin 

Afganistan’daki varlığının jeopolitik gerçekliği de değişmeye başladı” diye konuştu. 

“ABD’NİN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİ YENİ STRATEJİK PLANIN BİR PARÇASI” 

ABD’nin Afganistan’dan aceleyle çıkmasının arkasında stratejik bir amacın 

olabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Bahlul Aliyev sözlerine şöyle devam etti: 

“Amerikan başkanı George W. Bush’un ABD’nin bir zamanlar Sovyetlere karşı her türlü 

destek sağladığı köktenci örgütlere, özellikle de yönetimde olan Taliban’a karşı 

başlattığı Afganistan savaşının daha Obama döneminden ABD açısından bir önemi 

kalmamış ve ABD’nin çekilme süreci başlamıştı. Trump döneminde Taliban’la 

görüşmeler yapılmış ve çekilme için altyapı hazırlanmaya başlamıştı. Burada ilginç 
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olan iki durum var: ABD iki kutuplu dünyada rakibine karşı köktenci örgütleri 

desteklemiş, daha sonra bu örgütlere karşı kendisi savaş açmıştı. Biden’ın yönetime 

gelmesiyle Rusya’nın güvenlik açısından ABD için en önemli tehlike kaynağı 

oluşturduğu resmi dilden ifade edilmişti. Aniden, kimseyi bilgilendirmeden başlatılan 

çekilme süreci ABD açısından her ne kadar prestijini yerle bir edecek olsa da 

arkalarında milyarlarca dolarlık silah ve mühimmat bırakarak gerçekleşti.” 

“RUSYA MADDİ KAYNAKLARINI BÖLGEYE YÖNELTMEK ZORUNDA KALABİLİR” 

Afganistan hükümet güçlerinin duruma hâkim olmadığına değinen Aliyev, “Hüküme t 

güçlerinin taktik-teknolojik, finansal ve stratejik destek olmadan köktencilere karşı 

koyacak yetkinlikte olmadığı aşikâr olsa da çoğu NATO ülkelerinin bile envanterinde 

olmayan bahsi geçen silahları ve araçları bölgede bırakarak çekilmesi stratejik planın 

bir parçası olduğu şüphelerini uyandırmaktadır. ABD’nin bölgeden çekildikten sonra da 

bölgeyi istikrarsızlaştırmak, devlet yönetim tecrübesi olmayan, yalnız savaşmayı bilen 

Taliban’ın hedefini kuzeye çevirmek, böylece Rusya’nın dikkatini Sovyetler zamanında 

olduğu gibi yine de bölgeye çekmek için atılmış bir hamle gibi de değerlendirmek 

mümkündür. Zaten finansal sıkıntılar yaşayan Rusya maddi kaynaklarını bölgeye 

yöneltmek zorunda kalabilir. ABD’nin çekilme sürecinin başlamasıyla Rusya 

önderliğinde Özbekistan ve Tacikistan’la birlikte üçlü tatbikatların başlatılması da bu 

açıdan manidardır” dedi. 

“TALİBAN’IN MOSKOVA GÖRÜŞMESİNDE ÇİZDİĞİ YENİ İMAJI ETKİLİ OLDU” 

Afganistan’da hâkimiyeti tam ele geçiren Taliban’ın ‘başarısında’ çizdiği yeni imajın da 

etkili olduğunu söyleyen Dr. Aliyev sözlerini şöyle sonlandırdı: 

“Talibanla ABD arasında görüşmeler uzun zamandır devam ediyordu. 9 Temmuz’da 

Moskova’da Taliban sözcülerinin Taliban’ın uygulayacağı yeni siyasette toplumsal 

barış ve güvenlik garantörlüğü üzerine söylemleri savaşa hazırlıksız yakalanan 

hükümet güçlerini teslim olmaya ikna etti. Taliban’ın daha önce uyguladığı radikal 

icraatlar ABD’nin çekilmesiyle Afganistan toplumunun hafızasını yeniledi. Toplumda 

ciddi bir korku ve kaos gözlemlenmekteydi. Yıllardır Amerikan kuvvetlerinin kurmaya 

çalıştığı dayanıklı Afgan ordusu yolsuzluk yüzünden oluşturulamamıştı. Ayrıca her ne 

kadar desteklense de operasyonlar hep Amerikan kuvvetleri tarafından yapılıyordu. Bu 

da Afgan hükümet güçlerinin sahada tecrübe kazanmasını engellemişti. Afgan 

hükümet güçleri, Taliban milislerinden hem sayıca hem de donanım açısından 

defalarca ilerde oldukları halde Amerikan güçlerinin hızlıca çekilmesi, merkezi iradenin 

olmaması, komuta kademesindeki yolsuzluklar, toplumda yaygın olan kaos ve korku 

Afgan güçlerini demoralize etti. Sınır karakollarında Tacikistan ve Özbekistan’a toplu 

firarilikler de kaosu beslemeye yetti. Bunun üzerine Taliban’ın vaatleri yeni bir ümit 

oluşturmaya başladı. Birliklerin topluca teslim olmaları ve canlarının bağışlanmaları da 

zaten demoralize olmuş ordunun dağılmasını hızlandırdı. İşte bu şekilde Taliban hızlı 

bir şekilde Afganistan’da yönetimi ele geçirebildi.” 


