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TÜRKBĠLĠM HAKEM KURULU

Canan Füsun ABAY(Türkiye) 

EĢref ABAY (Türkiye) 

Mustafa ACAR(Türkiye) 

Serkan ACAR (Türkiye) 

Yücel AÇIN(Türkiye) 

Mehmet ADAK(Türkiye) 

Oğuz ADANIR (Türkiye) 

Erhan AFYONCU (Türkiye) 

RaĢit AHĠSKA (Türkiye) 

Âdem AHĠSKALI (Türkiye) 

Uğur ALACAKAPTAN (Türkiye) 

Fazilet N. ALAYUNT (Türkiye) 

Nevzat ALKAN (Türkiye) 

Esra ALPAGUT (Türkiye) 

Leyla ALPAGUT (Türkiye) 

Z. Asya ALTUĞ(Türkiye) 

Sema AKA (Türkiye) 

Ġsmail AKA (Türkiye) 

Ali AKAR(Türkiye) 

Yasemin AKÇAY(Türkiye) 

ġ. Haluk AKALIN (Türkiye) 

Yavuz AKPINAR(Türkiye) 

Galip AKIN(Türkiye) 

Rıdvan AKIN(Türkiye) 

Emre BAĞÇE(Türkiye) 

Emel BAġTÜRK AKÇA(Türkiye) 

Recep AKDUR (Türkiye) 

IĢık AKGÜN(Türkiye) 

Ġbrahim AKĠġ (Türkiye) 

Ġ. Hakkı AKGÜN(Türkiye) 

Semih AKGÜNEġ (Türkiye) 

Yücel AKSAN (Türkiye) 

Meral AKġENER (Türkiye) 

Sina AKġĠN (Türkiye) 

Yavuz AKPINAR (Türkiye) 

Sedat AKKURT(Türkiye) 

Turan AKKOYUN (Türkiye) 

IĢıl Karpat AKTUĞLU (Türkiye) 

Fulya AKYILDIZ(Türkiye) 

Cihangir AKIN(Türkiye) 

Sonia AMADO(Türkiye) 

Murat ARSLAN(Türkiye) 

Esat ARSLAN(Türkiye) 

Ahmet ARSLAN(Türkiye) 

Rıza ARSLAN(Türkiye) 

Akif AKTAġ(Türkiye) 

Seçil ARTEM(Türkiye) 

Memduh ASLAN(Türkiye) 

YeĢim Doğan ALAKOÇ (Türkiye) 

Ahmet Vefik ALP (Türkiye) 

Galip ALTINAY(Türkiye) 

Maruf ALASKAN(Türkiye) 

Osman ALTUĞ (Türkiye) 

Erhan ASLANOĞLU(Türkiye) 

Tayfun ATAY(Türkiye) 

Z. Asya ALTUĞ(Türkiye)  

Sonia AMADO (Türkiye) 

Dilek ANAÇ (Türkiye) 

Süer ANAÇ (Türkiye) 

Necla ARAT (Türkiye) 

Kemal ARI (Türkiye) 

Kemal ARIKAN (Türkiye) 

Zeki ARIKAN (Türkiye) 

Metin ARIKAN(Türkiye) 

Ahsen ARMAĞAN (Türkiye) 

Çetin ARSLAN (Türkiye  ) 

Sabir ASKARAOV (Özbekistan) 

Bahar ALBAN(Türkiye) 

Hicabi ASLAN (Türkiye  )  

Rafet ASLANTAġ(Türkiye ) 

Tuncer ASUNAKUTLU(Türkiye) 

Faruk AġICIOĞLU(Türkiye) 

Füsün AġKAR(Türkiye) 

Ergün AYBARS(Türkiye) 

Simber Rana ATAY (Türkiye )  

Aytuğ  ATICI(Türkiye) 

Ata ATUN (KKTC) 

Ergün AYBARS (Türkiye) 

Mustafa AYDIN(Türkiye) 

Hasan AYDIN(Türkiye) 

H. Ġbrahim AYDINLI(Türkiye) 

Mustafa AYSAN (Türkiye) 

Fisun ġenuzun AYKAR(Türkiye) 

Ömer AYTAÇ(Türkiye) 
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Nuri AZBAR(Türkiye) 

Ülkü AZRAK (Türkiye) 

Hasan BABACAN(Türkiye) 

Emine BABAOĞLAN (Türkiye) 

Hüseyin BAĞCI (Türkiye) 

Eser GÜL BAĞCI(Türkiye) 

Emre BAĞÇE(Türkiye) 

Esengül BALCI(Türkiye) 

Mustafa BALCI(Türkiye) 

Burcu BALCI (Türkiye) 

Erol BALIK (Türkiye) 

A.Görgün BARAN(Türkiye) 

Belgin BARDAKÇI(Türkiye) 

Haydar BAġ(Türkiye) 

Koray BAġOL (Türkiye) 

Uğur BATI(Türkiye) 

Süheyl BATUM (Türkiye) 

Emel BAġTÜRK AKÇA(Türkiye) 

Mithat BAYDUR(Türkiye) 

Rasim BAYRAKTAR(Türkiye) 

E. Pelin BAYTEKĠN (Türkiye) 

Abdülaziz BAYINDIR(Türkiye) 

ġota BEKADZE (Gürcistan) 

Fikret BERKES(Türkiye) 

Aydın BEYATLI (Türkiye) 

H. Kemal BEYATLI (Türkiye) 

Zekeriya BEYAZ (Türkiye) 

Vahit BIÇAK (Türkiye) 

Elif Uysal BIYIKOĞLU(Türkiye) 

SavaĢ BĠÇER(Türkiye) 

AyĢegül BĠLGE(Türkiye) 

Beyza BĠLGĠN (Türkiye) 

Ayhan BĠLGĠN(Türkiye) 

Oğuz DĠKENLĠ(Türkiye) 

Güler BĠLEN(Türkiye) 

Zekeriya BĠNGÖL(Türkiye) 

Naci BOSTANCI (Türkiye) 

Bahar BOYDAK (Türkiye) 

Mahmut BOZAN(Türkiye) 

Necdet BUDAK(Türkiye) 

Leyla BUDAK (Türkiye) 

Meryem BULUT(Türkiye) 

Sabri BÜYÜKDÜVENCĠ (Türkiye) 

Yılmaz BÜYÜKERġEN(Türkiye) 

Ġ. Sinan CANAN(Türkiye) 

Kadir CANGIZBAY (Türkiye) 

M.Dikmen CANĠKLĠOĞLU(Türkiye) 

Nergis CANTÜRK(Türkiye 

Ġsmail CERĠTLĠ(Türkiye) 

Serap CESUR(Türkiye) 

Hakan CEVHER(Türkiye) 

Turgay CĠN (Türkiye) 

Bayram COġKUN (Türkiye) 

Nami ÇAĞAN (Türkiye) 

Nigar Demircan ÇAKAR(Türkiye) 

Mustafa ÇAVUġOĞLU(Ġsviçre) 

Nilgün ÇELEBĠ(Türkiye) 

Mitat ÇELĠKPALA(Türkiye) 

Nesrin ÇOBANOĞLU (Türkiye) 

Hasret ÇOMAK(Türkiye) 

Sinem YEYGEL ÇAKIR (Türkiye) 

Bülent ÇAKMAK (Türkiye) 

Hamza ÇAKIR(Türkiye) 

Ethem ÇALIK (Türkiye) 

Pervin ÇAPAN (Türkiye) 

Abdülhaluk ÇAY (Türkiye) 

Anıl ÇEÇEN (Türkiye) 

Nilgün ÇELEBĠ (Türkiye) 

Muazzez Ġlmiye ÇIĞ (Türkiye) 

Mengü Noyan ÇENGEL (Türkiye) 

YaĢar ÇORUHLU (Türkiye) 

Erhan ÇÖMLEKOĞLU(Türkiye) 

Bayram COġKUN(Türkiye) 

Recai COġKUN(Türkiye) 

B. UÇANER ÇĠFDALÖZ(Türkiye)  

Canan DAĞDEVĠREN(Türkiye) 

Elif DAĞLI(Türkiye) 

Hamza DAL(Türkiye) 

Sayın DALKIRAN(Türkiye) 

Mehmet Ġsmet Can DEDE(Türkiye) 

Alkan DEĞĠRMENCĠOĞLU (KKTC) 

Nurmelek DEMĠR(Türkiye) 

YaĢar DEMĠR(Türkiye) 

Ali Faik DEMĠR(Türkiye) 

Yüksel DEMĠRKAYA(Türkiye) 

Demet DEMĠRHAN(Türkiye) 
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Ali Osman DEMĠRAL (Türkiye) 

Salih DEMĠRELLĠ(Türkiye) 

Selçuk DEMĠRBULAK (Türkiye) 

Sevtap DEMĠRCĠ (Türkiye) 

Ertan DEMĠRKAPI(Türkiye) 

Ali DEMĠRSOY(Türkiye) 

Sinan DEMĠRTÜRK (Türkiye) 

Fevzi DEVRĠM (Türkiye) 

Fatima DERVĠġEVA (Azerbaycan) 

Murat DĠKMENGĠL (Türkiye) 

Müjde Ker DĠNÇER (Türkiye) 

Esin Hamdi DĠNÇER(Türkiye) 

Bircan DĠNDAR (Türkiye) 

Dilek DĠRENÇ (Türkiye) 

Çiğdem DĠRĠK (Türkiye) 

Yavuz DĠZDAR(Türkiye) 

Y. Beyatlı DOĞAN (Türkiye) 

Cahit DOĞAN (Türkiye) 

Fethi DOĞAN (Türkiye) 

YeĢim DOĞAN(Türkiye) 

Süleyman DOĞAN (Türkiye) 

Bulut DOĞAN(Türkiye) 

Ġnci DOĞANER (Türkiye) 

Ersin DOĞER (Türkiye)  

Emine DORMAN(Türkiye) 

M. Kerem DOKSAT(Türkiye) 

Soner DUMAN (Türkiye) 

Özlem DURGUN (Türkiye) 

Davut DURSUN(Türkiye) 

Cumhur DÜLGER(Türkiye) 

Pelin DÜNDAR (Türkiye) 

Figen EBREN(Türkiye) 

Gaye EDĠZLER (Türkiye) 

Ertan EFEGĠL(Türkiye) 

Kasım EĞĠT (Türkiye) 

Yadigâr EĞĠT (Türkiye) 

Metin EKE(Türkiye) 

Metin EKĠCĠ (Türkiye) 

Ġbrahim Halil EKġĠ(Türkiye) 

Gökhan EKĠM(Türkiye) 

Çetin ELMAS(Türkiye) 

Öztürk EMĠROĞLU (Türkiye) 

Ali Osman ENGĠN (Türkiye) 

Levent ERASLAN(Türkiye) 

Oytun ERBAġ(Türkiye) 

Ahmet ERCAN (Türkiye) 

Gaye EREL (Türkiye) 

Kenan EREN(Türkiye) 

Kayhan ERCĠYES(Türkiye) 

ġule ERÇETĠN(Türkiye) 

Ö. Dilek ERDAL(Türkiye) 

Ümit ERDEM (Türkiye) 

Rıza Cenk ERDUR (Türkiye ) 

Ġ. Ġnce ERDOĞDU (Türkiye ) 

Belgin ERGENÇ(Türkiye )  

ġule ERGÜN(Türkiye) 

Çağrı ERHAN (Türkiye) 

Mustafa ERKAL (Türkiye)   

Hüsnü ERKAN (Türkiye) 

Ayhan EROL(Türkiye) 

Serpil EROĞLU(Türkiye) 

Mehmet ERSAN(Türkiye) 

Y. Murat ERTEN(Türkiye) 

Cemil ERTUĞRUL(Türkiye) 

Yasin EYYĠGÜN (Türkiye) 

ġerife EYÜPOĞLU(KKTC) 

Feyzullah EROĞLU (Türkiye) 

Umut EROĞLU(Türkiye) 

Türker EROĞLU(Türkiye) 

Ayla Sevim EROL (Türkiye) 

Mehmet ERSAN (Türkiye) 

Bozkurt ERSOY (Türkiye ) 

Gürkan ERSOY (Türkiye) 

Ġlhan ERSOY (Türkiye) 

Serdar EVREN(Türkiye) 

Mevlüt FERHAT (Türkiye) 

Ġnci Kuyulu ERSOY (Türkiye) 

Orhan Gazi ERTEKĠN (Türkiye) 

Gürbüz EVREN (Türkiye) 

Pınar FEDAKÂR (Türkiye) 

Metin FEYZĠOĞLU (Türkiye) 

Belma Güner FIRLAR (Türkiye) 

Seyhan FIRAT(Türkiye ) 

ġevki FĠLĠZ (Türkiye) 

Guido FRANZĠNETTĠ (Italya)  

Erdoğan GAVCAR (Türkiye) 
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Erol GÖKAY(Türkiye) 

M. Gökhan GENEL(Türkiye) 

Suat GEZGĠN (Türkiye) 

Musa GÖK(Türkiye) 

Ahmet GÖKBEL(Türkiye) 

Turan GÖKÇE(Türkiye) 

Hadi GÖKÇEN(Türkiye) 

Ertan GÖKMEN(Türkiye) 

A. Bülend GÖKSEL (Türkiye) 

Erkan GÖKSU(Türkiye) 

Defne GÖNENÇ(Türkiye) 

A. Saffet GÖNÜL(Türkiye) 

Nejat GÖYÜNÇ (Türkiye) 

Kemal GÖZLER (Türkiye) 

Aylin GÖZTAġ (Türkiye) 

Eray GÜÇLÜER(Türkiye) 

Mustafa GÜDEN(Türkiye) 

Bahriye GÜLGÜN (Türkiye) 

Gürer GÜLSEVĠN (Türkiye) 

Bilgehan GÜLTEKĠN (Türkiye) 

Eser GÜLTEKĠN (Türkiye) 

Pınar GÜMÜġ(Türkiye) 

Özgür GÜMÜġ(Türkiye) 

Gökhan GÜNAYDIN (Türkiye) 

Hasan GÜNAYDIN(Türkiye) 

Cahit GÜNBATTI (Türkiye) 

Tufan GÜNDÜZ(Türkiye) 

Ali Osman GÜNDOĞAN (Türkiye) 

Mete GÜNDOĞAN(Türkiye) 

Nursen Ataoğlu GÜNEY(KKTC) 

Güner GÜRSOY(Türkiye) 

Emin GÜRSES(Türkiye) 

Abdurrahman GÜZEL(Türkiye) 

Canan SEVĠMLĠ GÜR(Türkiye) 

ġükrü Sina GÜREL (Türkiye) 

Emet GÜREL (Türkiye) 

Ömer GÜRKAN (Türkiye) 

Ġrfan GÜRKAġ(Türkiye) 

Akile GÜRSOY(Türkiye) 

Demet GÜRÜZ (Türkiye) 

Ayla GÜVEN (Türkiye) 

A.Cem GÜZEL (Türkiye) 

Kemal GÖZLER(Türkiye) 

Mehmet HABERAL(Türkiye) 

Ali HABERAL(Türkiye) 

ġengül HABLEMĠTOĞLU (Türkiye) 

Yusuf HALAÇOĞLU (Türkiye) 

Hanım HALĠLOVA (Azerbaycan) 

Hamit HANCI (Türkiye) 

Mansur HARMANDAR (Türkiye) 

Ümit HASSAN(Türkiye) 

Hür HASSOY(Türkiye) 

Mehmet HASTA(Türkiye) 

Bilge IġIK (Türkiye) 

Ġbrahim IġILDAK(Türkiye) 

M. Zeki ĠBRAHĠMGĠL (Türkiye) 

Sıddık ĠÇLĠ (Türkiye) 

Zafer ĠLBARS (Türkiye) 

Ġbrahim ĠLKAN(Türkiye) 

Ahmet ĠMANÇER (Türkiye) 

Sencer ĠMER (Türkiye) 

Erdoğan ĠNAL (Türkiye) 

Alimcan ĠNAYET (Türkiye) 

Mehmet ĠNCE(Türkiye) 

Yasemin ĠNCEOĞLU (Türkiye) 

Evren ĠPEK(Türkiye) 

Günseli Sönmez ĠġÇĠ (Türkiye) 

Sedat ĠġÇĠ (Türkiye)  

A.ġerif ĠZGÖREN(Türkiye) 

Elshan IZZETOV (Ahiska)  

Om Prakash JASUJA (Hindistan) 

Lale KABADAYI (Türkiye) 

Mikdat KADIOĞLU(Türkiye) 

Çiğdem KAĞITÇIBAġI (Türkiye) 

Ersin KALAYCIOĞLU (Türkiye) 

Kubilay KAPTAN(Türkiye) 

Abdul Vahap KARA (Kazakistan) 

Yusuf KALKO(Türkiye) 

Aylin KANTARCI(Türkiye) 

Lale KARABIYIK(Türkiye) 

Arife KARADAĞ (Türkiye) 

Sibel KARAKELLE(Türkiye) 

Faris KARAHAN (Türkiye) 

Burcu ĠLKER KARAMAN(Türkiye) 

Cemal KURNAZ(Türkiye) 

Bülent KURTĠġOĞLU(Türkiye) 
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Burak KÜNTAY(Türkiye) 

B. Ġlkay KARAMAN(Türkiye) 

Ġ. Aydoğdu KARAASLAN (Türkiye) 

Osman KARATAY (Türkiye) 
Ziyaeddin KASSANOV (DATÜB BĢk.) 

YaĢar KAYA(Türkiye) 

Mehmet Ali KAYA (Türkiye) 

Hüsniye KAYALAR (Türkiye) 

Zeki KAYMAZ (Türkiye) 

RuĢen KELEġ (Türkiye) 

Yakup KRESPĠ(Türkiye) 

E.Didem Evci KĠRAZ(Türkiye 

Sina KISACIK(Türkiye) 

Nursen Alpagut KESKĠN(Türkiye) 

Aygül KILINÇ(Türkiye) 

Fuat KIZILAY(Türkiye) 

Uğur KOCA(Türkiye) 

Ümit KOCASAKAL (Türkiye) 

Ali KOÇ(Türkiye) 

Erdoğan KOÇ(Türkiye) 

Tahir KODAL(Türkiye) 

Âdem KORKMAZ(Türkiye) 

Serdar KORUKOĞLU(Türkiye) 

Recep KOTAN(Türkiye) 

Hasan KÖNĠ (Türkiye) 

Levent KURNAZ(Türkiye) 

Ramazan KURTOĞLU(Türkiye) 

Belgin BARDAKÇI(Türkiye) 

Ali KÖSE(Türkiye) 

Özgür KÖSEOĞLU (Türkiye) 

Birgül Kutlu BAYRAKTAR(Türkiye) 

Mehmet N. KUMRU (Türkiye) 

Mustafa LAKADAMYALI (KKTC) 

Nadim MACĠT(Türkiye) 

Oğuz MAKAL (Türkiye) 

Ural MANÇO(Türkiye) 

Ahmet MARANKĠ (Türkiye) 

Serdar MAYDA(Türkiye) 

Zeynep MERCANGÖZ (Türkiye) 

Niyazi MERĠÇ(Türkiye) 

Cüneyt MENGÜ (Türkiye) 

Hasan MERT (Türkiye) 

Hüseyin MEVSĠM (Türkiye) 

Alptekin MOLLA(Türkiye) 

Ahmet MUMCU (Türkiye)  

Namık MUSALĠ(Azerbaycan) 

Vusala MUSALĠ(Azerbaycan)  

Jamal MUSAYEV (Azerbaycan) 

Mustafa MUTLUER (Türkiye) 

Osman MÜFTÜOĞLU(Türkiye) 

Serpil MÜRTEZAOĞLU(Türkiye) 

Erol MÜTERCĠMLER(Türkiye) 

Mahir NAKIP (Türkiye) 

Sanem NALBANTOĞLU(Türkiye) 

Serkan NAS(Türkiye) 

  Urfat NURIYEV(Azerbaycan) 

Engin NURLU (Türkiye) 

Murat NURLU(Türkiye) 

Yavuz ODABAġI (Türkiye) 

Öcal OĞUZ (Türkiye) 

Bülent OKAY(Türkiye) 

Nurgün OKTĠK (Türkiye) 

ġener OKTĠK (Türkiye) 

Murat ONTUG(Türkiye) 

Ġbrahim ORTAġ(Türkiye) 

Haluk ORAL(Türkiye) 

Ġlber ORTAYLI (Türkiye) 

Özer OZANKAYA (Türkiye) 

Süleyman Seyfi ÖĞÜN(Türkiye) 

DurmuĢ Ahmet ONAY(Türkiye) 

Can Etili ÖKTEN(Türkiye) 

Mehmet ÖNAL(Türkiye) 

Ahmet ÖNCÜ (Türkiye)  

Semra ÖNCÜ (Türkiye) 

Nimet ÖNÜR (Türkiye) 

Gökhan ORHAN(Türkiye) 

Necati ÖRMECĠ (Türkiye) 

Ozan ÖRMECĠ(Türkiye) 

Ferlal ÖRS (Türkiye) 

Nihal ÖTKEN(Türkiye) 

Edip ÖRÜCÜ(Türkiye) 

Semih ÖTLEġ (Türkiye) 

Mustafa ÖZATEġLER (Türkiye) 

M. Öcal ÖZBĠLGĠN (Türkiye) 

Ġsmail ÖZER(Türkiye) 

Uygar ÖZESMĠ(Türkiye) 
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Nihat Ali ÖZCAN(Türkiye) 

Ümit ÖZDAĞ (Türkiye) 

Hilal ÖZDAĞ (Türkiye) 

Süleyman ÖZDEMĠR(Türkiye) 

Gaye ÖZDEMĠR (Türkiye) 

CoĢkun ÖZDEMĠR(Türkiye) 

Y. Güngör ÖZDEN (Türkiye) 

Zafer ÖZDEN (Türkiye) 

Rasim ÖZGÜR(Türkiye) 

Talhat ÖZDOĞAN(Türkiye) 

Kadir ÖZER(Türkiye) 

Zuhal ÖZEL(Türkiye) 

K. ÖZER SAĞLAMTĠMUR(Türkiye) 

Oğuz ÖZYARAL(Türkiye) 

Tayfun ÖZKAYA (Türkiye) 

Fatma ULUCAN ÖZKUL(Türkiye) 

Ġbrahim ÖZKUL(Türkiye) 

Behçet ÖZNACAR (KKTC) 

Esra S. ÖZTARHAN(Türkiye) 

Abdullah ÖZTOPRAK (Türkiye) 

Dilaver ÖZTURAN(Türkiye) 

Bayram ÖZTÜRK(Türkiye) 

N. Kemal ÖZTÜRK (Türkiye) 

Oğuz ÖZYARAL(Türkiye) 

Oya PAKER (Türkiye) 

AyĢegül PALA (Türkiye) 

Serap PALAZ(Türkiye) 

Bekir PARLAK(Türkiye) 

Melahat PARS (Türkiye) 

Fikret PAZIR (Türkiye) 

Zerrin PELĠN(Türkiye) 

Ġsmail Hakkı POLAT(Türkiye) 

Esra KAYTAN SAĞLAM(Türkiye) 

Mehmet SAĞIR(Türkiye) 

Caner SANCAKTAR(Türkiye) 

Atilla SANDIKLI(Türkiye) 

A. Jale SARAÇ (Türkiye) 

Ömer SARAÇOĞLU(Türkiye) 

Mine SARAN (Türkiye) 

A. YaĢar SARIBAY (Türkiye) 

Ali SARIKOYUNCU(Türkiye) 

Yusuf SARINAY (Türkiye) 

Cem SAY(Türkiye) 

Yüksel SAYAN (Türkiye) 

Kemal SAYAR(Türkiye) 

Berdi SARIYEV (Türkiye) 

Önal SAYIN (Türkiye) 

Hikmet SEÇĠM (Türkiye) 

Bülent SEMERCĠ(Türkiye) 

Alpaslan SEREL(Türkiye) 

Salih SENTER (KKTC) 

Canan SEVĠMLĠ GÜR (Türkiye) 

Mehmet SIKI (Türkiye) 

Murat SOMER (Türkiye) 

Veysel SÖNMEZ(Türkiye) 

Muzaffer SÜMBÜL(Türkiye) 

Ġlhan SILAY(Türkiye) 

Atilla SĠLKÜ (Türkiye) 

Aydan SĠLKÜ (Türkiye) 

Mehmet ġAHĠN(Türkiye) 

Kadriye ġAHĠN(Türkiye) 

Fatih ġAHĠN(Türkiye) 

Ersan ġEN(Türkiye) 

AyĢe Çatalcalı SOYER (Türkiye) 

ġebnem SOYGÜDER (Türkiye) 

Mustafa SÖZBĠLĠR(Türkiye) 

Bingür SÖNMEZ (Türkiye) 

Ali Nazım SÖZER (Türkiye) 

Mehmet SUNGUR(Türkiye) 

Azmi SÜSLÜ (Türkiye) 

Mehmet ġAHĠN(Türkiye) 

Yusuf ġAHĠN(Türkiye) 

Fatih ġAHĠN(Türkiye) 

Ersan ġEN (Türkiye) 

Faruk ġEN (Almanya, Türkiye) 

Recep ġENER (Türkiye) 

Serhan TAFLIOĞLU (Türkiye) 

Dilek TAKIMCI (Türkiye) 

Berrak TARANÇ (Türkiye) 

Nevzat TARHAN (Türkiye) 

Sultan TARLACI(Türkiye) 

Cemalettin TAġKIRAN(Türkiye) 

Ġlhan TEKELĠ (Türkiye) 

Metin TANOĞLU(Türkiye) 

Cumhur TANRIVER(Türkiye) 

Volkan TATAR(Türkiye) 
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Berrak TARANÇ(Türkiye) 

Muhittin TATAROĞLU (Türkiye) 

Caner TASLAMAN(Türkiye) 

Ahmet TAġAĞIL (KKTC) 

Cemalettin TAġKIRAN (Türkiye) 

Mustafa TATÇI(Türkiye) 

Ercan TATLIDĠL (Türkiye) 

A. Nur TEKMEN (Türkiye)  

Azmi TELEFONCU (Türkiye) 

Levent TOKER(Türkiye) 

Zerrin Karaman TOPRAK (Türkiye 

Yasemin TOPALOĞLU(Türkiye) 

Füsün TOPSÜMER (Türkiye) 

Erkan TOPUZ(Türkiye) 

Cengiz TOMAR(Türkiye) 

Nurselen TOYGAR (Türkiye) 

Mahmut TÖBÜ (Türkiye) 

Muammer TUNA (Türkiye) 

Suavi TUNCAY(Türkiye) 

E. Giray TUNCAY(Türkiye) 

G. Seray TUNCAY(ABD) 

Baran TUNCER (Türkiye) 

Hasan TUNÇ(Türkiye) 

A. Serap TUNÇER(Türkiye) 

Ġlter TURAN (Türkiye) 

Volkan TURAN(Türkiye) 

G. Yıldız TURP (Türkiye) 

S. Bahadır TUTU(Türkiye) 

Aydın TÜFEKÇĠOĞLU(Türkiye) 

Vahit TÜRK(Türkiye) 

Hikmet Sami TÜRK (Türkiye) 

Fikret TÜRKMEN (Türkiye) 

Bahar TÜRKYILMAZ (Türkiye) 

Çetin TÜRKYILMAZ(Türkiye) 

Burçin UÇANEL(Türkiye) 

Rabia UÇKUN (Türkiye) 

Aybars UĞUR(Türkiye) 

Bilge UMAR (Türkiye) 

Güliz ULUÇ (Türkiye) 

Derya ULUDÜZ(Türkiye) 

ġafak URAL(Türkiye) 

Cem UYSAL(Türkiye) 

Harun UYSAL (Türkiye) 

Hasan ÜNAL(Türkiye) 

Arif ÜNAL(Türkiye) 

Barboros ÜNLÜ(Türkiye) 

YeĢim ÜNLÜÇERĠ(Türkiye) 

Funda ġĠRĠN (Türkiye) 

Selçuk ġĠRĠN(Türkiye) 

Hatice ġĠRĠN USER (Türkiye 

Tayfun UZBAY(Türkiye) 

Turgay UZUN (Türkiye) 

Necmi ÜLKER (Türkiye) 

Yener ÜNVER (Türkiye) 

Yuri VASĠLYEV (Yakutistan) 

Arif VERĠMLĠ (Türkiye) 

Abdullah YAHġĠ(Türkiye) 

H. Basri YALÇIN(Türkiye) 

IĢın YALÇINKAYA (Türkiye) 

Cevdet YAKUPOĞLU(Türkiye) 

Mehmet YARDIMCI (Türkiye) 

Ġlhan YARGIÇ (Türkiye) 

Celalettin YAVUZ (Türkiye) 

Kenan YAVUZ(Türkiye Azerbaycan) 

Ünsal YAVUZ (Türkiye) 

Özcan YENĠÇERĠ (Türkiye) 

Zuhal YENĠÇERĠ(Türkiye) 

Mustafa YILDIRIM(Türkiye) 

Özgür YILDIRIM(Türkiye) 

Elif YILDIZ (Türkiye) 

Metehan YILGÖR(Türkiye) 

Gültekin YILDIZ (Türkiye) 

Figen YILMAZ(Türkiye) 

MeĢküre YILMAZ(Türkiye) 

Timur YILMAZ(Türkiye) 

Ġlyas YILMAZER(Libya, Fas) 

H. Murat YILMAZ(Türkiye) 

Mümtaz YILMAZ(Türkiye) 

Konca YUMLU (Türkiye) 

Faruk YÜCEL(Türkiye) 

Carol Stevens YÜRÜR ABDTürkiye) 

Ahmet YÜRÜR (Türkiye) 

Necmi YÜZBAġIOĞLU (Türkiye) 

Meydanali ZERE (Kazakistan) 

Erdal ZORBA (Türkiye) 

Istvan ZĠMONYĠ (Macaristan) 
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TÜRKĠYE DIġI BĠLĠMSEL HAKEM KURULU 
 

1. Ordinaryus, Prof. Aqamusa Ahundov (Azerbaycan Bakü) 

2. Ordinaryus, Prof. Bekir Nebiyev (Azerbaycan Bakü) 

3. Ordinaryus, Prof. Akif Musayev (Azerbaycan Bakü) 

4. Prof. Dr. Faruk ġEN (Almanya, Ankara) 

5. Prof. Dr. Vaqif Arzumanli (Azerbaycan Bakü) 

6. Prof. Dr. Teymur Kerimlil(Azerbaycan Bakü)  

7. Prof. Dr. Muharrem Kasimli(Azerbaycan Bakü) 

8. Prof. Dr. Ramiz Memmedov (Azerbaycan Bakü) 

9. Prof. Dr. Asker Ahmed(Azerbaycan Bakü) 

10. Prof. Dr. Imperiyat Halipaeva (Dağistan Maxackala) 

11. Doç. Dr. Cebi Behramov (Azerbaycan Baku) 

12. Doç. Dr. Seadet Shixiyeva (Azerbaycan Baku) 

13. Doç. Dr. Arif Amrahoğlu (Azerbaycan) 

14. Dr. Ġmamverdi Hamidov (Azerbaycan) 

15. Dr. Hasan AHMET (Makedonya)  

16. Dr. Hüseyin BEKĠR (Yunanistan) 

17. Doç. Dr. Meydanali ZERE(Kazakistan) 

18. Prof.Dr. Om Prakash JASUJA(Hindistan) 

19. Prof.Dr. Ata ATUN(KKTC) 

20. Prof.Dr. Guido FRANZĠNETTĠ(Ġtalya) 

21. Prof. Dr. Ata ATUN(KKTC) 

 

TÜRKBĠLĠM TEMSĠLCĠLĠKLER 
 

Hüseyin SOYKARAFAKILI(Azerbaycan ve Yunanistan Temsilcisi) 

Abdullah Yener TÜRER(Ġsnabul, Avrasya) 

Vusala MUSALĠ(Azerbaycan, Kastamonu Temsilcisi)  

Halide HALĠD (Azerbaycan Bakû Temsilcisi/ 

Halit HABĠPOĞLU (Almanya) 

Dr. Rıdvan CANIM (Turkiye/Erzurum)  

Selahattin KARABAġEV (Bulgaristan) 

Mahmut ÖZNUR (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 

Özden IġIKTAġ (Muğla Temsilcisi) 

Khalilurrahman SALAHSHOOR (Afganistan, Pakistan ve Tacikistan) 

Faris KARAHAN (Türkiye/Erzurum) 

Miraziz AZAM (Özbekistan) 

Om Prakash JASUJA(Hindistan) 

Altınbek ISMAĠLOV (Kırgızistan) 

Selim TURAN (Almanya) 

Abdul Jalil XUJAM (Özbekistan) 

Oraz YAĞMUR (Turkmenistan) 

Todur ZANET (Moldova)   
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Yunus IġIKOĞLU (Almanya/Essen) 

Emek Yüce ZEYREK RIOS (Ġngiltere Temsilcisi) 

Defne GÖNENÇ(Ġsviçre Temsilcisi) 

A.Nur TEKMEN (Türkiye-Japonya Temsilcisi) 

Meydanali ZERE (Kazakistan Temsilcisi) 

Elshan ĠZZETOV(Ahiska Temsilcisi) 

Gökhan BEġEOĞLU (Fransa Temsilcisi) 

Burhan ÖZKOġAR-Hürriyet Gazetesi (Fransa Temsilcisi) 

Altay SUROY (Anayasa Mahkemesi Üyesi - Kosova Temsilcisi) 

Beyhan GÜRGÖZE (KKTC Temsilcisi) 

Yuri VASĠLYEV (Yakutistan Temsilcisi) 

Kadirali KONKOBAEV (Manas Kırgızistan Temsilcisi) 

Cevdet DEMĠREL (KKTC Temsilcisi) 

Leuchi GEORGĠ (Gagavuzya Temsilcisi) 

Zülfikar BAYRAKTAR (Litvanya Temsilcisi) 

Erhun Giray TUNCAY(Ankara Temsilcisi) 

Güliz Seray TUNCAY (ABD Florida Temsilcisi) 

Zhomart KERĠMSHE (Kazakistan Temsilcisi) 

Sadyr EĠBOY (Kazakistan Temsilcisi) 

Mustafa DENĠZLĠ (Ġran Temsilcisi) 

Hüseyin BEKĠR (Batı Trakya Temsilcisi) 

Serdar SÜTÇÜ (Ankara Temsilcisi) 

Bingür SÖNMEZ (Ġstanbul Temsilcisi) 

Hulusi ġENEL (Sydney Temsilcisi) 

Ali DUYAN (Emet Temsilcisi) 

Ahmet ARSLAN (Gaziantep Temsilcisi) 

Leyla SELMAN (Makedonya Temsilcisi) 

Fatime YALINKILIÇ (Siirt Temsilcisi) 

Gürol VURAL (Ankara Temsilcisi) 

Rasim BAYRAKTAR (Giresun Temsilcisi) 

Ufuk BĠRCAN (Diyarbakır Temsilcisi) 

Hasan Hüseyin TAYLAN (Sakarya Temsilcisi) 

Cahid DOĞAN (Ankara Temsilcisi) 

Mustafa LAKADAMYALI (KKTC Ankara Büyükelçisi) 

Alkan DEĞĠRMENCĠOĞLU (KKTC Temsilcisi) 

Sabir ASKAROV (Kırgızistan Temsilcisi) 

Behçet ÖZNACAR (KKTC Temsilcisi) 

Aziz ALĠEV (Rusya Temsilcisi) 

Macid VEYSEL (Ukrayna Temsilcisi) 

Dursun POLAT (Millez-Özbekistan  Temsilcisi) 

Arailym ZHUMAGULOVA (Kazakistan Temsilcisi) 

Âdem AHĠSKALI (ġırnak Temsilci)  

Eser GÜLTEKĠN (Artvin Temsilcisi) 
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EDĠTÖRDEN 

Öncelikle 23. Uluslararası Türkbilim Dergisi sayımızın içinde yer alan 

tüm editör hakemlerimiz ve yayın kurulu üyelerimize katkılarından dolayı 

gönülden teĢekkür ederiz. Malumlarınız olduğu gibi disiplinler arası bir dergi 

üstelik Ġngilizce, Almanca, Fransızca ve tabiidir ki güzel Türkçemiz ile yayın 

anlayıĢını sürdüren Türkbilim Dergisi çok farklı alanlarda yapılan önemli 

bilimsel çalıĢmaların yayınlanmasıyla bilim dünyamıza yaptığımız katkıdan 

dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. Böylesine onurlu ve mutluluk veren bir 

bilimsel faaliyet ve çalıĢmanın karĢılığında asla hiçbir zaman maddi bir 

beklentimiz olmamıĢtır. Uzun bir süre kendi bütçemizden karĢılayarak dergi 

basımını sürdürdüğümüzü biliyorsunuz. Kendi bütçemizden kısarak bu son 

derece önemli gördüğümüz bilimsel faaliyetlere katkımız sadece maddi yönden 

değil önemli bir zaman dilimini de üstlenerek özel hayatımızdan da fedakârlık 

yaptığımızı belirtmem herhalde haklılığımızı sizlere azda olsa düĢünmenizi 

sağlar. Editör hakemlerimizle yapılan görüĢmeler içinde sağ olsunlar onlarında 

büyük desteklerini içten ve gönülden katkılarını gördüğümü belirtmeliyim. 

Kendilerine teĢekkürü borç biliyorum. Bununla birlikte gönderilen makalelerde 

Türkçe ve Yabancı dilde özetler ile anahtar kelimelerin mutlaka eksiksiz olarak 

gelmesi gerekiyor. Aksi halde üzülerek makaleleriniz hakemlere gönderilmeden 

iade edileceğini üzülerek belirtmek zorundayız.   

Diğer bir konu ise uzun bir süre hiçbir maddi katkı talebimiz olmadan 

dergimizi bir kamu görevi kabul ederek kendi mali imkânlarımızla bu günlere 

taĢıdık. Ancak son sayılarımıza yaklaĢtığımız bir zaman dilimlerinde maliyetler 

giderek arttığından zorunlu olarak dergimizin muntazaman çıkarılması ve akim 

kalmaması için ―katkı payı‖ alınmasına karar verildi. ULUSLARARASI 

TÜRKBĠLĠM dergisinin devamı için en azından makale sahiplerinin cüzi bir 

katkı yaparak bilim dünyasına ilham vermesini etik açısından olduğu kadar 

zorunlu olarak bundan böyle beklediğimizi üzülerek belirtmek isteriz. Çünkü 

arkamızda ne bir Ģirket ne bir kurum ve ne de bir kaynak ve mali yardım vardır. 

Bunu tamamen gönüllü olarak ve bilim dünyasına örnek olması ve bilimsel 

katkı düĢüncesiyle yapıyoruz. Tüm dünyaya duyurmak, bilim dünyasına katkıda 

bulunmak tek hedefimiz ve mutluluğumuz oluyor. Maliyet hesabımız asla para 

değil her zaman kesinlikle bilim dünyamıza ve ülkemize hizmettir.  

Ġkinci konu olarak ülkemizin yönetilme sorununun yaratacağı gerilimden 

öte son derece olumsuz koĢulların ortadan kaldırılmasında iktidar olmak değil, 

iktidarları doğru kullanamamak gelmektedir. Keskin ve ötekileĢtirici bir dil asla 
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etkili empatik ve uzlaĢmacı bir iletiĢim olamaz. Toplumsal gerilim yanında 

büyük memnuniyetsizliğe ve hatta umutsuzluğa da ortam hazırlar. Kısacası ―dil, 

tarih ve kültür‖ üçgeninde bir ülkü birliği ülkemizin çağdaĢ hedefi olmalıdır. 

Bir diğer konumuz ise hakem ve editör listemizde bulunan değerli bilim 

insanlarına teĢekkür ediyoruz. Zaman yönünden veya farklı bir özel durumu 

olan bilim insanlarımız içinde eğer bilim kurullarımız listelerimizde yer almak 

istememeleri halinde tarafıma email ile bildirmelerini hasleten istirham ederiz. 

Katkıları için özellikle de sonsuz teĢekkürlerimizi tekraren arz etmeyi de borç 

biliriz. 

Diğer yandan kurumsallaĢma batının en temel değerlerinden birisidir. 

Hizmet esaslı kararlar tabandan tepeye olmalı asla yozlaĢtırılmamalıdır. ÇağdaĢ 

dünyada eğitim kurumları yıllar itibariyle kapsamlı bilgi ve görgü yanında 

yönetme erkine uygun kamuya örnek olurlar. Hiçbir çıkara dayanmasa da 

tartıĢılmadan alınacak kararlarla bozulabilecek ekonomik, sosyal, siyasal, 

kültürel ve tarihsel birikim asla geri getirilemez. Bunları satın alabilecek para 

dünyada basılmamıĢtır. YanlıĢtan dönebilmek erdemlilik dönmemek ise 

cehalete sarılmak anlamı taĢır. Zararın neresinden dönülse kârdır. Israr etmek 

ise siyasal iflas ve telafisi mümkün olamayacak boyutlarda toplumsal zarar 

doğurabilir duygu ve düĢüncesini pekiĢtirebilir ve umutsuzluğu algılatmaktadır. 

Ülkemizi ve insanımızı bölmek değil iĢleyiĢi ve talepleri bilmek gerekir. 

Kamuoyu yoklamasıyla siyasal katılımdaki yerlerini ve tahmini oylarını hesap 

edenler bunu aynı zamanda o kurumda çalıĢanlara anket yaparak gerekçelerini 

ileri sürerek ikna yolu ile ele alması ve politikalar üretmesi daha anlamlı ve 

verimli olduğu kadar uzlaĢmacı demokrasinin de gereği olarak karĢımıza çıkar. 

Bu süreçte bilime ve bilim dünyamıza daha çok iĢ ve görev düĢmektedir. Bu 

düĢünceler ile tüm editör hakemlerimize ve yabancı dil çevirmenlerimize 

sonsuz teĢekkürü borç biliriz. Ayrıca bizlere destek veren son derece içten 

tebrik ve takdirlerini bildiren bilim dünyamız baĢta tüm hocalarımıza ve 

basımında emeği geçenlere sonsuz teĢekkürlerimizi sunuyoruz. 23. Sayımızın 

ülkemize ve tüm bilim dünyasına katkı yapmasını diler, sonsuz sevgi ve 

saygılarımızı sunarız. 
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ÖZET 

GeliĢen teknoloji ile kiĢilerin iletiĢim yöntemleri ve kullandıkları araçlar 

günden güne değiĢmektedir. Yüz yüze iletiĢimin yerini dijital ortamların alması, 

kiĢilerin kiĢilerarası iletiĢim becerilerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 

karĢılıklı iliĢkilerde sorunlar baĢ göstermekte, yanlıĢ anlaĢılmalar 

yaĢanmaktadır. KiĢilerin karĢısındakini doğru anlayabilmesi ve doğru Ģekilde 

geri bildirimde bulunabilmesi için dinleme baĢta olmak üzere iletiĢim 

becerilerini etkili kullanması gerekmektedir. ĠletiĢimin doğru kurulup ilerlemesi 

sadece ikili iliĢkilerde ve sosyal hayatta değil, bireylerin almak durumunda 

kaldığı birçok hizmet alanında da gereklilik arz etmektedir. ĠletiĢim süreçlerinin 

doğru Ģekilde yapılanmasının gerekliliği en çok sağlık alanında görülmektedir. 

Sağlık alanında iletiĢimi oluĢturan taraflar, hekim ile hasta ya da hasta yakını 

olup, tarafların çeĢitli engeller dolayısıyla kaliteli ve doğru iletiĢim kuramaması 

ise sağlık hizmetlerinin kalitesini düĢürmekte, çatıĢmaların yaĢanmasına olanak 

sağlamaktadır.  ÇatıĢma bireylerin davranıĢlarının diğerlerinin gereksinimlerine 

ters düĢmesi veya gereksinimlerin karĢılanmasını engellemesi, benimsenen 

değer yargılarının birbirine uymaması sonucunda yaĢanan anlaĢmazlıkları ifade 

etmektedir. ÇatıĢma hem bireysel hem de kurumsal yaĢamın bir gerçeği olup 

bireylerin içinde bulunduğu tüm ortamlarda yaĢanabilmektedir.  

Sağlık alanının iletiĢim bakımından karmaĢık bir yapıya sahip olması, 

farklı disiplinlerin beraber çalıĢmasını gerektirmekte, dolayısıyla gerek 

çalıĢanlar gerekse sağlık hizmetini alanlar arasında çatıĢma sıkça 

yaĢanmaktadır. Hekimler yoğun çalıĢma temposu nedeniyle iletiĢimin geliĢmesi 

için gerekli zamanı sağlayamamakta, genellikle de bu nedene bağlı sorunlar 

yaĢamaktadırlar. Sağlık alanındaki taraflar arasında oluĢan ya da olası 

çatıĢmalar çözülemediği takdirde ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu noktada 

taraflar arasında sorunlara çözüm bulabilmek için müzakere yöntemleri 

kullanılmalı ve arabuluculuk esasları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

çalıĢmada sağlık iletiĢimindeki sorunlar, sorunların çözüm aĢamasında 

müzakere ve arabuluculuk yöntemleri ve bu konunun önemi üzerinde kuramsal 

bilgiler yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık ĠletiĢimi, ÇatıĢma Yönetimi, Müzakere 

Yöntemleri, Sorunlar. 
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NEGOTIATION PROCEDURES, POSSIBLE PROCEDURES AND 

SOLUTION PROPOSALS IN HEALTH COMMUNICATION 

ABSTRACT  

With the developing technology, the communication methods of people 

and the tools they use change from day by day. Digital media affects face-to-

face communication and people's interpersonal communication skills 

negatively. For this reason, problems arise in mutual relations and 

misunderstandings are experienced. It is necessary to use communication skills 

effectively, especially listening that matters people can understand correctly 

and respond correctly. The establishment and progress of communication is 

necessary not only in personal relations and social lines but also in many 

service areas where individuals have to take. The necessity of structuring the 

communication processes correctly is seen mostly in the field of health. The 

parties forming the communication in health care are close to the patient or the 

patient with the physician and if the quality and correct communication can not 

be established due to various obstacles of the parties, the quality of health 

services is decreased and conflicts are experienced. Conflict means that the 

behavior of individuals is in conflict with the needs of others or that the 

requirements are not met, which is the result of disagreements between the 

value judgments adopted. Conflict is a reality of both individual and 

institutional life and can be experienced in all the environments in which the 

individual take place. The fact that the health field has a complex structure in 

terms of communication necessitates that different disciplines work together, 

so conflict often arises between employees and those who receive health 

services. Physicians are unable to provide the necessary time for 

communication to develop due to intensive hard working, and they often have 

problems related to this problem. Serious consequences can occur if the 

conflicts between the parties in the health field are not resolved or possible 

conflicts can not be resolved. At this point, negotiation methods should be used 

and mediation principles should be considered in order to find solutions to the 

problems between the parties. This study includes the problems in health 

communication, the negotiation and mediation methods in the solution phase of 

the problems and also includes theoretical information on the importance of 

subject. 

Keywords: Health Communication, Conflict Management, Negotiation 

Prosedures, Problems 
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SAĞLIK ĠLETĠġĠMĠNE GENEL BAKIġ 

Sağlık iletiĢimi, birçok farklı disiplinin bir araya gelmesiyle oluĢmuĢ bir 

kavramdır. Bu nedenle tanımlanması ve farklı alanlarca değiĢmeyen ifadeler ile 

açıklanması oldukça zordur. Sağlık iletiĢimi; tüm süreçlerde insanın yer alması 

nedeniyle sosyal bilimlerin çalıĢma alanı olarak ele alınmaktadır. Sağlık 

iletiĢimi en basit tanımı ile sağlık disiplininde iletiĢim anlamına gelmektedir. 

Ġnsanların en temel ihtiyacı hayatlarını devam ettirebilmeleri için sağlıklı yani 

hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyi olmaları ile iliĢkilidir. Bireyin sosyal 

hayat içinde varlığını sürdürmek için çevresine uyum sağlaması, dolayısıyla bu 

aĢamada gerekli gayreti harcayacak kadar sağlıklı olması gerekir. Bu nedenle 

sağlık iletiĢiminin temelinde insan olduğu söylenebilmektedir.  

Sağlık iletiĢimi, tüm iletiĢim yöntemlerinin ortaya çıkıĢına paralel olarak 

bir ihtiyaçtan doğmaktadır. Sağlık iletiĢimi; kiĢi ya da kiĢilerin sağlıkla ilgili bir 

sorun ya da gereksinimleri olduğunda kurulan ve bu nedenle de iletiĢim 

becerilerinin en uygun Ģekilde kullanılarak doğru baĢlatılması gereken bir 

iletiĢim sürecidir. Sağlık gereksinimlerini karĢılamak isteyen kiĢiler, bu 

gereksinim hangi seviyede olursa olsun, gerek sağlık kurumlarında sağlık 

profesyonellerinin yardımı ile gerekse kendi çabaları ile sosyal medya ya da 

internet üzerinden edindikleri bilgiler ile ihtiyaçlarını karĢılamak isterler.  Bu 

nedenle sağlık profesyonellerinin ya da baĢka bir değiĢle sağlık sağlayıcılarının 

etkili iletiĢim becerilerine sahip olması, bilgi alma ihtiyacı ile karĢılaĢtıkları 

kiĢileri doğru Ģekilde anlayıp geri bildirimde bulunmaları gerekmektedir. 

Sağlığını kaybetmiĢ ya da kaybetme endiĢesi duyan kiĢi kendini gerilim 

altında ve rahatsız hissetmektedir. Bu durumda bir insanın doğru 

bilgilendirilmesi, içinde bulunduğu durumun anlaĢılması, empatik bir yaklaĢım 

ile iletiĢim kurulması gerekmektedir. Sağlık konusunda olası hatalar daha 

önemli sonuçlar doğurabileceğinden özellikle iletiĢim becerileri üzerinde 

dikkatle durulmalıdır. Sıradan yanlıĢ anlaĢılma normalde çatıĢmaya 

dönüĢmekte, aynı durum sağlık iletiĢiminde kiĢinin hayatını tehlikeye atacak 

ciddi sonuçlara neden olabilmektedir.  

Sağlık iletiĢimi araĢtırmalarında, özellikle özel durumdaki kiĢiler ile 

iletiĢim kurulacağından konuĢma ve ses tonunun yanında beden dilinin de 

önemi ortaya çıkmaktadır. Çoğu zaman bir hasta ya da hasta yakını, hekimin 

kendileri ile ilgilenmediğinden yakınmakta hatta taraflar arasında güven 

sağlanamamaktadır. Hastaları tanımak, taĢıdıkları korkularını, yardıma ihtiyaç 

duyduklarını ve beklentilerini bilmek, gerilim içinde ya da endiĢeli olduklarını 

göz önüne alarak etkileĢim kurmak hekimlerin iletiĢim becerilerine olumlu etki 

etmektedir. Dolayısı ile kendilerini ifade edebilmiĢ, Ģikayet ya da 

rahatsızlıklarını doğru Ģekilde aktarabilmiĢ kiĢiler, hekimlerine güven duymakta 

ve tedavi sürecine daha fazla dahil olarak sağlık edinme ya da koruma sürecinin 

kısalmasına olanak sağlamaktadırlar. Sağlık profesyonellerinin birbirleri ile 
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iletiĢimi de hem kurumdaki çalıĢma ortamına hem de hasta ile aralarındaki 

iletiĢim sürecine etki etmektedir. Bu noktadan hareketle temel amacın karĢı 

tarafı anlama ve o tarafa bir Ģeyler anlatma olduğu söylenebilir. Tarafların 

birbirlerine yazılı ya da sözlü olarak bilgi aktarması, klinik iĢleyiĢi ve hastaların 

durumları hakkında bilgi paylaĢılmasının gereğindendir. Hasta sağlık kurumuna 

girdiği anda ilk karĢılama personelinden (danıĢma, sekreterlik vb. ) hemĢireye, 

hekimden diğer sağlık personellerine kadar tüm kiĢiler ile çeĢitli iletiĢim 

tekniklerini kullanarak ihtiyacını ve beklentisini ifade etmektedir. Bu sırada 

oluĢabilecek aksaklıklar, yanlıĢ anlama ya da anlaĢılmalar, iletiĢimin herhangi 

bir engel ile kopması ya da bozulması kiĢileri çatıĢma yaratabilecek durumlara 

sokmak için yeterlidir. 

Sağlık hizmeti veren kurumlar, ister kamu isterse özel bir kurum olsun, 

özellikle de hastaneler karmaĢık bir yapıya sahiptir. Farklı alanlarda kiĢilerin bir 

arada oluĢu, farklı disiplinlerin beraber çalıĢmasını gerektirdiğinden çalıĢanlar 

arasında çatıĢmaların yaĢanması kaçınılmazdır.  (Esatoğlu, AğırbaĢ, Akbulut & 

Çelik, 2004; Sportsman & Hamilton, 2007). ÇalıĢanların kendi aralarında 

yaĢadıkları sorunların yanında hastalar ile iletiĢim temelli sorunların yaĢanması 

olasıdır. Bu konuda birçok çalıĢma yapılmıĢ, nedenleri ve çözüm yolları 

üzerinde durulmuĢtur.  

 Hekim hasta iletiĢiminde dile ve davranıĢa dayalı iletiĢimsel sorunların 

konu edildiği çalıĢmalar önemli bulgular ortaya çıkarmıĢ,  hastanelerdeki 

duruma açıklık getirmiĢtir. Yağbasan ve Çakan, 2006; 626,627)  

 

a) Hekimlerin hastalar ile iletiĢiminde özellikle tıbbi terminolojiyi 
kullanmayı tercih etmeleri ve bu terimlere hastaların aĢina olmaması 

sonucunda hekimlerin söylediklerini anlamadıkları, buna rağmen 

hekime anlaĢılır Ģekilde açıklama yapmasına yönelik soru 

yöneltmemelerinin asıl nedeninin utangaçlık, çekingenlik ya da 

hekimin açıklama yapmaya zaman ayıramayacağı algısıdır.  

b) Hekimlerin davranıĢ biçimlerinin bulundukları ortama göre değiĢiklik 

göstermesi(samimi ya da soğuk) hastaların soru sorma 

motivasyonunda etkili olduğudur.  

c) Hastaların anlamadığı bilgiler için diğer sağlık personellerine ya da 
aynı sağlık sorunundan Ģikâyetçi hastalara soru sorduğu, onlardan 

yardım beklediğidir.  

d) Hekimlerin hasta ya da hasta yakınları ile etkili ve doğru iletiĢim 
kurmaya, hastaları tam olarak anlamaya ya da hastalarla empati 

kurmaya çaba göstermemeleridir. EndiĢeli ve rahatsız hisseden 

hastaların, sağlığını yitirmiĢ birer birey olduklarının farkında olup 

onları rahatlatmak için gayret göstermemeleridir.   
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e) Hekimlerin çalıĢtıkları kurumlara ya da ortamlara bağlı olarak 
davranıĢlarının değiĢiklik göstermesidir. Hekimin kendi özel 

muayenehanesindeki tutumları ile hastanedeki  tutumları arasında 

farklılıkların olmasıdır. Muayenehanede daha ilgili ve anlayıĢlı 

davranan hekimlerin, hastane ortamındaki hekim davranıĢlarına 

kıyasla daha doğru iletiĢim kurmayı söylenebilmektedir. 

f) Hastaların yaĢ, meslek, eğitim durumu ya da toplumsal statü gibi 
demografik özelliklerinin hekimlerin tutumlarına etki ettiğidir. 

Hekimlerin tutum ve davranıĢlarının hastaların tekrar sağlıklı 

olmalarına ve tedavi sürecine psikolojik olarak etkili olduğudur.  

g) Herhangi bir hekimin iletiĢimsel tutumundan hoĢnut olan hastaların 
sürekli o hekimi tercih etmelerinde hatta güven duygusu 

geliĢtirmelerinde etkili olduğudur.  

 

a) Sağlık personelinin kendi kültürünü diğer kültürlerden üstün gören bir 
yapıya sahip olması (ethnocentrism) ve bunu davranıĢlarına isteyerek 

ya da istemeyerek yansıtması (Eliason, 1993). 

b) Sağlık personelinin eğitim aldığı kurumun ve sonrasında çalıĢtığı 
kurumun değerlerini benimseyerek farklılıklara karĢı tektipleĢtirici 

(stereotyping) bir yaklaĢım benimsemesi (Lea, 1994) 

c) Hastanın anadili olmayan bir dilde iletiĢim kurmaya çabaladığının 
sağlık personeli tarafından göz ardı edilmesi ve kültürel farklılıkların 

ve kültür Ģoku, kültür körlüğü, kültür çatıĢmalarının personelin verdiği 

tanıyı etki altında bırakması (Clark, 2003). 

Sağlık personelinin hastalarla olan iletiĢimde güçlük yaratabilecek bir 

diğer husus da yaĢlılar ile olan iletiĢim olarak ele alınmaktadır. Özellikle yaĢlı 

hastalar üzerine yapılmıĢ olan çalıĢmada yaĢlı hastalarla hekim arasında sıkça 

karĢılaĢılan iletiĢim güçlüklerini açıkça belirtilmiĢtir (Akgün,M.,2012: 52-53). 

Bunlardan en önemlisi hastadan kaynaklı iletiĢim güçlükleridir. Hastanın 

kendini iyi hissetmemesi, yorgun olması, anlıyormuĢ  gibi davranması ama 

anlayamaması, hemĢirenin iĢini engeller diye tereddüt etmesi, unutkanlık, 

eğitim seviyesi, görme yetersizliği bulunması, kendini açıkça ifade edememesi 

ve hemĢireye iĢitme güçlüğünün olduğunu söylememesidir (Park & Song, 2005: 

42: 159-166). Bir diğer güçlük sağlık çalıĢanlarından kaynaklı iletiĢim 

güçlükleridir. Sağlık sağlayıcılarının tıbbi terminolojiyi kullanması, hızlı bir 

biçimde konuĢması, kaba veya soğuk olması, çok meĢgul olması, göz teması 

kurmaması, hastaya bilgi vermeden tedavi uygulaması, çok resmi olması, 

hastanın iletiĢim güçlüklerine, uykulu olmasına ya da anlayıp anlamamasına 

aldırıĢ etmemesidir. Son olarak çevreden kaynaklı iletiĢim güçlükleri 

görülmektedir. Hastanede verilen servisteki daha kötü durumdaki hastaların 
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varlığı, gürültülü bir ortam, hastanın hastane ortamında yabancılık hissetmesi, 

aile bireylerinin olmaması, odanın aydınlatılmasının yetersiz olmasıdır.  

HASTA – HEKĠM ĠLĠġKĠSĠ  

Atıcı, 2007 yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmasında hasta ve hekim 

arasındaki iliĢkiye yönelik sınıflandırma ile hasta ve hekim iliĢkisini belirleyen 

unsurları irdelemiĢ, sıralamıĢ ve literatürde bulunan diğer çalıĢmaların verilerini 

açıklayarak aktarmıĢtır. Bu verilere göre;   

1. Hasta-hekim arasında kurulan iliĢki modeli: Hastanın pasif, hekimin 

aktif olması üzerine kurulu olan antik çağlardan süregelen sistemin 

yerini hastanın da karar alma sürecinde söz hakkı olan bir süreç 

gelmiĢ olsa da (Lazaro, 2000; 354:17) hastanın sağlık, psikolojik ya da 

yaĢa bağlı durumsal niteliklerine göre doktorun doğru iliĢki modelini 

seçme sorumluluğu bulunmaktadır(Koptagel, Ġlal; 2001).  

2. ĠletiĢim  Hasta hekim iletiĢimin empatik seviyede tutulması ve 
dinleme, saygı, sorunların çözülmesine yönelik amaçsal bağlam 

içermesi hem iletiĢim doyumu hem teĢhis ve tanı doğruluğu 

bağlamında önem arz etmektedir.  

3.   t nc l  aklaĢım (hastanın biyopsikososyal açıdan 

değerlendirilmesi): Sağlık personelinin hastayı değerlendirmesinde 

hem biyolojik durumunu, hem ruhsal halini hem de gelmiĢ olduğu 

kültürel art alanı anlaması tam ve doğru bir değerlendirme yapması 

için gereklilik arz etmektedir. (Koptagel- Ġlal: 2001). Bunun için de 

hekimin iyi bir biçimde hastadan öykü alması bütüncül bir yaklaĢımla 

değerlendirme yapmasında fayda sağlayacaktır (Koch, Turgut: 

2004:64-9).  

4. G ven  hekimin hastası ile bir güven ortamı oluĢturması için 
hekimden hastasına karĢı dürüst olması ve mahremiyetini saklı tutması 

beklenmektedir(Kodish vd. 1997: 2973-82).  

5. Hekimden kaynaklanan durumlar: Hekimin hastalarını tedavi 

etmesinin yanında bir araĢtırmacı ya da idareci yanının olması gibi 

durumlarda hastanın güvenini kötüye kullanmaması 

gerekmektedir(Atıcı: 2003: 36). Ayrıca hekimden kaynaklanan 

durumlara hekimin yaĢı, cinsiyeti, mesleğine duyduğu sevgi, kiĢiliği, 

iĢ doyumu ve tükenmiĢlik düzeyi gibi etmenler de hekimden 

kaynaklanan durumların kaynağını oluĢturmaktadır(Aslan vd: 1997) 

(Karlıdağ vd: 2000). 

6. Hastadan ve hastalıktan ka naklanan durumlar  Hastalık durumunun 
etkisi altında olan bireylerin doktordan beklentileri artmakta, hastalığı 

nedeni ile red, öfke, endiĢe, korku gibi psikolojik durumlar hastalığın 
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beraberinde gelebilmekte hasta doktora karĢı güvensizlik 

duyabilmekte ya da ondan fazlaca ilgi bekleyebilmektedir(Öz, 2001: 

61-8).  

7. Sağlık sisteminden ka naklanan durumlar: bireylerin devletin 

desteğine en fazla ihtiyaç duydukları hastalık dönemlerinde hastalara 

karĢı adaletli yaklaĢım ve eĢit hizmet görme hakkı hastalar için geri 

dönüĢü olmayan hayati öneme sahiptir (Atıcı, 2006: 111-5).  

8.  ilimsel ve teknik geliĢim, Teknoloji: Bilimsel ve teknolojik geliĢmeler 
neticesinde tanıların bilgisayar üzerinden yapılması hastaların sadece 

hastalık adlarıyla anılmasına sebep olmaktadır(Atıcı, 2003: 52-63). 

Oysaki hekimin temel görevlerinden bir tanesi de hastayı anlamak ve 

dinlemek olmalıdır(Özlü, 2003). 

9. Tıp etiği eğitimi  Tıp etiği eğitimi aracılığı ile hastanın ve hekimin 
haklarına dair bir kavrayıĢ kazanılırken(Doyal & 

Gillon,1998:316:1623-4),  hekim adaylarının hastaların beklentilerine 

dair bilgi sahibi olması sağlanır(MacNair: 1999). 

HEKĠM – HASTA YAKINI ĠLĠġKĠSĠ  

Sağlıklı bir iletiĢim kurulabilmesi ve sağlık iletiĢiminin doğru Ģekilde 

baĢlayıp sürmesi için sağlık sağlayıcıları tarafından hastaya gösterilen ilgi ve 

hoĢgörünün hasta yakınlarına da gösterilmesi gerekmektedir. Hasta yakınları en 

az hastanın kendisi kadar anlayıĢ ve empatik davranıĢa ihtiyaç duymaktadırlar.  

Bu noktada sağlık sağlayıcıları empati becerilerini etkili kullanmalı, 

karĢısındaki kiĢilerin duygularını anlamaya çalıĢmalıdır. Her insan 

yaradılıĢlarının gereği olarak sağlık konusunda yardım ve desteğe ihtiyaç 

duyabilir, sağlık hizmeti almak için çeĢitli kurumlara baĢvurabilirler. Bu bilince 

sahip olarak sağlık profesyonelleri hasta ve hasta yakınları ile etkili iletiĢim 

kurabilmektedir.   

Hastanın kendisi tedavi altına alındığında, hasta yakınları için endiĢeli ve 

stres altında bir bekleme süreci baĢlamıĢ olur. Hasta yakınları sağlık 

sağlayıcıları tarafında düzenli olarak bilgilendirilse de ortada bir bilinmeyen 

vardır. Örneğin; hasta yakınları hastalarına yoğun bakımda, ameliyat öncesinde 

ya da sırasında ameliyathanede neler yaĢandığı, durumlarının nasıl olduğunu, 

tedavi sürecinin ne Ģekilde ilerleyeceğini bilmek isterler. Bu noktada sağlık 

profesyonellerinin bilgi alıĢveriĢi sürecini en iyi bir Ģekilde yönetmeleri ve hasta 

yakınlarını tatmin edici bir biçimde bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bu sayede 

hekime karĢı güven duygusu geliĢmekte, hasta yakınlarının endiĢe ve stres 

seviyesi azalmaktadır.  

Sağlık kurumlarında iyi bir iletiĢim ortamının sağlanabilmesi için 

iletiĢimin her iki tarafına yani sağlık sağlayıcıları ve hasta yakınlarına bazı 

sorumluluklar düĢmektedir. Hasta yakınları ile olası çatıĢmaların önüne 
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geçilmesi için sağlık profesyonelleri yapılan iĢlemleri, tıbbi terimlerden uzak ve 

anlaĢılır bir Ģekilde ifade etmelidir. KarĢılarındaki kiĢini içinde bulunduğu 

duygu durumu, farklı meslek ve demografik özelliklere sahip olduğu 

unutulmamalıdır. Hasta yakınları ise; önceliğin hastanın sağlığına kavuĢması 

olduğunu unutmamalıdır. Sağlık sağlayıcılarının gerekli iĢlemi yapmalarına 

olanak tanıyan ve gereksiz olarak yetkin olmadıkları alanlara girmekten 

kaçınmaları gerekmektedir.  

SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE KURUMSAL ĠLETĠġĠM VE ÇOK 

KÜLTÜRLÜLÜK  

Sağlık kurumlarında karĢılaĢılan çok kültürlülük kaynaklı problemlerin 

çözüme ulaĢtırılması için Ģu uygulamalar faydalı olacaktır (Temel, 2008: 95-

98): 

• Kültürlerarası bakım yaklaĢımı üzerine eğitim programları sağlık 

personellerine verilmelidir. Kültürel farklılıklara yönelik verilen dersler ve 

eğitimler öğrencilerin çokkültürlülüğe yönelik bir kavrayıĢ geliĢtirmesine araç 

olmasının yanında onlara farklılıklara karĢı geliĢtirecekleri davranıĢlara yönelik 

modeller de sunabilecektir.  

• Etnik grupların kültürel özelliklerini ortaya koyan araĢtırmaların 

yürütülmesi ve duyurulması sağlanmalıdır (Fry ve Degazon: 2002). Kültürel 

farklılıklara yönelik yapılan her türlü çalıĢmanın yaygınlaĢtırılması sağlık 

personelinin karĢılaĢacağı farklı kültürlerden gelen hastaların genel özelliklerini 

tanımada bir yol gösterici nitelik taĢır. Bu bağlamda bilgi akıĢının sağlanması 

sağlık personelinin önyargılarından, etnosentrik eğilimlerinden ve kalıp 

yargılarından sıyrılmasına katkı sağlayan araç niteliğine bürünecektir.  

Sağlık personelinin iletiĢim becerilerini arttırmaya yönelik faaliyetlerin 

önemli bir kısmını akademik eğitimleri sırasında gerçekleĢtirmek özellikle 

önem arz etmektedir. Sağlık alanındaki öğrencilerin öğrenim gördükleri süreçte 

iletiĢim becerilerine yönelik dersler, eğitimler ve seminerlerden faydalanması 

profesyonel yaĢantılarında onların bu bilgileri uygulamasına katkı sağlayacaktır. 

Örneğin, Bingöl ve Demir‘in (2011) Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrencileri 

üzerinde yapmıĢ olduğu çalıĢmayanın sonuçlarına göre, öğrencilerin akademik 

baĢarı düzeyleri ile iletiĢim becerisi algısı arasında anlamlı bir iliĢki olduğu 

saptanmıĢtır. Yine aynı çalıĢmanın öneriler kısmında ortaya konan bazı 

maddeler de sağlık iletiĢimine yönelik yol gösterici niteliktedir. Bunlar: 

• Öğrencilere etkili iletiĢim tekniklerine yönelik uygulamalı eğitimler 

verilmesi 

• Eğitim programlarında özel durumlarda iletiĢime yönelik (kanserli hasta 

ile iletiĢim, ameliyat süreci iletiĢimi, yoğun bakım hastası ile iletiĢim, doğum 

süreci iletiĢimi, psikiyatri hastası ile iletiĢim vb.) çeĢitli seçmeli ders 

seçeneklerinin sunulması, 
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• Öğrencilere uygulamalı klinik eğitimler öncesi iletiĢim konulu drama 

eğitimi verilmesi, 

• Öğrencilere, iletiĢim sorunlarını konu alan senaryo yazdırılması ve bu 

senaryonun gruplar arası tartıĢılması (Bingöl ve Demir, 2011: 158) olarak 

sıralanmıĢtır.  

Ebeler üzerinde empatik iletiĢim becerileri üzerine yapılan bir çalıĢmada 

(Akgöz ve KaravuĢ;2005), geçmiĢe dönebilse mesleğini yeniden tercih 

etmeyeceğini bildiren ebelerin empatik iletiĢim becerisinin mesleğini yeniden 

tercih edeceğini belirten ebelerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. Bu noktada her meslekte olduğu gibi mesleği sevmenin iĢin 

etkinliğine yönelik performansı arttıracağı bir ön koĢul olarak gözümüze çarpsa 

da, sağlık alanında mesleği sevmenin önemi daha da çarpıcı hale gelmektedir. 

ÇalıĢmanın öneriler kısmında Akgöz ve KaravuĢ iletiĢim becerilerine yönelik 

öneriler de getirmektedir. Bunlardan bir tanesi, empatik iletiĢimin iki yönlü 

hareketli bir süreç olduğu, hastaların da iletiĢimin baĢarısında doğrudan etken 

olduğu için hedef kitle olan hastalara ve genel olarak topluma yönelik iletiĢim 

eğitimi ve iletiĢime yönelik araĢtırmaların teĢvik edilmesi üzerinedir. Bu 

bağlamda bakıldığında gerçekten de hastaların sağlık personeli tarafından 

anlaĢılmasının yanında hastanın kendini de ifade edebilmesi oldukça önem arz 

etmektedir. Çünkü kendini doğru ifade edemeyen bir hastaya karĢı sağlık 

personelinin herhangi bir çabası verimli bir sonuca ulaĢmaktan yoksun 

kalacaktır. Doğum için baĢvuran gebeler ve empatik iletiĢim beklentileri üzerine 

yapılmıĢ olan bir baĢka çalıĢmaya göre (Seyhan ve ark. 2014), gebelerin ebeler 

tarafından karĢılanmasını bekledikleri empatik iletiĢim özelliklerinin baĢında 

―saygı görme‖ gelmektedir. Bu beklentiyi ―güler yüzlülük‖, ―ilgili davranma‖, 

―güvenilirlik‖ ve ―karĢısındakini iyi dinleme‖ takip etmektedir.  

Sağlık çalıĢanları yaĢlı hastalar ile iletiĢim kurarken(Akgün, 2012: 53-

55),  

• Görme güçlüğü olan yaĢlı hastalar için, odaya girdiğinde ismini 

vermeil, yaptığı müdahaleleleri sesli olarak ifade etmeli, yazılı bilgiyi hastanın 

soru sormasına fırsat vererek açıklamalı, odadan çıkarken haber 

vermelidir(Üstün vd: 2005).  

• ĠĢitme güçlüğü olan yaĢlı hastalar için, ortamdaki diğer sesler 

kapatılmalı (tv vb), ağızdaki maske çıkarılarak konuĢulmalı, hızlı 

konuĢulmamalı, sözsüz iletiĢim etkili kullanılmalı (beden dili vb), hasta eğer 

söylenenleri anlamaz ise farklı kelimeler ile tekrar edilmeli ve sık sık 

geribildirim alınmalıdır. (Üstün vd: 2005).  

• Dil problemi (ses, konuĢma ve lisan güçlükleri) olan yaĢlı hastalar için, 

mümkün olduğunca yavaĢ ve akıcı bir biçimde konuĢulmalı, tıbbi terimler 

kullanılmamalı, açık direktifler verilmeli, tek seferde çok fazla bilgi 
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verilmemeli, hastada kafa karıĢıklığına yol açabilecek örneklerden 

kaçınılmalıdır(Bal, 1981: 368). 

SAĞLIK ĠLETĠġĠMĠNDE ÇATIġMA ÇÖZÜMÜ VE MÜZAKERE 

YÖNTEMLERĠ  

Bireyler, doğdukları andan itibaren yaĢamları boyunca farklı yollarla ve 

farklı insanlarla iletiĢim kurarlar. Sergiledikleri farklı iletiĢim davranıĢları, 

bireyler arasında bir takım anlaĢmazlıklara neden olur. Ġnsanın varoluĢunun bir 

gerçeği olarak kiĢilerarası çatıĢmalar konusunda farklı tanımlamalar yapılmıĢtır. 

Wall ve Callister (1995), çatıĢmanın bir tarafın çıkarlarına karĢı çıkıldığında 

veya çıkarlarının olumsuz etkilendiğini algıladığında söz konusu olduğunu 

belirtir.  

KiĢilerarası çatıĢma iki veya daha fazla insan arasında gerçekleĢen bir 

olgudur. Dökmen (2000), kiĢilerarası çatıĢmaların farklı biliĢ, algı, duygu, 

bilinçdıĢı ihtiyaçlar, iletiĢim becerileri gibi bireysel faktörlerden, rol 

farklılıklarından, sosyal ve fiziksel çevrelerden kaynaklanabileceğini 

belirtmektedir. ÇatıĢmaları iyi ya da kötü, yapıcı ya da eleĢtirel olarak 

sınıflandırmak pek doğru bir yaklaĢım değildir. Jackson (2000), çatıĢmanın 

ortaya çıkıĢı, ne Ģekilde ele alındığı, hangi yöntemlerle çözüm yoluna 

gidildiğine göre, çatıĢmayı yıkıcı veya yapıcı olarak ikiye ayırır. ÇatıĢma, 

kontrollü olduğu sürece, iliĢkilere, insan psikolojisi ve fiziğine, doğal ve sosyal 

çevreye zarar vermediğinde ileriye yönelik iliĢkileri olumlu yönde 

etkilemektedir. BaĢka bir ifadeyle, çatıĢmalar üretici çözümlerle giderildiği 

sürece, iliĢkileri kuvvetlendirir. Önemli olan çatıĢmaların sağlıklı bir Ģekilde 

çözülmesidir. Hayatın her alanında yaĢanan kiĢilerarası çatıĢmaların, sağlıklı 

Ģekilde çözülmesinde en etkili yöntem ise müzakeredir.  

Birey, aslında farkında olmadan çocukluğundan itibaren ailesiyle, 

arkadaĢları ve yakın çevresiyle müzakere içindedir. Böylece, birey geliĢtikçe, 

süreç içerisinde kendi müzakere tarzını da geliĢtirmektedir. Çocukluğunda 

müzakere ederken kullandığı strateji ve taktikleri, ileriki yaĢlarında da tekrar 

tekrar kullanabilmektedir. Strateji ve taktiklerin geliĢmeye baĢladığı çocukluk 

döneminde aynı zamanda karĢıdaki insanların da müzakere ederken nasıl 

davrandıkları, baĢka bir ifadeyle müzakere tarzları hakkında da bir takım 

varsayımlar geliĢtirmektedir. Kısaca bireylerin müzakere tarzı doğdukları andan 

itibaren oluĢmaya baĢlamakta, kiĢilik ve deneyimlerimle süreç içinde 

Ģekillenmektedir (Kublin, 1995: 6). 

Müzakere, iki tarafın görüĢ ve beklenti farklılıklarından kaynaklanan 

anlaĢmazlıklarını, ortak bir noktada buluĢturarak çözmeyi hedefleyen bir 

süreçtir. Müzakerede tarafların en önemli yöntemi, hiç Ģüphesiz iletiĢim 

becerileridir.  
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Müzakerelerde güç; kaynaklar ve etkileri olmak üzere iki açıdan ele 

alınabilmektedir. Güç kaynakları, müzakerecinin çevresini, karĢı tarafı veya 

kendi isteklerini etkilemeye yarayan araçları ifade eder. Müzakerecinin 

kullanabileceği çeĢitli güç kaynakları veya araç türleri vardır. Ancak 

müzakerecinin belirli güç kaynaklarına sahip olması, güce sahip olduğunu 

göstermez. Güç, bu kaynakların uygun durumlarda doğru biçimde etkili 

kullanımıdır (Lewicki ve Hiam, 2006: 36-37).  

Sağlık alanında ortaya çıkan çatıĢmaların çözümünde de müzakere 

yöntemleri kullanılabilir. Müzakerenin en temel noktası, bir tarafın diğerini 

davranıĢ değiĢikliğine ikna etmek için kullandığı güçtür. Bu güç sayesinde 

gerek baskı ile gerekse mantıklı bir açıklama ile karĢı tarafı ikna 

edebilmektedir. Sağlık söz konusu olduğunda en büyük güç hekimlerdedir. 

Hekimlerin gücü tedaviye karar ve yön verebilecek kiĢi olmasından 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla hekim bu gücünü kullanarak hastayı ya da 

hasta yakınını tedavi süreci içerisinde her türlü davranıĢa ikna edebilmektedir. 

Örneğin; kalp sorunu yaĢayan ve acil ameliyat olması gereken bir hastaya 

hekim ameliyat önerebilir, bu ameliyatı gerçekleĢtiremezse hastanın hayatta 

kalamayacağını söyleyebilir.  

SONUÇ 

Müzakere yöntemlerinden pazarlık, sağlık alanında çok fazla 

kullanılmasa da geçerli bir yöntemdir. Hekim ve tüm sağlık profesyonellerinin 

tıbbi müdahale olarak gerçekleĢtirdiği görevler basit bir enjeksiyondan 

karmaĢık bir ameliyata kadar sıralanabilen her türlü tıbbi uygulamayı 

kapsamaktadır. Hekimler ve diğer sağlık sektörü çalıĢanları, mesleklerini icra 

ederken, gerçekleĢtirdikleri veya gerçekleĢtirmeye mecbur kaldıkları ruh ve 

beden sağlığına yönelik tıbbi müdahaleleri, yerine göre çok zor Ģartlarda ve 

özverili olarak yapmaktadır. Sağlık profesyonellerinin de her meslekte olduğu 

gibi alması gereken bazı sorumlulukları vardır. Ancak, çeĢitli meslek 

gruplarının içinde, sağlık sektörü çalıĢanlarının sorumluluklarının çok daha ağır 

olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Tıbbi uygulamalar yaparken, en küçük 

bir hata hastanın yaĢamı tehlikeye sokabilmekte veya daha ciddi sorunlar 

doğurabilmektedir. Bu yüzden hekimler tedaviye ya da baĢka durumlara karar 

verirken gücü ellerinde bulundururlar ve sağlık konusunda pazarlık söz konusu 

olamaz. Hastanın içinde bulunduğu standartlara uygun olarak bir tedavi süreci 

planlamakta ve hasta da mümkün surette bu plana bağlı hareket etmek 

zorundadır.  

Tıbbi tedavinin uygulanması sırasında veya sonrasında, istenmeyen bir 

durum söz konusu olduğunda, taraflar uzlaĢmayarak sorunu mahkemelere 

taĢırlarsa iĢin en kötü yanlarından birisi taraflar arasındaki uyuĢmazlığın tüm 

ayrıntıları açığa çıkar ve gözler önüne serilir. Hekimin, sağlık kuruluĢunun 

hatası veya kusuru olup olmadığı dahi incelenmeksizin ve iddia edilen bu hata 



 

 

 

 

 
 

 

 
TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

12 

 

veya kusur da abartılarak basında ve medyada yer alır. Bundan dolayı gerek 

hekimlerin ve gerekse sağlık kuruluĢlarının mesleki ve ticari itibarı zarar 

görebilir. Oysa taraflar sorunları ne ise bunu arabuluculuk yoluyla çözüme 

ulaĢtırmak istedikleri takdirde gizlilik esası ortaya çıkar. UyuĢmazlık 

arabuluculuk vasıtasıyla çözüldüğünde, tüm görüĢmeler gizlilik içinde 

yapılacağından ve görüĢmeler sırasındaki her türlü belge ve bilgi gizli 

olduğundan, hekimler ve diğer sağlık personeli ile hastaneler her hangi bir itibar 

kaybına uğramazlar. Tüm taraflar sürece doğrudan katılır. Tarafların kendi 

ihtiyaçlarını kendilerinden daha iyi kimse bilemez. Taraflar kendi geleceklerini 

kendileri belirler, sonuçlarına da kendileri katlanır. Bazen hatalı veya 

kusurlunun özür dilemesi dahi uyuĢmazlığı sona erdirebilir. Hatalı veya 

kusurlunun özür dilemesi bazen talep edilen veya edilecek paradan çok daha 

fazla etki eder. 

Sağlık alanında bireylerin içinde bulundukları, ihtiyaç ve rahatsız 

oldukları göz ardı edilmemeli, tüm sağlık profesyonellerinin bunu bilerek ve 

empatik davranarak tedavi sürecinin sürdürmeleri gerekmektedir. Bu sayede 

olası sorun ve çatıĢmalar en zararsız Ģekilde çözüme ulaĢabilmesi mümkün 

görülmekte ve ―Kazan–Kazan‖ ilkesine göre her iki tarafın da kazançlı çıkacağı 

bir sonuç sağlamakta olabileceği düĢünülmektedir. 
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URBAN CONSERTVATION PROJECTS IN HISTORICAL CITY 

CENTERS WITH PUBLIC PARTICIPATION: 

Ġzmir Kemeraltı as a Study & Bursa Covered Bazaar and Han District as a 

Comparison 

Nilay YAKICI

 

ABSTRACT 

Historical city centers which are functionalized as a commercial district; 

experienced social, cultural, enviromental and economical subjects through 

centuries. These aspects are generally searched seperatelly, but they should 

thinked as a complete for a sustainable future of a historical commercial district. 

This paper is analyzing Ġzmir-Kemeraltı district in the explained context. 

Kemeraltı is a historical commercial center that is developing since Hellenistic 

Periods and it also underwent constant changes through centuries. For a healty 

developing, a consevation project is prepared named as Kemeraltı Conservation 

Project. This project aims to ensure the continuity of urban identity and transfer 

the unique qualities of Izmir to future generations with reviving the historical 

center. For a participant support and provide coordination between institutions, 

establishing a specific unit suggested and with this aim while planning process 

is proceeding, an organization is experimented named as Kemeraltı Tradesmen 

Association. Analyzing the problems and the conservation project of the district 

as a public participated project with a comparative approach between Bursa 

Covered Bazaar and Han District, are aimed with this project. Also sustainable 

future of Kemeraltı is concerned and the study is examining benefits of the 

participant role in the conservation project with that comperative approach.    

Key words: Bursa Covered Bazaar, historical city center, Kemeralti, 

participation, urban conservation 

 

TARĠHĠ KENT MERKEZLERĠNDE KAMU KATILIMLI KENTSEL 

KORUMA PROJELERĠ: 

Ġzmir Kemeraltı ÇalıĢması & Bursa Kapalı ÇarĢı ve Hanlar Bölgesi 

KarĢılaĢtırması 

ÖZET 

Ticari fonksiyonlu tarihi Ģehir merkezleri yıllar boyu farklı sosyal, 

kültürel, çevresel ve ekonomik durumlara maruz kalmıĢlardır. Bu özellikler 

genellikle ayrı baĢlıkalr altında analiz edilip çalıĢılır fakat sürdürülebilir tarihi 

                                                           
 Mimar Nilay Yakıcı, Kentsel DönüĢüm ABD Yüksek Lisans Öğrencisi-Fen Bilimleri Enstitüsü-
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TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

16 

 

Ģehir merkezleri için bir bütün olarak düĢünülmeleri gerekmektedir. Bu çalıĢma 

Ġzmir-Kemeraltı alanını açıklanmıĢ olan bağlamda incelemektedir.  

Kemeraltı, Hellenistik Dönemden beri var ve geliĢmekte olan ve yüzyıllar 

boyunca sürekli değiĢimler geçiren tarihi bir ticaret merkezidir. Sağlıklı bir 

geliĢme ve iyileĢtirme amacıyla belediyeler tarafından Kemeraltı Koruma 

Projesi olarak adlandırılan bir proje hazırlandı. Bu proje, tarihi kimliğin yeniden 

canlandırılması ile kentsel kimliğin sürekliliğini sağlamayı ve Ġzmir'in eĢsiz 

niteliklerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktadır. Kamu katılım 

desteğini almak ve kurumlar arası koordinasyonun daha iyi çalıĢması amacıyla 

özel bir birim kurulması gerekmekteydi. Bu amaca hizmet etmek için planlama 

süreci devam ederken Kemeraltı Esnaf Derneği adı altında bir kurum 

oluĢtrulmuĢtur. Bu bölgenin kamu katılımlı koruma amaçlı projesini ve 

sorunlarını Bursa Kapalı ÇarĢı ve Hanlar Bölgesiyle karĢılaĢtırmalı olarak 

analiz etmek hedeflenmektedir. Bunların yanı sıra Kemeraltı‘nda sürdürülebilir 

bir gelecek durumu düĢünülmektedir ve bu yazı aynı zamanda koruma amaçlı 

projede katılımcı rollerin faydalarını karĢılaĢtırmalı Ģekilde incelemektedir.  

Anahtar kelimeler: Bursa Kapalı ÇarĢı, kamu katılımı, Kemeraltı, 

kentsel koruma, tarihi kent merkezi 

 

Introduction 

Kemeraltı is an historical city center that changing throuh Helenistic 

Periods. Before 17th century the inner harbour was useable. Evliya Çelebi who 

came to izmir in 1670s told in his book ―Seyehatname‖ that Captain Mustafa 

Pasha‘s words about filling the inner harbour and use it as a bazaar. Then we 

see that became true and in 18th and 19th centuries the inner harbour filled and 

added to the Kemeraltı. Also with this application, the Kemeraltı that we know 

was formed. With the construction and opening for service of a pier in front of 

the inner harbour, Kemeraltı began to lost its importance. After these situations, 

non-muslim tradesmen began to left their shops in Kemeraltı and the empty 

places are began to used by Turkish tradesmen with the support of Union and 

Progress Party in Turkey. Kemeraltı was rapidly decreasing until 1922. After 

the big fire in Ġzmir, in the Republican Period Kemeraltı became the traditional 

trades center of the city again.[1] 

Kemeraltı is a historical region that has new and traditional old buildings, 

trades and housing areas together and these are made Kemeraltı more special 

than an ordinary city center. Kemeraltı has a lot of hans and bazaars named with 

their specialties. The region limited by Anafartalar Street, ĠkiçeĢmelik Street, 

Fevzi PaĢa Boulevard, Konak and Varyant.  

With these elements, we can say that the region couldn‘t survived without 

any help. Also Kemeraltı start to decay and be caotic. According to these 
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reasons a conservation project should be prepared. Ġzmir Metropolitan 

Municipality start to this project and draw a path about the project. They were 

seperated the are stages and make the projects seperately to make it easier and 

healtier. But without any participation from the users of the region the project 

couldn‘t be successful as it will be with participation and for these reasons an 

association was set up named as Kemeraltı Tradesmen Association.[2] This 

study is going to examine the participation role in conservation project of 

Kemeraltı and for a comperative sight it‘s going to use the project of Bursa 

Covered Bazaar and Han District. 

1. Reasons That Requires Conservation of The Kemeraltı Region 

Kemeraltı is the core of Ġzmir today and also it‘s a bridge between 

Izmir‘s ancient times and contemporary times. It has an unique identity and it 

should be protected for Ġzmir‘s city identity and culture. Because of the rapid 

development in Izmir, caused by rapidly growing industry and needs for cities 

functions; Kemeraltı affected badly likewise any historical city centers. Some 

planning mistakes are made after this effects but neighter them are the correct 

answer for protection of the Kemeraltı with bad decisions for historical identity 

of Kemeraltı. From now on Kemeraltı should be exposed a conservation project 

to undo what were done as mistakes. Here are the primer reasons that requires a 

conservation plan of the Kemeraltı: 

 

 Damaged historical texture and identity of the region 

 The illegal addings and irrelevant top covers of the shops that 

harming the historical identity[2] 

 The presence of incompatible new/contemporary buildings 

within the old/historical buildings 

 Decreasing of building levels in some areas 

 Destructions or becoming ruins of registered historic buildings 

 The storey-built car parks that distrupting integrity of the urban 

identity[2] 

 Occuring of unsafe places in the ruined areas/buildings 

 Failure usage of the region by people because of these reasons  

 Within reasons, decreasing the popularity and decaying of the 

region and people‘s choice of different shopping areas 
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After these reasons, believed that there should be a new conservation plan 

and plan is started to study on named as ―Kemeraltı Conservation Project‖ and 

to belief of a healtier application participant associations are thought, after that 

Kemeraltı Tradesmen Associastion is built up as an participat role in this 

project. 

 

2. Analyzing Conservation Project&General Priciples of The Project 

 

Kemeraltı Conservation Project is a long-term project and including a 

large area. Therefore it is seperated two stages. Konak-Gümrük-FevzipaĢa 

Boulevard-ĠkiçeĢmelik Street-Westside of Varyant and Ġzmir Girls High School 

line is the border of the first stage. FevzipaĢa Boulevard-Basmane-Kadifekale 

and EĢrefpaĢa line is the border of the second stage.  Two stages are both 

analyzed. But the studies are not thought in the parcel based context because of 

the complexity of the region. On the other hand the stages also seperated 

subregions for notification of the positive sides of the conservation project 

quickly and moral support for tradesmen. Also project is suppoted with 

different methods likewise discount of taxes for historical buildings.[3]  

Figure 1-2: Kemeraltı, before the conservation project[5] 
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Project aims both protection and conservation of Kemeraltı. Main 

intension is not the protection of the today‘s structure, it is starting a process 

that revitalizes of the original structure. Also economical conservation in 

context of tourism and trade is aimed for a sustainable conservation project and 

protection of the region.  

The main principles of the Kemeraltı Conservation Plan can defined as 

like that[2]: 

 Transfering and remaining the sustainablity the cultural heritage of the 

region and to the future generations 

 Continuity of the planning process within a specific organisation for 

the region 

 Providing support of the local people in planning stages  

 Empowering the economy of the region depending on tourism and 

trade 

 Creating and developing a public perception that historical buildings 

are more valuable; providing self-protection of Kemeraltı depending 

on that perception and reflection of that to the economy.      

Figure 3: Kemeraltı Conservation Plan Zones  
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This project is similar to some other projects in 

context of aims and reasons. A comparison frame is 

more effective for examination and understanding of 

the project. Bursa Covered Bazaar and Han District 

has similar promlems like Kemeraltı. It is also a 

historical commercial center and a conservation 

project was planned and applicated.  For a short look 

of that project, a comparison table could be shown 

for quick understanding.[4][5]  

 

 

 

 

Figure 4: Kemeraltı, after the 

conservation project 
Figure 5: Kemeraltı, after the 

conservation project[5] 

Figure 8: Ġzmir-ĠkiçeĢmelik 

Street[9] 

Figure 7: Ġzmir-Kadifekale Walls[9]  Figure 6: Ġzmir-Agora[9]  
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Bursa Metropolitan 

Municipality 

Ġzmir Metropolitan 

Municipality 

Covered Bazaar and Han 

District 
Kemeraltı Projects 

The aim is making the 

region a night and day living 

center. 

The aim is making Kemeraltı a tourism region 

that 24-hour living, shopping by everyone and 

flocking by tourists.  

 Ġpek Han Restoration 

Kemeraltı Anafartalar Street Facade  

Reorganisation Project 

Emir Han Restoration 

Kemeraltı Top Cover and Urban 

Furniture National Idea Competition 

Ertuğrulbey Square 

Reorganisation Kemeraltı Fishers Square Project 

Galle Han Restoration Ahmet Ağa Mansion Restoration 

ġadırvanlı Han Restoration Namazgah Bath Restoration 

Yoğurt Han Restoration 

Preparation of lighting and transportation master 

plans of Kemeraltı and the surrounding renewal 

area 

Tahtakale Han Restoration Agora Arkeological Park Project 

Kapan Han Restoration ĠkiçeĢmelik Street-Street Improvement Project 

Gelincik, Sipahi and 

ĠvazpaĢa Bazaars‘ 

Restoration Kadifekale Restoration Project 

Balibey Han Concept Study   

Bat Bazaar and Demirciler 

Bazaar 

Rehabilitation Projects   

 

 

                                  
Figure 9: Bursa Long Bazaar[8] Figure 10: Bursa Koza Han and 

Covered Bazaar[8] 
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3. Analyzing the conservation project‘s participant role and 

Kemeraltı Tradesmen Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principles of the Kemeraltı Conservation Project that are counted down 

includes the public participation as an important input. The participation is 

helping to streghten the relation between tradesmen as public and govermental 

authorities. Also thoughts, problems can be considered in a common platform 

includes both govermental and non-govermental institudes. A project that 

includes large areas can not survive and can be sustained without any public 

participation. 

Kemeraltı Tradesmen Association was founded within the same reasons 

by tradesmen in the region voluntarily in 2004. The association appreciates the 

regions historical value and has the knowledge of protecting the region within 

the people of the region as a cultural heritage. The association has the 

responsibilty of announce problems, proposals for problems, tradesmen‘s 

complains and becoming a bridge between govermental authorities and 

tradesmen. For example; according to Kemeraltı Tradesmen Association, there 

are planned and thought things that bring back life to the region likewise; 

cinemas,top covers, security improvements and Veysel Impasse‘s 

conservation.[6] 

In addition to this association, Bursa Historical Bazaar and Han District 

Union can be also mentioned as a public participated project in historical city 

centers. According to that,  Bursa Historical Bazaar and Han District Union can 

be used as a comperative element.  

 

Figure 11: Kemeraltı Region and Anafartalar Street 
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Figure 13: Kemeraltı District 

4. Comparison of the Kemeraltı Tradesmen Association and 

Bursa Historical Bazaar and Han District Union 

Kemeraltı District and Bursa Covered Bazaar and Han District have lots 

of common features. The historical heritage of them shows some similarities. 

Both of them are on the historical trades line, built generally on Ottoman 

Empire and have similar architectural identitiy. Because of these, they have the 

similar problems. In fact, they can be thought that they have similar solutions to 

their problems. Therefore, the associations can use the similar ways for their 

district‘s conservation. These told us that, Bursa Covered Bazaar and Han 

District Union is a good comparison to the Kemeraltı Tradesmen Association 

for this study.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemeraltı Tradesmen Association is founded by tradesmen in the region 

voluntarily and it is a non-govremental organisation.[6] On the other hand, 

Bursa Covered Bazaar and Han District Union is founded after the Bursa 

Covered Bazaar and Han District Platform and this union was founded by 29 

tradesmen associations that was built up voluntarily by tradesmen in the region, 

too.[7] This also makes the Bursa Covered Bazaar and Han District Union built 

up voluntarily likewise Kemeraltı Tradesmen Association. Also the Bursa 

Covered Bazaar and Han District Union is a non-govermental organisation and 

it has the similar duties as Kemeraltı Tradesmen Association like placing 

between the government and public. Here is a table that shows the comparison 

between two organisations:[6][7] 
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Kemeraltı Tradesmen 

Association 

Bursa Historical Bazaar 

and Han District Union 

General 

Information 

Founded in 2004 

Founded by tradesmen in 

region 

Voluntarily founded/non-

govermental organisation 

Founded in 2008 

Founded as united 

organisations in region 

Voluntarily founded/non-

govermental organisation 

Thoughts of 

Region's 

Historical 

Context 

Region is completely 

sustained by this specialty 

This is the main determant of 

region's social and 

economical attractiveness 

Problems of 

Region 

According to 

Associations 

Infrastructural problems 

Administrative problems 

Educational problems of 

tradesmen 

Security 

Public relational problems 

Infrastructural problems 

Administrative problems 

Educational problems of 

tradesmen 

Public relational problems 

Infrastructural 

Problems 

Lack of car parks and toilets, 

rain water drainage, 

lightning,lack of leading 

signs,fire protection systems, 

security systems and 

physical quality. 

Lack of car parks,toilets,fire 

protection systems, security 

systems and physical quality. 

Administrative 

Problems 

Lack of regulations and 

sanctions for occupations of 

some tradesmen. 

Renovation permits and 

license difficulties   

Inadequacy in legal 

regulations and restrictions 

that are unique to region. 

Lack of relation between local 

authorities and the union. 

Education of 

Tradesmen in 

Region 

Activities are planned as 

foreign languages, 

body language, career 

meetings for tradesmen. 

The union aimed that 

providing education on social 

aspects of Lonca culture for 

tradesmen. 

Foreign language educations 

are planned. 

Relations 

Between Public 

and Tradesmen 

Tradesmen are friendly and 

cared to people. 

Association want to 

announce Kemeraltı to more 

people. 

Lack of presentation of the 

district to international 

and national areas is 

concidered as a significant 

problem. 
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5. The Relationship Between The Participant and The Application 

Process and Advanteges of The Particapant Role 

The paper mentioned before that, a project like this large, couldn‘t 

survive without any public participation. In other words, public participation is 

necessary for projects that cover large areas because of maintaining the 

sustainability and successes of the projects.  

The main purpose behind the thought of a public participation is create a 

community union for maintaining the conservation.[2] Applications, that are 

participated and contributed by public, are more supportive to projects than 

without any participation.  

During the application process of the conservation projects, public can 

contribute to the project and this also helps the sustainability of the projects. 

While the sustainability of the project increases, it also contributes to the 

economical life in the Kemeraltı region. Because; if there is a public 

participation, people also wants to see what they did to the place and with these 

steps the active human population increases. It means that the economy 

becomes to be better than past years. 

Advantages of public participation can be summarized as these elements 

below: 

 Sustainability of the conservation project will increase with public 

participation 

 When the public participation is ensured, their thoughts and ideas are 

integrated the conservation project and the conservation project is 

going to applicate within these opinions 

 The conservation project will be useful for people because the project 

have been shaped with contribution of their ideas 

 The economy and the chance of becoming a center of attraction, will 

increase because the conservation project is applicated according to 

public requests. 

In Bursa Covered Bazaar and Han District, the advantages have begun to 

occur. The Bursa Covered Bazaar and Han District rapidly actualizes. The 

region began to make its own place in the international communities like 

Unesco.[8] The conservation project that is specialized and prepared for Bursa 

Historical Covered Bazaar and Han District. About the district, it can be said 

that the district is going to be a self-sustainable region with the help of Bursa 

Historical Bazaar and Han District Union. According to the news about the 

Bursa Historical Covered Bazaar and Han District, the union of the district is 

the main help for the region‘s presantation to the national and international 
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communities. These publicities are made with the conservation project, and 

within this the economy of the region will increase day by day. 

On the other hand, Kemeraltı District in Ġzmir is at the begining of a long 

path. The Kemeraltı Tradesmen Association is in touch with similar 

associations or unions likewise Bursa Historical Bazaar and Han District Union. 

The participation of the public is considered as an important aspect and it can 

shape the conservation project in a good way as the Bursa Historical Bazaar and 

Han District Union.  

It is not forgottable that the cities are built for humans and they can only 

sustain their livings with human activities. On other words, the main thing that 

provides the cities‘ long-living lives is the human activities likewise need for 

shopping, communication with people. When the purposes are alive the city will 

be alive. The key is giving back the purposes to the people in a healty and 

organised plan.    

In the context of this study, Ġzmir Kemeraltı Historical City Center and 

Bursa Covered Bazaar and Han District(the historical city center) are examined. 

These regions are lived by different kind of human popularities and they have 

caotic and decayed characterictics. 

In the conservation projects; rehabilitation of these problematic aspects, 

which one are became true and the reasons of its success, which ones are 

embraced by public are seen and examined.  Also the new problems and new 

possibilities that are caused by the conservation project are seen. The political, 

architectural and user contexts‘ results of the conservation projects in historical 

city centers. 

5.1. Political Context 

The long-term planning of the conservation has some advantages like; 

more detailed planning, having attention from new partnerships and of 

generating new dynamics while integrated to the process, raise awareness of the 

public. In this study; results from the direction of the interviews from the Bursa 

Historical Bazaar and Han District Union and Kemeraltı Tradesmen Association 

are; the awareness of the associations about the cultural heritage and social 

aspects of the project in addition to physical conservations. This approach make 

higher socio-cultural of the existing residents like immigrant, poor, old people 

and on the other hand; people, that already have that cocio-cultural aspect, will 

be atrracted from the region and as a result of them, the integration of the new 

and old users will actualize. 

It was mentioned that there are meetings between public and 

governmental authorities but somehow these meetings are lack for the project 

now. However the most important aspect in this project is public participation. 
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The lack of the communication between the authorities and public occured 

some problems like as failure of the adopting to the buildings. 

5.2. Architectural Context 

The restorations that began in Bursa Covered Bazaar and Han District are 

becoming succesful and popular to people. The chosen projects for the region, 

are generally have social, cultural and some educational buildings like 

museums, cultural centers, libraries and mosques and this is very positive for 

increase social aspects. One of the main problem of the urban regenration 

project including Turkey, is the projects‘ focuses that are planned on housings 

only, there are not enough social plannings.  

On the other hand, the conservation projects in Kemeraltı began newly 

and couldn‘t catch the development in Kemeraltı. The intervention to the 

historical city center that is problematic, densed and congested, began in 

2000‘s. Kemeraltı region has trades areas intensily. There are lots of decayed 

historical buildings because of that there are projects that applicated to some of 

these buildings. There are nursing homes for old, sick and disabled people and 

some cultural buildings are opened for students. Also sheltering facilities like as 

different kind of hotels, hostels, aparts; are planned in the region for tourists. 

This movement didn‘t change the functional structure. But on the other hand, 

there are some square, theatre, museum and historical archive projects‘ 

plannings are increasing. 

The most impartant thing is designing open public spaces like building 

attached squares, parks, roads, in both of Bursa Covered Bazaar and Han 

District and Ġzmir Kemeraltı projects. Its important for the both of this regions‘ 

architectural projects and a success, if one of the big problems of both of the 

regions, that is lack of public open spaces, is remembered.   With this way 

regions have breathable places on the contrary of the historic compound that has 

characteristics like dense, congested, consantrated, dirty and dark structure. But 

this positive physical conservations are not positive for a spesific society. While 

we compare the both regions; Ġzmir Kemeraltı has less restorated buildings than 

Bursa Covered Bazaar and Han District.  

5.3. Users‘ Context 

Kemeraltı region has more problematic in context of social, economical 

and cultural according to Bursa Covered Bazaar and Han District and need 

urban conservation more. The urban regeneration projects that built up recently; 

are increased historical building stock quality, network equipments, urban 

spaces in the region and this causes user‘s interests to the region.  
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Conclusion 

As a result of the study, the public participation is important for projects 

that cover large areas like Kemeraltı District and Bursa Historical Bazaar and 

Han District. The two of the inputs have the similar historical heritage and they 

experienced similar subjects likewise social, economical, cultural and 

enviromental. Also they are both in path of historical trade routes. This was 

helpful to development of the regions but, after the absence of these routes the 

trade centers couldn‘t have that economical success and attractiveness. These 

kind of projects aim that to recover the bad implementations and revitalize the 

historical city and trade centers again. But, for healty and sustainable plan 

applications public particapation is a key and helper to solve the main problems 

of the region and survive it. 

About the Bursa Historical Covered Bazaar and Han District, the public 

participation is worked in context of conservation, likewise the planned actions 

for the Kemeraltı District. Bursa Historical Covered Bazaar and Han District is 

saved and the region is began to heard by the natioanl and international 

authorities. These come with their outputs like revitilzing the economy of the 

region. The expecting thought of the Kemeraltı is also in this way and also the 

process has begun.  

This interventions on the cities that developed based on making-

stumbling methods, have different forms in time, also form different consepts 

according to original city typologies. the end, nowadays the most advanced 

method is the urban regeneration. Cities are living creatures that have their own 

overlapping textures and multi-layered living relationship networks. The 

interventions to the cities in that metabolism, must examine in physical, 

cultural, social and economic context for not disturbing the balance in these 

layers.  

On the other hand; it is important to achive a hybrit city model that 

developed and adopt the current condition that aldo not allow to send citizens to 

out of the city. In this model; it should prevent from the shreding and 

marginalizing the public in the intervention area. Instead of that; the society in 

different layers shold be protected for the variety of people in cities and should 

be respected to their citizen identities, social rights and freedoms. Also the 

intervention area should be interested by new users. In this platform that allows 

hybridization; integration and sharing is important. For this goal; multi 

participated models that has local authorities, local public, planners and 

architects that shaped the city, civil public institutions, associations, public 

rights defencers and private sector; should be applicated. In the transformation 

process, public that is the most important ring in the process, should be act like 

participant not just user.  
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Urban regenration management should be modelled originally for each 

different cities around the world. Thus, every city has different history, culture, 

socio-economic structure, dynamics, integration capabilties. Especially the 

urban regeneration as a method that support public participation, should be 

applicated in techniques that appropriate to local public‘s capacity and citizen 

consciousness. Thus, public participation is a process that is troublesome and 

requiring attention.  
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VETERĠNER HEKĠMLĠKTE KULLANILAN BĠTKĠSEL KAYNAKLI 

DROGLAR 

Merve YILDIRIR

 

Hüsniye KAYALAR

 

Serdar ÖZGÜÇ 


         
 

ÖZET                  

Fitoterapi terimi Latince bitki anlamına gelen ‗phyto‘ ve eski Yunancada 

tedavi anlamına gelen ‗therapy‘ kelimelerinin kombinasyonundan meydana 

gelmiĢ olup bitkilerle tedavi anlamına gelmektedir. Bu terim ilk olarak Fransız 

hekim Henri Lenclerc tarafından ―La Presce Medical‖ dergisinde kullanılmıĢtır. 

Tıbbi bitkiler çok eski zamanlardan beri sağlık alanında kullanılmıĢlardır. 

Veteriner hekimlikte de bazı bitkisel kaynaklı droglardan yararlanıldığı 

bilinmektedir. Kullanılan bu bitkilerden çoğunlukla üriner sistem 

enfeksiyonlarında, karaciğer hastalıklarında, bronĢit ve mastitis gibi iltihabi 

durumlarda, anksiyete bozukluklarında, egzama ve dermatit gibi çeĢitli 

rahatsızlıklarda yararlanılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Fitoterapi, Veterinerlik,  bitkisel drog  

 

           

         HERBAL DRUGS USED ĠN VETERĠNARY MEDĠCĠNE 

ABSTRACT 

The term Phytotherapy combines the Latin word ―phyto,‖ meaning 

plant, with the word ―therapy,‖ which is Greek word meaning, ―care or 

healing‖.  This term was used for the first time at ―La Presce Medical‖ 

magazine by French doctor Henry Lerclec. Medicinal plants have been used in 

healthcare since time immemorial.  Herbal medicines are also known to be used 

for therapeutic practices for healing domestic animals and cattle.  The herbals in 

veterinary medicine are generally used for urinary fract infections, liver diseases 

and inflammatory conditions like bronchitis and mastitis, anxiety disorders and 

specific lesion such as eczema and dermatitis. 

Keywords: Phytotherapy, veterinary medicine, herbal drug  
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GĠRĠġ 

Hayvanların tedavi edilmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının 

korunması, hayvansal ürünlerin insan sağlığına uygunluğunun denetimi ve gıda 

hijyenini sağlama gibi görevleri olan veteriner hekimlikte ilaç teknolojisi kadar 

bitkisel droglarında tedavideki yeri oldukça önemlidir. Bu derlemede veteriner 

hekimlikte kullanılan bitkisel droglara ve kullanım alanlarına yer verilmiĢtir.  

Veteriner Hekimlikte Kullanılan Bitkiler ve Drogları 

1- Uvae ursi folium- Ayı üzümü yaprağı 

Familya: Ericaceae 

Bitki adı: Arctostaphylos uva-ursi  

Ana etkili bileĢikleri: Arbutin ve Metilbarbutin glikozitleri, Tanen, 

Organik asitler 

Tıbbi etkileri:  

Diüretik etki: Arbutin ana etkili bileĢenidir. Bu etki ile böbreklerden 

idrar çıkıĢını artırırlar. Böbreklerde taĢ birikmesini engellemesinin yanı sıra 

sistit gibi idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek içinde yardımcı olurlar. 

Demülsan etki: Bu etki ile mukus membranını korurlar. Buna bağlı 

olarak inflamasyon azaltılmıĢ olur ve genel durumda bir iyileĢme sağlanır.                                                                                                                                             

Antimikrobiyal-üriner antiseptik: Arbutin isimli madde sebebiyle bu 

etkiyi gösterirler[1]. Tekrarlayan sistit gibi üriner sistem hastalıkları için 

antimikrobiyal olarak diyet takviyeleri Ģeklinde kullanılır [2].                                                                                                                                                                               

Astrenjan etki: Bitki içerdiği yüksek miktardaki tanen bileĢikleri ile 

astrenjan etkiyi gösterir. Bu etki ile üriner sistem çeperlerinde sıkılaĢtırma 

sağlar ve inkontinansın (idrar kaçırma) bazı formlarının oluĢmasını engeller [1].                                                          

 Antilitik etki: Bu etkiye sahip bitkiler mesane içinde taĢ oluĢumunu 

önlemeye yardımcı olurlar. Kedi ve köpeklerde görülen FLUTD hastalığı (Alt 

Üriner Sistem Hastalığı) tedavisinde tercih edilmektedir.                                                                                    

Kombinasyon: Üriner sistem rahatsızlıklarında özellikle Petroselinum 

crispum (maydanoz) ile birlikte tercih edilir. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: Kedilerde ve 

köpeklerde kullanılan bitkisel tentür karıĢım özellikle sistit tedavisinde 

endikedir. Bunun dıĢında ayrıca ürolitiyazisde, böbrek taĢlarının 

düĢürülmesinde ve FLUTD hastalığında kullanılır [1]. 

FLUTD HASTALIĞI: Özellikle erkek kedilerde görülen vealt üriner 

sistem hastalığı olarak adlandırılan bir hastalıktır. Kedilerde penil üretranın 

obstrüksiyonu bu hastalığın klinik bulgusudur. Sitrüvit kristalleri (magnezyum, 



 

 

 

 

 

 
 

 

                         TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

33 

 

amonyum ve fosfor bileĢimi), kalsiyum okzalat kristalleri, idrar yolu 

enfeksiyonlarına bağlı hücre birikintileri ve bu birikintilerin sertleĢmesi bu 

tıkanmaya sebep olur. Kedilere, magnezyum ve fosfat miktarı fazla olan 

mamaların verilnesi bu hastalığın oluĢmasında en büyük etken olarak 

gösterilmektedir [3]. 

 Arctostaphylos uva-ursi (ayı üzümü)  veteriner hekimlikte ayrıca 

inkontinans ve çeĢitli böbrek hastalıklarında kullanılır [1]. 

2- Allii sativi bulbus - Sarımsak       

Familya: Alliaceae 

Bitki adı: Allium sativum (Sarımsak) 

Ġçerik maddeleri: Uçucu yağ, Kükürtlü bileĢikler (Alliin, Alicin, 

Ajoenler), enzimler (Alinaz, Mirozinaz, Peroksidaz), mineraller,vitamin A, B, 

C, B1, B2, Niasin, beta karoten, siyanidin ve kersetin gibi biyoflavonoitler, 

hücreleri serbest radikallerden koruyan önemli aminoasitler 

(sistein,glutamin,izolösin,metionin) ve müsilaj 

Tıbbi etkileri: 

Kalp-damar hastalıklarına etkisi: Sarımsağın trigliserit ve kolesterol 

düzeyini düĢürerek kiĢiyi kalp hastalıklarına karĢı koruduğu çeĢitli 

araĢtırmalarda belirtilmiĢtir.  

                                                                                                                                                                    

Yüksek kan basıncına etkisi: Yapılan bazı çalıĢmalara göre hipertansiyon  

hastası kiĢilere sarımsak verildiğinde tansiyonu kontrol altına aldığı 

görülmüĢtür.  

 Doğal bir kan sulandırıcı olarak etkisi: Bu etkisiyle kiĢiyi kalp krizine 

karĢı koruduğu, hatta bu etkisinin aspirinden daha güçlü olduğu ileri 

sürülmektedir.  

 Doğal antibiyotik etkisi: Ġçerisindeki Allicin isimli madde sebebiyle bu 

etkiyi göstermektedir. E. coli, Lactobacillus gibi birçok Gram (-)  ve Gram(+) 

bakterilere karĢı etkili olduğu bildirilmiĢtir. Aynı zamanda içerisinde bulunan 

siyanidin, kersetin ve kükürt içeren bileĢiklerin de hastalıkların ve 

enfeksiyonların önlenmesinde önemli etkisi vardır. 

Viral enfeksiyonlara etkisi: Yapılan laboratuvar çalıĢmalarına göre 

sarımsağın Herpes simplex ve Ġnfluenza B virüslerine önemli derecede etki 

ettiği gösterilmiĢtir.                                                                                                          

Fungal enfeksiyonlara etkisi: Allicin isimli madde sebebiyle 

Aspergillus, Candida, Cryptococ gibi mikroorganizmalara karĢı antifungal 

etkilidir.                                                                                                                                                 
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Parazitlere karĢı etkisi: Sarımsağın yapılan çalıĢmalara göre 

antigiardial aktiviteye sahip olduğu belirtilmiĢtir. Bu etkiyi Allicin; diallil 

disülfid, diallil sülfid ve allil mercaptana parçalanarak gösterir.                       

Kan Ģekerine etkisi: Allicin isimli maddenin diyabetli hayvan ve 

insanların kan Ģeker düzeyini kontrol altına aldığı gösterilmiĢtir.      

Antikanser etkisi: Bununla ilgili yapılan bir çalıĢmaya göre kanserli 

fare hücrelerine sarımsak ekstresi enjekte edildiğinde tümör hücrelerinin 

çoğalmasını engellemiĢ ve kanser hücrelerinde doğrudan mutasyona yol açtığı 

görülmüĢtür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Antioksidan etki: Ġçerdiği A, C, E vitaminleri, beta karoten, 

bioflavonoidler ve selenyum gibi maddeler sebebiyle vücudu serbest radikallere 

karĢı koruyup antioksidan olarak etki eder [4]. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: 

* Hayvanlarda görülen bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarında                                                                

*Sinüzit, rinit, bronĢit, soğuk algınlığı gibi solunum yolu hastalıklarında                                                                                    

*Solucanlar dâhil birçok parazitin oluĢumunu engellemek için                                                                                              

*Ġmmun sistemi güçlendirip desteklemek için                                                                                                                                

*Diyabet ve kalp rahatsızlıklarını kontrol altına almada                                                                                                                              

*Normal barsak florasının büyümesini desteklemek için kullanılır [5].                                                                                                                    

3- Berberidis fructus -Kadın Tuzluğu meyvesi 

Familya: Berberidaceae 

Bitki adı: Berberis vulgaris  

Ġçerik maddeleri: Berberin alkaloidi, Tanen, Mineraller, Reçine, 

kelidonik asit, meyvelerinde bol miktarda C vitamini bulunur [6]. 

Tıbbi etkiler: 

Berberin izokinolin grubu bir alkaloit olup Ayurveda ve Geleneksel Çin 

Tıbbında kullanılan geniĢ farmakolojik etkiye sahip bir bileĢiktir. Klinik olarak 

test edilmiĢ olan berberinin en belirgin olan etkileri antienflamatuar, 

antioksidan, hepatoprotektif ve kolagog olmasıdır [7]. 

 Kolagog etki: Safra üretimini uyarmada ve sindirime yardımcı olmada 

yararlıdır. Ayrıca kolesistit tedavisinde endikedir.                                                                                                                                                                   

Hepatik etkisi: Kötü karaciğer fonksiyonları ve sarılıkta etkilidir.  

Laksatif: Safra üretimini de artırması sebebiyle bitki hafif kabızlık 

tedavisi için uygun olan laksatif bir etkiye sahiptir.                                                                                                                                                                                         

Acı tada sahip olması sebebiyle iĢtah açıcı olarak da tercih edilir. 
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Kombinasyon: Karaciğer problemlerinde özellikle Taraxacum officinale 

(karahindiba) bitkisi ile birlikte kullanılır. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları:  Özellikle kedilerde ve 

köpeklerde kullanılan bitkisel tentür karıĢımı Kolesistit, çeĢitli karaciğer 

hastalıkları, hafif kabızlık gibi durumlarda kullanılır. Ayrıca acı tada sahip 

olması sebebiyle hayvanlardaki iĢtahsızlık durumlarında tercih edilir. 

Meyvelerinin içerdiği yüksek miktardaki C vitamini ile de halsizlik ve 

tekrarlayan hastalık gibi durumlarda endikedir [6]. 

 4-Ginkgo bilobae folium- Mabet ağacı yaprağı 

Familya: Ginkgoaceae 

Bitki adı: Ginkgo biloba 

Ġçerik maddeleri: Flavonoitler (kersetin, kamferol), bioflavonoidler 

(bilobetin, ginkgetin, isoginkgetin), proantosiyanidin, trilaktonik diterpenler 

(ginkgolid A,B,C,J), trilaktonik seskiterpen (bilobalidler), tanen [8].                                                                                                                                                                                       

Tıbbi etkileri 

Serbest radikallerin oluĢumunu engelleyerek antioksidan etki gösterir. 

Kardioprotektiftir. Kulak çınlamasında (tinnutus) ve akut duyma kaybında 

tedavi edici etki gösterir. Hafıza güçlendirici ve stres giderici etkisi 

bilinmektedir. [9]. Japonların yapmıĢ oduğu çalıĢmalarda G. biloba ekstresinde 

bulunan Ginkgolid A, B, C ve bilobalidlerin anksiyolitik olarak etki gösterdiği 

belirtilmiĢtir. Nörodejeneratif bir hastalık olan Alzheimer hastalığında da 

önemli tedavi edici etki gösterdiği bildirilmiĢtir. Drog aynı zamanda önemli 

antikoagülan etki gösterir. Bu etkisini trombosit aktive edici faktörü inhibe 

ederek gerçekleĢtirir. G.biloba ekstresi pıhtı oluĢumu yüksek olan hayvanlarda 

yararlı olabilir. Bu sebeple diğer antitrombotik ilaçlarla eĢ zamanlı kullanılması 

tavsiye edilmez. Bilobetin ve ginkgetin, antifungal özellikler gösterir. Ayrıca 

G.biloba ekstresinin meme kanser hücrelerini inhibe ettiği bilgisi de yer 

almaktadır. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: Ginkgo biloba‘nın 

standardize hale getirilmiĢ formları geriatrik hastalarda biliĢsel fonksiyonları 

tedavi edici olarak kullanılır. Ginkgo biloba biliĢsel iĢlev bozukluğu sendromu 

tanısı konmuĢ hayvanlarda selejilin ile birlikte alternatif bir tedavi yöntemi 

olarak kullanılabilir. Ginkgo biloba‘nın Panax quinquefolium ile kombinasyonu 

çocuklar ve ergenlerdeki ADHD‘de klinik yarar göstermiĢtir. ADHD dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile öne çıkan klinik bir durumdur. Bu öne 

çıkan sonuçlar ile hayvanlarda da çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢ ve bu bitkinin 

köpeklerdeki hiperaktiviteyi kontrol altına aldığı, hareketlerde azalma 

gösterdiği, patolojik köpek hiperkinezisini ve kedilerdeki hiperestezi durumunu 

tedavi ettiği görülmüĢtür. Psikomotor nöbetler ve periferik-santral vestibüler 



 

 

 

 

 
 

 

 
TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

36 

 

sendromlar da Ginkgo biloba ile tedavi edilmektedir. Kedilerde ve köpeklerde 

görülen bölge hakimiyetini sağlama gibi agresif yani saldırgan hallerde de 

etkinliği belirlenmiĢtir [8].       

                                            

 5-Liquiritiae radix- Meyan kökü 

Familya: Legumunosae 

Bitki adı: Glycyrrhiza glabra  

Ġçerik maddeleri: Glisirizin, glisirizinik asit, saponinler, flavonoitler, 

uçucu yağ, kumarin, asparagin, tanen, hidroksikumarin (herniarin, 

umbelliferon),steroller, isoflavonoitler  (glabren, glabridin, glabral) [10-11]. 

Tıbbi etkileri   

Glisirizik asit sebebiyle antiviral ve bakteriostatik etki gösterir. 

Antienflamatuvar etkisiyle ses kısıklığında etkilidir. BronĢitte, göğüs 

yumuĢatıcı ve ekspektorandır. Serbest radikalleri uzaklaĢtırmasıyla antioksidan 

etki gösterir [11]. Abdominal kolik durumlarında antispazmodik olarak tercih 

edilir. Kabızlığı önleyip laksatif etki gösterir. Demülsan ve antiflojistik etkisi 

sayesinde mide ülseri tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda kusma, kolit, diyare 

gibi durumlarda tedavi edici olarak kullanılır. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: Meyan kökü ekstresi 

veteriner hekimlikte en çok öksürük, bronĢit ve ses kısıklığı gibi durumlarda 

tercih edilir. Bu etkilerin yanı sıra nezle, bulantı-kusma, gastrit, abdominal kolik 

ve hafif kabızlık durumlarında da etkili olmaktadır [10]. 

6- Humuli lupuli strobuli-ġerbetçiotu              

Familya: Cannabaceae  

Bitki adı: Humulus lupulus 

Ġçerik Maddeleri: humulen ve lupulen acı maddeleri,  uçucu yağ, 

reçine, tanen, fenolik asitler, flavonoitler [12]. 

Tıbbi etkileri: 

Humulus lupulus tıbbi anlamda özellikle sedatif, iĢtah açıcı, süt ifrazatını 

artırıcı ve ateĢ düĢürücü olarak tercih edilir. ġerbetçi otunun kozalakları yastık 

içine konularak uyku yastığı Ģeklinde kullanılır. KiĢi baĢını yastığa koyduğunda 

oluĢan basınçla kozalaklardan aromatik yani hoĢkokulu salgılar salgılanır ve 

bireye rahat bir uyku sağlar. Ayrıca bitkinin içeriğinde bulunan humulen isimli 

madde acı bir tada sahip olması sebebiyle sindirime yardımcı olur [13]. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: Hayvanlarda geleneksel 

olarak kullanımı genelde hipnotik ve sedatif etkiyi sağlamak içindir [12]. 
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7- Hyperici herba- Sarı kantaron         

Familya: Hypericaceae 

Bitki adı: Hypericum perforatum  

Ġçerik maddeleri: Hiperisin, psödohiperisin, hiperosid, kersetin,  

izokersetin,  prosiyanidin, tanenler, uçucu yağlar, flavonoitler ve glikozitleri, 

oligomerik proantosiyanidinler 

Tıbbi etkileri 

Nörolojik ve merkezi sinir sistemine etkileri: Fareler üzerinde yapılan 

bir ön çalıĢmada H. perforatum ekstresinin, farelerin nöromuskuler kavĢağında 

asetilkolinin asetilkolinesteraz tarafından degredasyonunu azalttığı tespit 

edilmiĢtir. Hiperisin MAO inhibitörü gibi etki gösterir. Bu etkiyi SSS‘de 

seratoninin reseptörlere geri alımını engelleyerek gösterir. Bununla ilgili bir 

çalıĢmada hiperisin sıçanlarda nöradrenalin ve dopamin miktarlarında artıĢa ve 

kortekslerinde ise seratonin miktarında belirgin bir artıĢa sebep olmuĢtur.                                                                                                           

 DavranıĢsal ve fiziksel etkiler: Hiperisin ve psödohiperisin ıĢığa 

duyarlı maddelerdir. Bir hipoteze göre bu maddelerin uzun dalga boyuna sahip 

ıĢığı absorbe ettiği ve bu mekanizmayla seratonin metabolizmasında değiĢiklik 

yapıp depresyonu iyileĢtirdiği varsayılmıĢtır. H. perforatum, anksiyolitik, 

sedatif ve antidepresan gibi özelliklere sahiptir. Yapılan bir klinik çalıĢmada 

135 depresif hastanın tedavisinde bir trisiklik antidepresan olan imipramin ile 

karĢılaĢtırılabilir sonuçlar elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmaya göre Hypericum verilen 

grupta imipramine kıyasla daha hafif yan etkiler tespit edilmiĢtir.  

Antienflamatuvar etki: Ġçeriğindeki yüksek miktardaki flavonoitler bu 

etkiden sorumludur. Bu etkiyi sitokin modülasyonunu sağlayarak gösterir. 

Ayrıca depresif hastalarda interlökin-6‘yı baskıladığı da tespit edilmiĢtir. 

Antikanser etki: In vitro olarak, insan kolon ve mide kanser hücrelerinin 

yanı sıra kemirgen lösemi hücrelerine karĢı da Hypericum perforatum‘un 

antitümor özelliklerine rastlanmıĢtır [14].                                                 

Advers etki: Özellikle nörolojik (yorgunluk, halsizlik), gastrointestinal 

rahatsızlıklar (ishal, kabızlık, bulantı) görülebilir. Hiperisin otlatma yapılan 

hayvanlarda (at, koyun, keçi) fototoksik tepkimelere yol açabilir. Hiperisin, 

MAO inibitörü özelliği taĢıdığı için MAO inhibitörü ilaçlarla beraber kullanımı 

sakıncalıdır. Üreme sağlığı üzerinde yapılmıĢ yeterli araĢtırma 

bulunmamaktadır. En önemli yan etkilerinden biri diğer ilaçların 

metabolizmasını önemli derecede etkilemesidir. Sarı kantaron CYP3A4 

mikrozomal enzimleri üzerinde indükleyici etki gösterir. Bu etkiye bağlı olarak 

CYP3A4 ile metabolize olan ilaçların (siklosporin, diltiazem) plazmadaki 

seviyesini düĢürür [15]. 
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Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: Yapılan çalıĢmalar H. 

perforatum‘un psikoaktif etkilerinin Flueksetin ve diğer geleneksel antidepresan 

ilaçlarla karĢılaĢtırılabilir olduğunu göstermiĢtir. Mekanizmasını anlamak için 

çok fazla klinik araĢtırma yapılması gereken H. perforatum, tüm bunlara 

rağmen veteriner hekimlikte en umut verici psikotrop bitkilerden birisidir. 

Veteriner hekimlikte ayrıca panik atak ve anksiyete tedavisinde de etkili 

olmuĢtur. Hayvanların korku, fobi, anksiyete ile ilgili bozukluklarının 

tedavisinde kullanılan bitki özellikle hayvanların saldırganlık durumlarında 

tercih edilir [14]. 

 

8- Lavandulae flos- Lavanta  

Familya: Lamiaceae 

Bitki adı: Lavandula angustifolia  

Ġçerik maddeleri: uçucu yağ bileĢenleri linalol, linalil asetat, limonen, 

sineol, kâfur, terpinen-4-ol, lavandulol, lavandulil asetat [16-17]. 

Tıbbi etkileri  

Lavanta uçucu yağının SSS‘ini stimule edici bir etkisi vardır. Bu sebeple 

sedatif olarak ve strese karĢı edilir. Aynı zamanda dermatolojik olarak da 

kullanıma uygundur. Cilt yanıklarında ve kızarıklarında etkilidir. Bitkinin içerik 

bakımından önemli bileĢenleri olan linalil asetatın narkotik etkisi, linalolün de 

yatıĢtırıcı etkisi oldukça güçlüdür. Bu sebeple bitkinin tomurcuklarından 

yapılan uyku yastıkları kaliteli bir uyku için tercih edilmektedir. Uçucu yağın 

içerisinde bulunan flavonoitler antispazmodik ve bakteriostatik etkiye sahiptir 

[17]. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: Lavanta uçucu yağı 

araçların içerisine birkaç damla damlatılarak hayvanlarda taĢıt tutması 

vakalarında yararlı olabilir. Aynı zamanda anksiyete ile iliĢkili olabilen irritabl 

barsak sendromunun (ĠBS) tedavisinde yardımcı olarak kullanılır. Hayvanların 

yeni bir ev ya da ev arkadaĢı edinmesi sırasında oluĢan huzursuzlukları 

yatıĢtırmaya yardımcı olur. Bitkinin sakinleĢtirici ve nöroprotektif etkisi kedi ve 

köpeklerde biliĢsel iĢlev bozukluğu sendromu ile iliĢkili serbest radikal hasar 

etkilerini yavaĢlatmada yararlı olabilir [16]. 

9-Chamomillae flos-Tıbbi Papatya    

Familya: Asteraceae 

Bitki adı:  Matricaria chamomillae ( Ma ıs papat ası ) 

Ġçerik maddeleri: Uçucu yağ içerisin -bisabolol, 

flavonoitler (apigenin, kersetin), hidroksikumarin, müsilaj 
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Tıbbi etkileri 

Stres altındaki sıçanlarda yapılan bir çalıĢmada papatya uçucu yağının 

stresi azalttığına dair bilgiler elde edilmiĢtir. Ayrıca yapılan bir baĢka çalıĢmada 

da M. chamomillae uçucu yağının plasebo ile etkisi karĢılaĢtırılmıĢ ve bu uçucu 

yağın kiĢinin genel ruh halinde bir iyileĢme sağlandığı gözlenmiĢtir. Yapılan bu 

çalıĢmalarla M.chamomillae‘nin çayı geleneksel kullanımda sedatif olarak 

tercih edilmektedir. Ġçeriğinde bulunan apigenin isimli madde anksiyolitik ve 

hafif sedatif etkiden sorumludur. Apigeninin aynı zamanda antienflamatuar, 

antispazmodik, antikanserojen etkili olduğunu gösteren çalıĢmalar mevcuttur. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: M. chamomillae 

veteriner hekimlikte özellikle sedatif ve anksiyolitik özelliklerinden dolayı 

tercih edilir. Ġnhalasyon Ģeklinde ve oral yoldan kullanılarak hayvanlardaki 

özellikle yer değiĢimine bağlı olarak ortaya çıkan hafif dereceli stres 

durumunda etki göstermektedir [18]. 

10-Melissae folium -Oğul otu  

Familya: Lamiaceae 

Bitki adı: Melissa officinalis  

Ġçerik maddeleri: Uçucu yağ içerisinde geraniol, sitronellal, sitral, 

linalol taĢır. Aynı zamanda glikozitler, kafeik asit türevleri, flavonoitler ve 

triterpenler (ursolik asit) yer alır [19]. 

Tıbbi etkiler  

Antiviral, antibakteriyel, antienflamatuvar, spazmolitik, karminatif ve 

hafif sedatif etkilidir. Yapılan çalıĢmalarda düĢük dozlarda farelere verilen M. 

officinalis‘in yatıĢtırıcı bir etki sağladığı görülmüĢtür. Aynı zamanda M. 

officinalis‘in hafızayı geliĢtirdiği ve iyileĢtirdiği gibi bulgulara da varılmıĢtır. 

Bunun için Ġngiltere‘de ve Ġrlanda‘da çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ġran‘da bir 

grup Alzheimer hastasında yapılan çalıĢmada kontrol grubuna göre ajitasyonda 

ve biliĢsel bozukluklarda düzelmeler gözlenmiĢtir. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: M. officinalis kedilerde 

hafif hipertiroidizm vakalarında etkili olmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda M. 

officinalis‘in kedi ve köpeklerde kognitif bozukluk sendromu tedavisinde 

önemli olduğu gösterilmiĢtir. M. officinalis‘in selejilin gibi sentetik uyuĢturucu 

ilaçlarla birlikte kullanıldığında kedi ve köpeklerdeki kognitif bozukluk 

sendromu tedavisinde ilerlemeler kaydedildiği görülmüĢtür. M. officinalis aynı 

zamanda antienflematuvar ve sedatif özelliklerine bağlı olarak hayvanların 

psikojenik kökenli kaĢınma tedavisinde yararlı olmaktadır [19]. 

11- Menthae folium (Nane) 

Familya: Lamiaceae  
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Bitki adı: Mentha piperita  

Ġçerik maddeleri: Uçucu yağ ana bileĢenleri mentol, menton, mentil 

asetat, izomenton, limonen, linalol, sineoldür. Ayrıca yaprakta tanen, 

flavonoitler ve diğer fenolik yapıda bileĢikler bulunmaktadır. 

Tıbbi etkiler   

Analjezik etkisi bulunmaktadır. Nane yağı inhalasyon halinde solunum 

yolu tıkanıklığı için kullanılır. Yağ aynı zamanda diĢ ağrısı, romatizma, kas 

ağrıları ve adet kramplarını rahatlatmak için kullanılır. Bebeklerde kolik, gaz, 

ishal, hazımsızlık, antiemetik etkisi sebebiyle mide bulantısı ve kusma, sabah 

bulantısı gibi Ģikâyetleri azaltmak için kullanılır. Antimikrobiyal etkisiyle S. 

aureus, S. pyogenes ve E. coli‘ye karĢı, Antifungal etkisiyle de Aspergillus ve 

Candida‘ya karĢı etkilidir. M. piperita aynı zamanda irritabl barsak sendromu, 

Crohn hastalığı, ülseratif kolit, karaciğer ve safra kesesi Ģikâyetlerinde de tedavi 

edici olarak kullanılır [20]. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: Antiemetik etkisiyle 

mide bulantısı-kusmada, gastrit ve taĢıt tutması durumlarında, kolik ve 

hazımsızlıkta, karminatif olarak gaz sancılarında ve sindirim sistemini uyarmak 

amaçlı tonik olarak kullanılır. Kedi ve köpeklerde mentol inhalasyon Ģeklinde 

nazal dekonjestan olarak kullanılır. Albino fareleri gama ıĢınlarına karĢı 

koruduğu ve radyoprotektif etkili olduğu gözlenmiĢtir. Ayrıca iĢtah artırıcı 

olarak ve IBS ve kolit durumlarında kullanılır [20-21]. 

12-Ginseng Radix- Ginseng kökü     

Familya: Araliaceae 

Bitki adı: Panax ginseng 

Ġçerikmaddeleri: polisakkaritler, flavonoitler, triterpenik steroid yapıda 

ginsenozitler (Rb1-Rb2-Rc-Rd-Re) ile benzer kimyasal yapıya sahip triterpen 

saponinler [22]. 

Tıbbi etkileri   

Panax ginseng‘in SSS üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Ġçeriğindeki 

saponinler hipotalamus-hipofiz-adrenal sistem ile doğrudan iliĢkili olup, böbrek 

üstü bezinden adrenokortikotropik hormon (ACTH) salımını engelleyerek 

plazma kortikosteroid düzeyinde azalma gösterir. Ginsenozit adı verilen 

içeriğindeki maddelerden bir kısmı kan basıncını yükseltirken bir kısmı tam 

tersi etki gösterip kan basıncını düĢürür. Ancak drog günümüze kadar hiçbir 

zaman bu amaçla kullanılmamıĢtır. En önemli etkilerinden biri tonik, santral 

stimülan, enerji verici etkisidir. Alman E komisyonu ginseng kökünü uykuya 

eğilim, çalıĢma performasında azalma gibi durumlarında zindelik verici, tonik 

olarak kullanım açısından onaylamıĢtır. YaĢlılarda nöronal hasarların 
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gerçekleĢtiği demans gibi durumlarda oluĢan bu nöronal hasarların onarımında 

etkilidir. Drog santral aktivatör etkisiyle seratonin, nöradrenalin, cAMP 

miktarlarında artıĢ meydana getirir. Bu etkisiyle birlikte beyin korteksi iĢlerliği 

artmıĢ olur. Oral yoldan kullanım ile kiĢinin performasında artıĢa sebep olduğu 

bildirilmiĢtir. Ginsenozitler antikanser etkiye sahip bileĢiklerdir. Kırmızı 

ginseng tozunun 3. evre gastrik kanserde postoperatif sağ kalımı artırdığı 

bilinmektedir. Antienlematuvar ve antioksidan etkilidir. Kardiyak aktivite 

açısından ginsenozitler son derece önemlidir. Antiaritmik, pozitif-negatif 

inotrop, negatif kronotrop etkiler gösterirken aynı zamanda ventriküler 

fibrilasyon eĢiğini yükseltir. Aterosklerozun oluĢmasına sebep olan kolesterol 

ve trigliserit düzeylerinde azalmayı sağlayarak ateroskleroz oluĢum riskini 

engeller. Ginsenozitler, adrenerjik bir mekanizma ile insülin salgısının 

uyarılmasını sağlayarak hipoglisemik etki gösterir. P.ginseng erektil 

disfonksiyon tedavisinde oldukça etkilidir. Antiviral etkisi sebebiyle soğuk 

algınlığının ve gribin tedavisinde etkilidir [22-23]. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: P.ginseng kedilerde 

kardiyomiyopati gibi klinik patolojilerin tedavisinde de etkilidir. Bitki 

hayvanlarda cinsel performansı artırmak için kullanılır. Panax ginseng kedi ve 

köpeklerde biliĢsel bozukluklarda selejilin ile birlikte yararlı olabilir. Aynı 

zamanda anksiyetenin hafif formlarında etkilidir. Antitrombotik etkisi sebebiyle 

yaralanma riski yüksek olan hayvanlarda kullanımı çok yakın takip gerektirir. 

Panax ginseng canlının genel anlamda kendini daha iyi hissetmesini 

sağlayabilir fakat hemoraji riskinden dolayı ameliyat öncesi ve sonrası dönemde 

kullanımından kaçınılmalıdır [22]. 

13- Papaveris immaturi Fructus –HaĢhaĢ meyvesi 

 Familya: Papaveraceae 

Bitki adı: Papaver somniferum  

Ġçerik maddeleri: Opioit analjezikler (morfin, kodein, papaverin, 

narkotin), reçine [ 24]. 

Tıbbi etkileri   

Morfin SSS‘de narkotik analjezik etkilidir. Morfin hastadaki endiĢe, stres 

ve ruhsal gerginliği azaltarak öfori yapar. Sağlıklı kiĢilerde bazen anksiyete 

yaratabilir. Hareketlerde azalma ve yavaĢlama görülür ve konsantrasyonda 

bozukluk meydana gelir. Solunum merkezi morfin tarafından inhibe 

edildiğinden hem solunum hızı hem de solunum derinliği azalır. Solunumda 

meydana gelen bu depresyon sebebiyle vücutta karbondioksit birikimi meydana 

gelir ve buna bağlı olarak asidoz gerçekleĢir. Morfin zehirlenmesinde ölümün 

en temel sebebi solunum felcinin gerçekleĢmesidir. Miyozis ve Bulantı-Kusma 

morfinin görülen diğer etkileridir. 
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Kodein, beyinde öksürük merkezine etki ederek öksürük merkezinin 

baskılanmasını sağlar. Aynı zamanda sedatif ve hafif analjezik gibi etkileri de 

vardır. Papaverin, spazmolitik ve vazodilatör etkiye sahiptir. Opioit analjezikler 

kiĢinin tolerans ve bağımlılık geliĢtirmesine sebep olurlar [24]. 

Advers etkiler: BaĢ ağrısı, ellerde titreme, baĢ dönmesi, kabızlık, 

hipertemi gibi etkiler görülebilir. AĢırı dozda bradikardi, intestinal atoni ve 

ölüm gerçekleĢebilir. Aynı zamanda solunumu deprese edebilir ve üriner 

retansiyon görülebilir. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: Papaver somniferum ve 

türevleri alternatif tıp ve tedavide yaygın kullanılan bitkilerden 

birisidir.Veteriner hekimlikte geleneksel olarak kullanımı depresyon tedavisi 

içindir. Papaver somniferum günümüzde hala psikoaktif özellikleri sebebiyle 

kullanılan ve tıbbi önemi oldukça fazla olan bitkiler arasındadır [25]. 

14- Petroselini Herba- Maydanoz 

Familya: Apiaceae 

Bitki adı: Petroselinum crispum  

Ġçerik maddeleri: Uçucu yağ içerisinde apiol, miristin, pinene; C 

vitamini, niĢasta, fenolik glikozitler [26]. 

Tıbbi etkiler 

Çok güçlü bir diüretik olan bitki, böbrek ve mesanede oluĢan atık ürünleri 

vücuttan uzaklaĢtırmada önemli rol üstlenir. ġiĢkinlik belirtilerini hafifletir ve 

kolik ile ilgili rahatsızlık veren durumları giderir. Bu etkilerin dıĢında P. 

Crispum, ekspektoran, sindirim sistemini uyarmak amaçlı tonik, yara ve 

derideki soyulmalarda lapa Ģeklinde antiseptik olarak kullanılır. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları:  Karın ağrısı ve 

hazımsızlıkta kullanılır. Özellikle at yetiĢtiriciliğinde çok sık görülen sancı, at 

kliniklerinde en çok karĢılaĢılan sorundur. ĠĢtah ve sindirimi teĢvik etmek 

amaçlı, mesane taĢları, FLUTD hastalığı, eklem sertliği ve böbrek 

yetmezliğinde kullanılır [26] 

15- Taraxaci radix -Karahindiba kökü   

Familya: Asteraceae   

Bitki adı: Taraxacum officinale  

Ġçerik maddeleri: Ġnulin ve Kolin, triterpenik acı bileĢikler, glikozitler, 

steroller, mineraller (potasyum bakımından zengindir).  

Tıbbi etkiler  
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Karahindiba içerdiği yüksek oranda potasyum nedeniyle güçlü diüretik 

etkiye sahiptir. Böbrek hastalıklarına yardımcı olup toksinlerin ve vücutta 

oluĢan diğer yıkım ürünlerinin vücuttan eliminasyonunu sağlar.  Ġçerisindeki acı 

bileĢikler sebebiyle de iĢtah açıcı olarak kullanılır.                                                                                             

Kolagog etkisiyle safra üretimini uyarır ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde 

etki gösterir. Ġnulinin etkisiyle laksatif etki gösterip kabızlık durumlarında tercih 

edilir. Ayrıca antiromatizmal olarak kas romatizması, artrit ile iliĢkili 

semptomları hafifletmek için kullanılır [27]. 

 Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: Ġnulin prebiyotik olarak 

kullanıldığında kanatlı hayvanlarda bağıĢıklık sistemine ve gastrointestinal 

sisteme fayda sağlamaktadır. Prebiyotikler sindirilmeyen maddeler olup 

hayvanların kalın bağırsağındaki mikroorganizmalar için hedef olan 

maddelerdir. Kanatlı hayvanların diyetlerine inulin eklendiği zaman Lactobasil 

ve Bifidobacter popülasyonunda artıĢ oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Bu durum barsak 

mikroflorasının geliĢimine katkı sağlamıĢtır. Bunların dıĢında Karahindiba otu 

ve kökleri veteriner hekimlikte kolesitit, iĢtahsızlık, romatizma ve kabızlık gibi 

durumlarda kullanılmaktadır [27-28]. 

16- Withania somnifera radix- Ashwagandha-Kış Kirazı      

Familya: Solanaceae 

Bitki adı: Withania somnifera 

Ġçerik maddeleri: Steroidal alkaloitler ve laktonlar (withaferin-

A,withanolid), klorojenik asit, beta-sitosterol, meyvelerde sistein, demir, tropin, 

psödotropin, skopoletin. 

Tıbbi etkiler  

Withania somnifera‘nın tedavide en çok yararlanılan bileĢenleri steroidal 

laktonlar ve alkaloitlerdir. Steroidal lakton olan withanolid antioksidan 

özelliklere sahip olup serbest radikal süpürücü (antioksidan) olarak görev yapar. 

Antibakteriyel etkilidir. Ashwagandha köklerinin narkotik, diüretik, 

antihelmintik (kurt düĢürücü), antimutajenik ve tonik etkileri de oldukça 

önemlidir. Antistres özelliği sebebiyle uykusuzluk, sinirsel bozukluk 

durumlarında tercih edilir. Ġmmunmodülatördür. Hiperkolesterolü olanlarda 

kolesterol ve trigliserit düzeylerini düĢürür. Hipoglisemik etkisinden dolayı tip2 

diyabetlilerin kan-glukoz düzeyini düĢürür. Ayrıca içerdiği withaferin-A‘dan 

dolayı hepatoprotektif etkiye sahiptir [29]. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: Ashwagandha veteriner 

hekimlikte köpeklerdeki saldırganlık gibi durumlarda Hint kuĢkonmazı 

(Asparagus racemosus) ile kombine edilerek kullanılır. Aynı zamanda antistres 

özelliği sebebiyle kedilerdeki cinsel davranıĢ bozukluğu, huzursuzluk ve 

anksiyete gibi durumlarda tercih edilir [30]. 
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17- Valerianae radix- Kedi otu kökü   

Familya: Valerianaceae 

Bitki adı: Valeriana officinalis 

Ġçerik maddeleri: Ġridoit bileĢikleri (valepotriat, valtrat, isovaltrat), 

Uçucu yağ (monoterpenler, seskiterpenler, isovalerenik asit), Piridin alkaloitleri, 

kafeik asit türevleri [31]. 

Tıbbi etkileri 

Ġçerisinde bulunan valerenik asit molekülü GABA-A(γ-

aminobutyric acid type A) reseptörünün modülasyonunu sağlar. SSS‘de 

molekül bu reseptörlere bağlanarak GABA-A salgısını artırır ve sedatif etki 

sağlanmıĢ olur. V. officinalis kökünden izole edilen lignanlar, 5-HT-1A, 

GABA-A, m-opioit ve benzodiazepin reseptörlerine afinitesi bakımından test 

edilmiĢtir. Elde edilen sonuca göre lignanların 5-HT-1A ve m-opioit 

reseptörüne afinite gösterdiği gözlenmiĢtir. V.officinalis‘in sağladığı en önemli 

etki SSS depresanı, sedatif ve anksiyolitik olmasıdır. Hastalarda sarı kantaron 

ile beraber kombine edilen kedi otu bitkisinin depresyon tedavisinde oldukça 

etkili olduğu bildirilmiĢtir. Ayrıca sedatif etkiyi sağlamak için Melissa 

officinalis ve Passiflora incarnata ile birlikte kombinasyonları da mevcuttur. 

V.officinalis‘in hipnotik etkisi de bulunmaktadır. Hipnotik etkide uykuya eğilim 

söz konusudur ve sedatif etkiyi sağlamak için gereken dozdan daha fazla doz 

gerekmektedir. Önerilen dozlarda nadiren görülmesine rağmen baĢ ağrısı, alerji, 

huzursuzluk ve midriyazis gibi yan etkiler görülebilir. 

Veteriner Hekimlikteki Klinik Uygulamaları: V. officinalis kedilerde 

anksiyetenin eĢlik ettiği saldırganlık durumlarında tercih edilir. H. perforatum 

ile kombinasyonu veteriner hekimlikte amitriptilin, trisiklik antidepresan 

benzeri etki gösterir. Hipnotik ve stres giderici etkiyi V.officinalis tek baĢına 

veya bir baĢka bitki olan M.officinalis ile sağladığı yayınlarda bildirilmiĢtir. 

Kedilerin bazılarına 50 mg/kg intra venöz enjeksiyon yapıldığında bradikardi ve 

hipotansif etki gibi yan etkiler görülmesine karĢın baĢka çalıĢmalarda kedilere 

250 mg/kg doz verilmesine rağmen hiçbir farmakolojik yan etki saptanmamıĢtır 

[31]. 

Bazı bitkisel içerikli preparatlar 

1)Balsamic air 

Atları rahatlatmak için kullanılan ağız çözeltisi 

Ġçerik: Okaliptus yağı ve biberiye 

Kullanım: YarıĢ atlarında özellikle yorucu antrenman sonrasında görülen 

ağız köpürmesini ve kuruluğunu önler. Atın kendini toparlanmasına da yardımcı 

olur. 
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2)Dermacure 

Antiseptik ve antipruritik bitkisel deri spreyi  

Ġçerik: Eucalyptus globulus, Pinus roxburghii, Cedrus deodora,  

Curcuma longa ekstreleri bulunur.  

Kullanım: Sığır, koyun, köpek ve atlarda görülen genel, enfekte, spesifik 

yaralar ve Ģap lezyonları, yumurta kesesi yaraları, boynuz kırıkları, fistüller, 

mantar ve egzema vakalarında asıl tedaviye yardımcı olarak kullanılır. 

Yaraların kabuk bağlamasını kolaylaĢtırır. 

3)Eyebrıght 

Göz temizleme ürünüdür. 

Ġçerik: Euphrasia officinalis, Camellia sinensis  

Kullanım: At, kedi ve köpeklerde gözlerdeki kuruluğun önlenerek 

nemliliğin sağlanmasında, göz çevresindeki yangının önlenmesinde ve göz 

çevresindeki kirlerin temizlenmesinde kullanılır. 

4)Bio-bute 

Veteriner bakım ürünü. 

Ġçerik: Okaliptus yağı, zeytinyağı 

Kullanım: Kedi,  köpek ve atlarda kas ve eklem ağrılarının rahatlatılması 

için kullanılır. 

5)Vita oil 

Atlar için bakım ürünü olarak kullanılan liniment. 

Ġçerik: terebentin, pamuk yağı, karanfil, zencefil, hardal, tarçın kabuğu. 

Kullanım: Küçük burkulmalarda, kas kopmalarında, aĢırı egzersizin 

neden olduğu tutuklukta rahatlama sağlayan bir üründür. Ürün hızlı 

buharlaĢmaması nedeniyle derinin nemli kalmasını sağlar. 

6)Uddermint 

Meme bakım ürünüdür. 

Ġçerik: Japon nane yağı içeren açık beyaz renkli ve tipik nane kokulu bir 

kremdir. 

Kullanım: Memedeki kızarıklık, ĢiĢkinlik ve ağrılar için semptomatik 

olarak ve ilerlemiĢ mastitisin tedavisini desteklemek amacıyla kullanılan bir 

üründür 

7)Eimü-mint plus 
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Veteriner meme bakım kremidir. 

Ġçerik: Japon nane yağı  

Kullanım: Süt veren ineklerde her türlü meme yangılarında kullanılır. 

Ürün ile yapılan masaj meme baĢlarında sıcaklığı azaltarak serinletici etki 

gösterir. Derinin gözeneklerinin temizlenmesini ve açılmasını sağlar. Ayrıca 

böcek ısırıklarının iyileĢmesine yardımcı olup kaĢıntıyı azaltır. 

8)Maistro 

Sprey Ģeklinde kullanılan veteriner meme bakım ürünüdür. 

Ġçerik: Eucalyptus globulus, Boerhavia diffusa, Azadirachta indica 

Kullanım: Antiseptik olması sebebiyle meme dokusunun enfekte 

olmasını önler. Meme çatlaklarının oluĢumunu engeller. 

9)Saralgyl 

Atlar için kullanılan rezolitif bir üründür. 

Ġçerik: Ġbrik bitkisinin (Pitcher Plant) uçucu bileĢenlerinden elde 

edilmiĢtir. 

Kullanım: Ürün kasları rahatlatıcı, lokal yani belirli yer ağrı kesici olarak 

kullanılmıĢtır. Saralgyl yarıĢ atlarının ağrıyan kaslarına tatbik edildiğinde o 

bölgede yumuĢama görülür. 

10)Cai-panmint 

Veteriner bakım ürünü bir kremdir. 

Ġçerik Japon nane yağı içerir. 

Kullanım: Süt ineklerinde görülen meme yangılarında tedaviye yardımcı 

olur. Memedeki ağrıyı giderip temizler ve meme uçlarını sağlıklı bir görünüme 

kavuĢturur. 

11)Respomint  

Mukus giderici spreydir. 

Ġçerik: Kekik, nane, fesleğen, sarımsak, zencefil, karabiber  

Kullanım: Özellikle kümes hayvanlarının solunum yolları ile ilgili 

problemlerinde semptomatik rahatlama sağlar. Solunum yollarını tıkayan 

mukusu akıĢkan hale getirir ve mukusun atılmasını sağlar. Böylece hayvanın 

nefes alması kolaylaĢmıĢ olur [32]. 

Homeopati ve veteriner hekimliğinde kullanımı 

Yunanca‘da homeo (benzer) ve pathos (acı çekmek) kelimelerinden 

meydana gelen homeopati benzeri benzeriyle tedavi etmek anlamına 
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gelmektedir. Ġnsanlardaki çalıĢmalara ek olarak hayvanlarda da birtakım 

araĢtırmalar yapılmıĢtır. Veteriner hekimliğinde de homeopatik ilaçlarla ilgili 

birçok çalıĢma bulunmaktadır. Belladona (güzelavrat otu), Pulsatilla 

(rüzgârgülü), Vitex agnus castus (hayıt), Caulophyllum (aslankulağı), Apis 

mellificia (bal arısı), Thuja occidentalis (mazı) veteriner hekimliğinde 

kullanılan önemli homeopatik ilaç kaynaklarındandır [33]. 

Bazı Homeopatik Veteriner Ürünleri 

1)Cactus compositum ad us vet 

Kullanım: Kedi, köpek, at, tilki ve kurt yavrularında kullanılan Cactus 

compositum koroner arterlerin fonksiyonel yetersizliği, koroner dolaĢım 

bozukluğunda, kalp kası ve kalp zarlarının enflamasyonlarında tedavi edici 

etkiye sahip homeopatik bir müstahzardır. 

2)Lachesıs compositum ad us vet 

Kullanım: At, kedi ve köpeklerde kullanılan Lachesıs composıtum 

mastitis, uterus iltihabı ve rahatsızlıklarında tedavi ve korunma amaçlı olarak 

kullanılan etkinliği klinik çalıĢmalarla kanıtlanmıĢ homeopatik bir 

müstahzardır. 

3)Revet rv 4 cardıo 

Kullanım: Ödem, dolaĢım bozuklukları, kardiyomiyopati, akut ve kronik 

kalp hastalıkları, domuzlarda fatal senkop için koruyucu önlem, kedi ve 

köpeklerde yaĢlılığa bağlı kalp ve akciğer ödemi, kümes hayvanlarında 

yuvarlak kalp hastalığında etkili homeopatik üründür. 

4)Revet rv 25 traumato 

Kullanım: Her tür lezyon ve yaralarda, Ģoklarda, kanama ve felçte, 

kazalarda ilk yardım olarak, burkulma ve fazla egzersizde, tırnak batmasında, 

atların kronik dejeneratif artiküler hastalıklarında, hematomda, köpeklerde 

eklem displazisinde, bağ yırtılmalarında kullanılır. 

5)Belladonna homaccord 

Kullanım: At, kedi, köpek, tilki, kurt yavrularında kullanılan ürün bronĢit, 

mastitis, sinüzit, tonsillit gibi lokal enflamasyonlarda etkili homeopatik bir 

müstahzardır. 

6)Mucosa composıtum ad us vet 

Kullanım: ÇeĢitli tip ve bölgelerdeki mukoz membranların akıntılı 

rahatsızlıklarında (kronik enteritis, konjonktivitis, endometritis) tedavi edici 

etkiye sahiptir. 

7)Revet rv 8 ectoderm  
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Kullanım: Tüm türlerde kaĢıntılı kuru döküntüler, dermatit, böcek 

ısırıkları veya sokmaları, ürtiker, hiperkeratoz, tüm parazitik ve mikotik cilt 

enfeksiyonlarının destek tedavisi, fistüllü yaralarda etkili homeopatik bir 

üründür. 

8)Revet rv 10 epıspas 

Kullanım: Tetani, spazmlar, düz kas spazmları, epilepsi, miyokloni, kolik 

ağrılarında endikedir. 

9)Zeel ad us vet  

Kullanım: At, kedi ve köpeklerde kullanılan ürün antieksüdatif, analjezik, 

antiödematöz etkiye sahiptir. Eklem enfeksiyonları tendonit vakalarındaki etkisi 

klinik çalıĢmalarla gözlemlenmiĢtir. 

10)Revet rv 20 nympho 

Kullanım: At, kedi ve köpeklerde kısırlık, yumurtalık kistleri ve 

tümörleri, anormal cinsel istek, prostatit, nemfomani ve satiriasis durumlarında 

etkilidir. 

11)Echinacea compositum ad us vet   

Kullanım: Vücuttaki savunma sisteminin ateĢli enflamasyonlarında, diĢeti 

enlamasyonlarında, mikrobiyal kökenli enflamasyonlarda etkili homeopatik bir 

üründür [32]. 

SONUÇ 

Bu derlemede veteriner hekimlikte en sık kullanılan bitkisel kaynaklı 

droglara yer verilmiĢtir. Bu bitkilerin dıĢında üzerinde çalıĢma yapılmıĢ olan 

bitkiler bulunmaktadır. Örneğin Capsicum annuum, iĢtahsızlığı önlemek ve 

dolaĢımı teĢvik etmek amacıyla; Sambucus nigra (mürver) nezle ve solunum 

yolu enfeksiyonlarında; Silybum marianum (deve dikeni) özellikle hepatit 

olmak üzere bazı karaciğer hastalıklarında; Centella asiatica kedi ve 

köpeklerdeki kognitif disfonksiyon sendromunda ve Passiflora incarnata bazı 

diğer bitkilerle kombine edilerek kedilerdeki hiperestezi sendromunda etki 

gösterir. Bitkisel kaynaklı droglar veteriner hekimlikte en çok, sistit ve FLUTD 

hastalığı gibi üriner sistem rahatsızlıklarında, saldırganlık gibi durumlarda 

hayvanı sakinleĢtirmede, öksürük ve ses kısıklığında, özellikle karaciğer 

hastalıklarında, diyarede ve çeĢitli yaraları onarmada kullanılmaktadır. 

Konvansiyonel ilaç tedavisinin yanında tamamlayıcı tedavi olarak bu bitkilerin 

kullanılması hayvanın iyileĢme sürecini hızlandırıp kendini daha çabuk 

toparlanmasını sağlayacaktır. Veteriner hekimlikte sık yararlanılan bitkilere ve 

majör endikasyonlarına Tablo 1‘de yer verilmiĢtir. 
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Tablo 1. Veteriner Hekimlikte Yararlanılan Bitkiler ve 

Endikasyonları 

 

BĠTKĠ ADI 

 

 

FAMĠLYA 

 

ENDĠKASYON 

Arctostaphylos uva-ursi Ericaceae FLUTD hastalığı, Sistit 

Allium sativum Alliaceae Endoparazit, Ġmmun sistemi 

güçlendirip desteklemek 

Allium cepa Alliaceae Endoparazit 

Althae officinalis Malvaceae Diyare 

Berberis vulgaris Berberidaceae Karaciğer hastalıkları, kolesistit, 

tekrarlayan hastalıklar 

Echinacea purpurea Asteraceae Apse, yaralar, bağıĢıklık 

sistemini güçlendirici  

Ginkgo biloba Ginkgoaceae BiliĢsel iĢlev bozukluğu, 

hiperaktivite, hiperestezi 

Glycyrrhiza glabra Fabaceae Öksürük, ses kısıklığı, bronĢit, 

abdominal kolik 

Hedera helix Araliaceae Reatained plasenta (EĢin 

atılmaması) 

Humulus lupulus Cannabaceae Huzursuzluk 

Juniperus communis Cupresssaceae Endoparazit, karaciğer trematodu 

Hypericum perforatum Hypericaceae Korku, fobi ve anksiyete ile ilgili 

bozukluk, saldırganlık,yaralar 

Lavandula angustifolia Lamiaceae Araba tutması, huzursuzluk, 

barsak sendromunun tedavisinde 

yardımcı 

Malva sylvestris Malvaceae Yaralar 

Matricaria chamomillae Asteraceae Hafif dereceli stres 

Melissa officinalis Lamiaceae Kognitif bozukluk, psikojenik 

kökenli kaĢınma 
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Mentha piperita Lamiaceae Bulantı-kusma, kolik, 

hazımsızlık, irritabl bağırsak 

sendromu 

Panax ginseng Araliaceae BiliĢsel bozukluk, 

kardiyomiyopati, anksiyetenin 

hafif formları 

Papaver somniferum Papaveraceae Depresif durumlar 

Quercus alba Fagaceae Çinko eksikliği 

Petroselinum crispum Apiaceae Endoparazit,kolik ve hazımsızlık, 

FLUTD hastalığı 

Taraxacum officinale Asteraceae kolesistit, iĢtahsızlık, Ödem 

Valeriana officinalis Valerianaceae Anksiyetenin eĢlik ettiği 

huzursuzluk 

Withania somnifera Solanaceae Saldırganlık, cinsel davranıĢ 

bozukluğu, huzursuzluk, 

anksiyete 

Zingiber officinale Zingiberaceae Diyare, bulantı 

Capsicum annuum Solanaceae ĠĢtahsızlık 

Silybum marianum Asteraceae Hepatit 
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SOSYAL BÜYÜK VERĠ: BĠR R STUDIO ÖRNEĞĠ 

H. Aydan SĠLKÜ BĠLGĠLĠER

 

Ġnanç ALĠKILIÇ
 

ÖZET 

Sosyal medyada üretilen büyük miktarda verinin toplanması, 

anlamlandırılması, analiz edilmesi ve bu verilerden öngörü sağlanması ―Sosyal 

Büyük Veri‖ kavramı ile karĢımıza çıkmaktadır. Büyük veri içinde büyük bir 

öneme sahip olan Sosyal Büyük Verinin geleneksel istatistik yöntemleri ve 

metotları ile anlamlandırılması nerede ise imkânsızdır. Büyük hız, çeĢit ve 

büyüklükte akan verinin analizinde yeni arayıĢların olması da kaçınılmazıdır. 

Bu çalıĢma, yeni arayıĢlara ıĢık tutacaktır. Bu bağlamla çalıĢmada hızla 

akan sosyal verinin toplanması, yeni aracılar ile iĢlenmesi, verinin 

anlamlandırılması ve görselleĢtirilmesindeki yeni yöntemler bir vaka çalıĢması 

ile pekiĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu gerçekleĢtirilirken geleceğin araĢtırma 

paylaĢım yöntemlerinden birisi olabilecek olan ―Yinelenebilir (Tekrarlanabilir) 

AraĢtırma‖ yöntemine de bir örnek teĢkil etmesi hedeflenmiĢtir.  

Konunun daha iyi anlaĢılabilir olması için; Türk Havayolları ile özel 

sektördeki en büyük oyuncu olan Pegasus Havayolları yabancı müĢteri ve 

yabancı potansiyel müĢterileri üzerine bir vaka çalıĢması örnek olay olarak 

incelenmiĢtir. Akan veri üzerinden firmalar hakkında güncel bilgiler toplanmıĢ, 

oluĢan Ġngilizce tweetler derlenmiĢ, bu veriler gerçek zamanlı olarak Duygu 

Analizine tabii tutulmuĢ, sonrasında Sosyal ağ analizi yapılmıĢ ve 

görselleĢtirilmiĢtir.  

Sosyal medya üzerinden yapılan veri analizlerinde ―R Studio‖ 

programının yeni bir bütünleĢmiĢ araĢtırma yöntemi olarak kullanılması, 

yöntembilim de daha fazla araĢtırmanın yapılmasının önünü açacaktır. Yeni bir 

yaklaĢım olarak araĢtırmalarda R Studio programının kullanılması ile 

yenilenebilir araĢtırmalarda Ģeffaflık artacak, çok kültürlü araĢtırmaların kısıtı 

olan coğrafi sınırların ortadan kalkmasına aracılık edip, uluslararası 

araĢtırmaların eĢ zamanlı yapılmasına olanak sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Büyük Veri, Sosyal Büyük Veri,  

Metin Analizi, R Studio, Veri Analizi, Duygu Analizi 
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SOCIAL BIG DATA: R STUDIO EXAMPLE 

ABSTRACT 

―Social Big Data‖ is a term applied to data sets whose size is beyond the 

ability of commonly used software tools to gather, analyze, process, and forcast 

the data through social media within in an elapsed time. ―Social Big Data‖ has 

such a great importance in general ―Big Data‖ and it is nearly impossible to be 

analyzed by the traditional analytic techniques and methods. It is inevitable that 

there will be new horizons in the analysis of the real time- online, streamed 

generation, and data in a larger scale. 

This study will shed a light to the new horizons. In this context, this study 

has allowed for the efficient utilisation in the process of new data mining 

methodology in visualization through new intermediars. The case in this 

research was intended to serve as an example of the  "Reproducable 

(Repeatable) Research" method, which may be one of the research sharing 

methods for the near future. In order to clarify the research process, the major 

players in the airline sector, Turkish Airlines and Pegasus Airlines were 

selected. In this research, by utilising case study method, tweets generated from 

customers (both actual and prospects‘) were analyzed. First up-to-date 

information about the companies were collected, then real time tweets were 

compiled and analyzed by using ―Real time semantic analysis‖. In addition, 

social network analysis was conducted and results were visualised. 

In the process of data mining in social media, utilising ―R Studio‖ 

program as a new integrated research method would open up further researches 

in the methodology. As a new approach, ―R Studio‖ increases transparency in 

the research field by obtaining reproducable research, helping to vanish 

geographical boundaries, which have difficulties and limits in cross cultural 

research, and making enable international research simultaneusly. 

Keywords: Social Media, Big Data, Social Big Data, Text Analysis, R 

Studio, Data Analysis, Semantic Analysis 

 

GĠRĠġ 

Devletlerin elinde olan ve her saniye iĢlenerek artan kayıtlar, pasaport 

iĢlemleri, parmak izleri, yüz tanıma iĢlemleri, güvenlik kamera kayıtları 

dünyada çok büyük miktarda veri oluĢmasına zemin hazırlamaktadır. Mobil 

operatörlerin günlük konuĢma ve mesaj kayıtları, bankaların ve kredi kartı 

Ģirketlerin tuttukları anlık iĢlem kayıtları yine büyük miktarda dijital veri 

oluĢmasına öncülük etmektedir. Büyük Ģehirlerin tuttukları gerçek zamanlı 

trafik kayıtları, vatandaĢ kayıtları ve iĢlemeleri, otoyol ve köprü geçiĢleri yine 
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günlük olarak büyük miktarda verinin oluĢmasına katkıda bulunmaktadır. 

ĠĢletmelerin kendi operasyonları için tuttukları günlük veri miktarları artık 

petabayt boyutlarına ulaĢmıĢtır. MüĢteri bilgilerini gerçek zamanlı kaydetme ve 

elde edilen bilgilerin gerçek zamanlı iĢlenmesi ile müĢteriyi anlamlandırma 

isteği büyük hedefler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yine anlık oluĢan borsa 

iĢlemleri büyük veri yığınlarının oluĢmasına neden olmaktadır. Hastanelerin 

ürettiği veriler, akademik çalıĢmalarda elde edilen ve anlık olarak izlenen 

veriler, her türlü akıllı sensörden gelen anlık veriler de veri üretim fabrikaları 

olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Hiç kuĢkusuz bir veri üretim fabrikası olarak Sosyal Medya ayrı bir 

öneme sahiptir. Sosyal Medya insanların kendi aralarındaki iliĢki ve etkileĢimini 

kökünden değiĢtirmiĢtir. Bu değiĢimden Ģirketlerin müĢterileri ile etkileĢimi de 

etkilenmiĢtir (Hanna, Rohm ve Crittenden, 2011). Web 2.0 sayesinde elinde 

akıllı telefon olan müĢteriler, takip ettikleri Ģirketlerin neler yaptıklarını anlık 

olarak görebilmekte, onları takip edebilmekte, gerektiği zaman aktif olarak 

istediklerini söyleyebilmekte, etkileĢime üçüncü Ģahıslara ihtiyaç olmadan 

katılabilmektedirler. Sosyal medya öncesi müĢteriler açısından ulaĢılamaz olan 

firmalara ulaĢmak ve onlar ile etkileĢime geçmek mümkün hale gelmiĢtir 

(Cormode ve Krishnamurthy, 2008). Sosyal medyanın geliĢimi ve özellikle 

Web 2.0 adımlar sayesinde kullanıcılar kendi yarattıkları içerikleri 

paylaĢabilmekte, firmaların beğenmedikleri yönlerini eleĢtirebilmekte ve 

firmalar hakkındaki yorumlarını açıkça yazabilmektedirler. Yeniden aktif hale 

gelen müĢterilerin oluĢturdukları içerik her geçen gün artmakta ve birçok 

sektörü etkilemektedir. Firmalar aktifleĢen müĢteri karĢısında aynı gereçleri 

kullanarak müĢterilerin ihtiyaçlarına cevap vermektedirler. Tüm sosyal medya 

aracılarını kullanarak yazılı, görsel ve ses – müzik – video içerikleri ile 

müĢterilerini cezbetmeye çalıĢmakta, müĢterilerinden gelen istekleri sosyal 

medya üzerinden çözmeye çalıĢmakta, pazarlama içindeki satıĢ tutundurma 

faaliyetlerinin nerede ise tamamını çevrimdıĢı kanallardan çevrim içi kanallara 

taĢımaktadırlar. Akıllı telefonlarında kullanımının artması ile her birey yürüyen 

bir veri üretim fabrikasına dönmüĢtür. Dijital ortamda günlük olarak üretilen 

veriyi hem arttırmıĢ hem de çeĢitlendirmiĢtir. Bu değerli verinin hızına 

yetiĢmek, onu sistematik olarak depolamak, iĢlemek ve analiz etmek bir o kadar 

zorlaĢmıĢtır. Her internet kullanıcısının sahip olduğu sosyal medya hesapları ve 

her birinden ürettikleri milyonlarca ses, metin ve video dosyaları, her Ģirketin 

olmazsa olmaz kayıtlı web siteleri, arama motorları sayesinde anlık olarak 

iĢlenen veriler, blog ve mikroblog içerikleri ayrı bir büyük veri sistemi olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.  

Sosyal Büyük Verinin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçta katma 

değer yaratacak bilgilerin açığa çıkarılması birçok paydaĢ tarafından 

önemsenmektedir. Sosyal veri analizi sayesinde firmalar müĢterilerini anlık 

olarak anlayabilmekte, müĢteri Ģikâyetlerini değiĢik kanallardan anlık olarak 
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takip edebilmektedir. Firmalar müĢterileri ile çevrim içi iliĢkilere girebilmekte, 

çıktıkları reklamlarının sonuçlarını ve değerlendirmelerini büyük bir hız ile 

öğrenebilmekte, ürün fiyatlandırmalarını gelen geri bildirimlere göre 

düzenleyebilmekte, renk-ambalaj-boyut konusunda müĢteri fikirlerini 

inceleyebilmekte ve elde ettikleri verileri kullanarak ürün ve hizmetlerini 

düzenleme fırsatını yakalayabilmektedirler. 

Sosyal Medya öncesi firmalar yukarıda sayılan araĢtırmaları yapmak için 

çok büyük miktara da kaynak ve zaman harcarken, yeni oluĢan dünya 

düzeninde bu bilgilere çok kolay Ģekilde, kimi zaman hiçbir maddi kaynak 

harcamadan elde edebilmektedir. Eskiden bu tarz bilgilerin elde edilmesine 

sıcak bakmayan tüketici ise artık istenilen bilgileri farkında olmadan kendisi 

gönül rızası ile halka açık olarak kendi paylaĢmakta ve bundan rahatsız 

olmamaktadır. MüĢteri bunun yanında aktif müĢteri olduğu içinde kendisini 

özel hissetmektedir. 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı sosyal medya aracılığı ile üretilen büyük 

veriyi bir alt baĢlık olarak ayırmak bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

makale ile araĢtırmanın ilk bölümünde Büyük Veri tanımı verilmesi, sonrasında 

büyük veri tanımı için Sos al     k Veri kavramı açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu 

sayede okuyucular üzerine Sosyal Büyük Veri için bir farkındalık yaratılması 

amaçlanmaktadır. Makalenin üçüncü bölümünde ise sosyal büyük veri ile 

yapılabilecek analizlere değinilmiĢ ve araĢtırmanın son bölümünde ise 

tekrarlanabilir araĢtırma (reproducable research) düĢüncesi ile bir vaka 

incelemesi yapılmıĢtır.  

1. BÜYÜK VERĠ 

Birçok disiplin tarafından farklı anlamlar yüklenen veri, büyük veri 

kavramının temel unsuru olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kurtalan ve Çubukçu 

veriyi ―iĢlenmemiĢ bilgi‖ olarak tanımlamakta ve belki de en yalın tanımı 

bizlere sunmaktadırlar (1991, s. 177). Barutçugil ise kitabında veri kavramını 

daha da açarak ―özümlenmemiĢ ve yorumlanmamıĢ gözlemler, iĢlenmemiĢ 

gerçekler‖ olarak tanımlamaktadır (Barutçugil, 2002, s. 57). Gözlemlerden, 

izlenimlerden, deneylerden, araĢtırmalardan elde edilen ham bilginin iĢlenmesi 

verinin temelini oluĢtururken bu verinin oluĢturulması ve iĢlenmesi bizleri 

bilgiye götürmektedir. Aslında elde edilen veriden anlamlı sonuçlara gitme yani 

enformasyon elde etme isteği çok eskilere dayanmaktadır. M.Ö 20000 – M.Ö 

18000 yılları arasındaki dönemde ait bazı kalıntılarda kemikler üzerinde atılmıĢ 

çentiklere rastlanmıĢtır. ĠĢango ve Lebombo kemikleri olarak bilinen kemiklerin 

üzerinde belli bir düzen içinde atılmıĢ çentiklere rastlanmıĢ, bu çentikli 

kemiklerin ticari iĢlemleri izlemek veya o dönem içindeki küçük toplulukların 

gıda düzeylerinin takibi için basit matematiksel iĢlemler yapmak için 

kullanılmıĢ oldukları düĢünülmektedir (Morriss, y.y.; Wikipedia, 2016a, 

2016b). Kemikler ile baĢlayan gözleme dayalı bilginin elde edilmesi, 
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toplanması, tasnif edilmesi, saklanması ve ihtiyaç halinde tekrar bakılması ve 

analiz edilmesi isteği bizleri M.Ö. 297 yılında kurulan Ġskenderiye 

Kütüphanesi‘ne sonrasında ilk muhasebe kayıtlarının tutulduğu Mezopotamya 

topraklarına götürmektedir (Rijmenam, 2016; TaĢ, 2016).  

Yakın tarihimize gelirken, gözlemlenen veri, sonrasında kullanılmak 

üzere saklanan verilerin hacimlerinde büyük artıĢ olduğu görülmektedir. ABD 

1880 nüfus sayımı veri büyüklüğü nedeni ile yedi yıl sürmüĢtür (Friedman, 

2012). ABD bir sonraki seçim tarihi olan 1890 da ise artan veri nedeni ile elde 

edilecek seçim sonuçlarının on senede tamamlanacağı öngörülmüĢ, bu nedenle 

Herman Hollerith tarafından verinin iĢlenme sürecini büyük ölçüde azaltacak 

bir delikli kart sistemi geliĢtirilmiĢtir. Bu sayede seçim sonuçları beklenenden 

çok daha kısa sürede iĢlenip iki buçuk senede tamamlanmıĢtır (Friedman, 

2012). 

1935 yılında ABD 26 milyon çalıĢan ve 3 milyon iĢverenin verilerini 

tutmak için bir proje baĢlatmıĢ ve bu proje iĢlerini IBM firması almıĢtır. IBM 

firması bu devasa veri için Herman Hollerith‘ın geliĢtirdiği delikli kart sistemini 

daha da geliĢtirmiĢ ve veriyi baĢarı ile saklamayı baĢarmıĢtır (Rijmenam, 2016). 

1944 yılında ise yayınlanan bir makalede ise o dönemde bile verideki inanılmaz 

artıĢa dikkat çekmesi bakımından önemlidir. Yapılan araĢtırmaya göre 

Amerikan Üniversiteleri kütüphanelerinde her 16 yılda bir eldeki kitap 

mevcudunun iki katını çıktığı tespit edilmiĢtir. Yapılan hesaplamaya göre 2040 

yılında Yale Üniversitesi Kütüphanesi kitap sayısının 200.000.000 parçaya 

çıkacağı bu parçaları taĢıyacak raf uzunluğunun ise 6000 mil olması gerektiği 

ve 6000 kiĢi çalıĢması gerektiği tespit edilmiĢtir (Press, 2013). 1944 yılı 

düĢünüldüğünde veri adedinin artarak devam edileceği ve oluĢacak büyük 

miktarda verinin saklanması ve tasnif edilmesinin ileride çok büyük sorun 

olacağı tespit edilmiĢ ve veri patlamasına iĢaret edilmiĢtir. Bu araĢtırmadan üç 

yıl önce de Oxford Ġngilizce Sözlüğü Ġngilizcesi ―Information Explosion‖ olan 

Bilgi Patlaması kavramına iĢaret etmiĢ, veri hacmindeki büyüme ve bu 

büyümenin hızı ―Bilgi Patlaması‖ olarak tanımlanmıĢtır (Oxford, 2016). Bilgi 

Patlaması kavramı 1960‘lara gelindiğinde akademik dünyada tartıĢılmaya 

baĢlanmıĢtır. Aynı yıllarda gerek özel sektör, gerek kamu sektörü kendi 

içlerinde merkezi bilgisayara sistemleri kurmaya, kendi ürettikleri verileri 

iĢlemek için bu verileri bilgisayar sistemleri içinde saklamaya ve gerektiğinde 

analiz etmelerine olanak sağlayacak yatırımları hayata geçirmeye 

baĢlamıĢlardır. Bu ihtiyaçlara o dönemde IBM firması cevap vermekteydi. 

Finans ve stok iĢleme sistemleri ihtiyaçları doğrultusunda Ģekillenen veri 

toplama ve Ģekillendirme isteği, iliĢkisel veri tabanı geliĢmesinde de yardımcı 

olmuĢ ve ilk kez 1970 yılında Edgar F. Codd tarafından kullanılmıĢtır (IBM, 

2016). GeliĢtirilen iliĢkisel veri tabanı ile banka hesaplarının iĢlenmesi, alıĢveriĢ 

kayıtlarının tutulması, kredi kartı iĢlemlerinin tutulması gibi temel iĢlerinde 

yapılmasının önü açılmıĢtır.  
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Verilerin elde edilmesi, iĢlenmesi ve katma değerli bilgiye 

dönüĢtürülmesi sürecinin diğer bir önemli geliĢmesi de 1989 yılında internetin 

tüm dünyanın kullanımına sokulması ile ĢekillenmiĢtir. Bilginin internet 

üzerinden gerçek zamanlı akmasına, tüm toplumlara yayılmasına ve 

gerektiğinde toplanmasına izin veren bu sistem o dönemden baĢlayarak tüm 

dünyada bir bilgi merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu geliĢme ile birlikte 

akan bilginin, toplanan bilginin türü, çeĢidi, yapısı, hızı ve saklama yöntemleri 

değiĢmiĢ, tüm teknolojik yatırımlarda bu yeni düzen etrafından ĢekillenmiĢtir.  

Literatürde Büyük Veri kavramının ilk kullanıldığı zamana iliĢkin iki 

farklı bilgi bulunmaktadır. Bu bilgilerin ilk 1997 yılını iĢaret etmektedir. 

Michael Cox ve David Ellsworth kendi alanları ile ilgili yayınladıkları 

makalede çalıĢtıkları veri setinin büyüklüğünden, elde edilen veri setinin harici 

ve dâhili hafıza kapasitelerinin çok üzerinde olduğundan ve bunun 

araĢtırmalarındaki en büyük sorunlardan biri olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Yazarlar bu sorunsala ―Büyük Veri‖ ismini vermiĢlerdir (Friedman, 2012). 2005 

yılında ise Roger Mouglas ―geleneksel yöntemler ile toplanması, yönetilmesi ve 

analiz edilmesi neredeyse imkânsız olan büyük veri setleri‖ olarak büyük veriyi 

tanımlamıĢtır (Rijmenam, 2016). 2005‘li yıllarda neredeyse iĢlenmesi imkânsız 

olarak tarif edilen büyük veri kavramı, 2012 yılında, yani sadece yedi sene 

sonra geliĢen teknolojiler ile farklı tanımlanmıĢtır. Bu yeni tanıma göre büyük 

veri, ―geliĢmiĢ iç görü ve karar vermek adına yüksek hacimli, hızlı ve çeĢitli 

kaynaklardan gelen verilerin uygun maliyet ve yenilikçi formlar ile iĢlenmesi‖ 

olarak tanımlanmıĢtır (Beyer ve Laney, 2012).  

Büyük verinin taĢıdığı boyutlar Laney‘in 2001 yılındaki makalesinde 

hacim, hız ve çeĢit olarak belirtilmiĢ ve birçok akademisyen tarafından da kabul 

görmüĢtür (Beyer ve Laney, 2012; Dumbill, 2012; Kwon ve Sim, 2013; Laney, 

2001; McAfee ve Brynjolfsson, 2012). Sonrasında bu üç boyuta doğruluk, değer 

boyutları da eklenip kavram açıklanmaya çalıĢılmıĢtır (Dijcks, 2012; White, 

2012). Bu boyutlara ek olarak farklı akademisyenler farklı boyutları eklemiĢler 

ve kavramı geniĢletmiĢlerdir. Bu boyutlardan bazıları geçerlilik, değiĢkenlik, 

yer, sözlük, belirsizliktir (Moorthy ve diğerleri, 2015, s. 76). 

Büyük veri setlerini anlamaya çalıĢırken, bu veri setlerinin kimler 

tarafından üretildiğinin anlaĢılması gerekmektedir. Veri setlerini içinden 

çıkılmaz hale getiren, yapısal olmayan halde artarak çeĢitlenen bu verilerin 

kimler tarafından üretildiği tespit edilmelidir. RFID (Rad o Frekansı ile 

Tanımlama) teknolojisi radyo frekansı kullanarak objeleri tanımlama yöntemi 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Günümüzde her iĢ yerine giriĢ kartı, her pasaport, 

her otoban geçiĢ kartının içinde gömülü RFID etiketler bulunmakta, bu tarz 

kartlar ile çok büyük miktarda anlık veri üretilmektedir. Kredi kartı ödeme 

noktaları, temas edilmeden yapılan kredi kartı ödemeleri, bazı ürünlerin imalat 

sırasındaki takibi, sportif ölçümlerin yapılması, müĢteri takip sistemleri ve 

sadakat kartları içinde de bu teknoloji artarak kullanılmaya devam etmektedir. 
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Günümüzde artan akıllı telefonlar sayesinde, büyük miktarda anlık konum 

bilgisi üretilmekte ve paylaĢılmaktadır. Yeni teknolojiler sayesinde özellikle 4.5 

G ile birlikte her birey hareket eden veri üreticilerine dönmüĢtür. Bu verilerin 

sosyal medyada paylaĢımı ile birlikte coğrafi ve konum verileri çığ gibi 

artmakta ve paylaĢılmaktadır. GeliĢen teknolojiler ile birlikte doğal hayat ile 

mücadele de birçok veri toplanmakta ve anlık olarak iĢlenmektedir. Deprem ve 

tsunami sensörleri, karbon salınım sensörleri, hava koĢulları ölçüm cihazları 

anlık olarak birçok veri toplamakta bu verilerde büyük veri oluĢumuna yardım 

etmektedir. Birçok Ģirket, kurum ve kamu örgütleri operasyonel iĢlemlerinde 

bilgisayar kullanmaya baĢlamıĢtır. Günlük her türlü iĢlem artık dijital 

ortamlarda anlık olarak iĢlenmeye ve saklanmaya baĢlanmıĢtır. Her bir Ģirket 

veri üretmeye, bu verileri saklamaya ve anlamlı sonuçlar elde etmeye yönelik 

analizler yapmaya baĢlamıĢlardır. ĠĢlemsel veri olarak karĢımıza çıkan bu 

veriler, basit Ģirket aktivitelerinden baĢlayarak karmaĢık konuĢma kayıtlarına, 

görüntü kayıtlarına, devletlerin tuttuğu çevrimiçi iĢlemelere, güvenlik 

kayıtlarına, ses ve görüntü iĢleme servislerine, müĢteri iliĢkilerinin kayıtlarının 

tutulmasına kadar uzanmaktadır. Bu veriler ek ulusal ve uluslararası araĢtırma 

kuruluĢlarının yaptıkları devasa araĢtırmalar (DNA araĢtırmaları, CERN 

deneyleri vb.) çok büyük miktarda veriyi sisteme dâhil etmektedir. Yine yeni 

teknolojik atılımlar ile beraber nesnelerin birbirleri ile konuĢması, aralarındaki 

veri alıĢveriĢi, nesnelerin interneti gibi gerçeklerin ortaya çıkması ile her geçen 

gün veri çeĢidi ve büyüklüğü artarak bir sorunsal olarak karĢımıza gelmeye 

devam edecektir (AltunıĢık, y.y.; ―Best Practice Guideline: Big Data‖, 2013).  

2. SOSYAL BÜYÜK VERĠ 

Yukarıda saydığımız birçok veri üretim fabrikasına ek olarak Sosyal 

Medya‘da üretilen verileri ayrı bir alan içinde incelemek önem kazanmaktadır. 

Her gün sadece bir dakikayı kapsayan zaman diliminde Instagram‘da 2.430.555 

resim beğenilmekte, Facebook üzerinden 216.302 resim paylaĢılmaktadır. Yine 

her bir dakikada Youtube üzerinden 400 saatlik yeni video yüklenmekte, Giphy 

üzerinden 569.217 gif formatlı resim paylaĢılmakta, Twitter üzerinden 9.678 

adet emojili tweet atılmakta, Dropbox‘a 833.333 yeni dosya aktarılmakta, 

Snapchat üzerinden kullanıcılar 6.944.444 adet video seyretmektedir. Hiç 

kuĢkusuz ki sosyal medya sadece bu aracılardan oluĢmamaktadır. Google her 

dakikada 69.500.000 çeviri isteğini cevaplamakta, Siri ise 99,206 soruya yanıt 

vermektedir. Amazon firması üzerinden dakikada 222.283 USD satıĢ 

gerçekleĢtirilmekte, BuzzFeed üzerinden ise 159.380 içerik görüntülenmektedir 

(James, 2016). Sonu gelmeyen uygulamaları milyonlarca kiĢi indirmekte, mobil 

internet kullanımı ile birlikte 24 saat veri üretimi hiç durmadan artarak devam 

etmektedir.  

Yukarıda sadece bir kısım aracıların bile ürettiği veri hacmi, veri türü ve 

çeĢidi inanılmaz boyutlara ulaĢmakta ve en önemlisi kesintisiz, durmadan 

artmaya devam etmektedir. Bu veriler değiĢik kaynaklardan geldiği, 
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boyutlarının ve çeĢitlerinin çok farklı olması nedeni ile internet üzerinde 

dağınık halde bulunmaktadır. Verinin dağınık ve düzenlenmemiĢ olması onun 

anlamsız olduğu anlamına gelmemektedir. Tam aksine bu dağınık halde var 

olan veri setleri birleĢtiğinde devletler, kurumlar, Ģirketler ve kullanıcılar adına 

çok büyük anlamlı veri setlerine dönüĢmekte, birçok karar içinde öngörü 

sağlamaktadır. 

Sosyal medyada üretilen büyük miktarda verinin toplanması, 

anlamlandırılması, analiz edilmesi ve bu verilerden öngörü sağlanması Sosyal 

Büyük Veri kavramının özünü oluĢturmaktadır. Disiplinler arası bir çalıĢma 

ortamı sunan, veri madenciliğini de içine alan, makine öğrenmesi, istatistik, 

grafik madenciliği, görselleĢtirme, sosyal ağ analizi, doğal dil iĢleme, anlamsal 

web konularında geliĢmelerini önünü açan bir kavram olarak sosyal büyük veri 

her geçen gün önemini arttırmaktadır. Sosyal Büyük Veri, sağlık trendleri, 

politik trendler ve tahminler, e-iĢ, siber suçlar ile mücadele, terör ile mücadele, 

fikir ve metin madenciliği, duygu analizleri, sosyal ağ analizleri gibi alanlarda 

ve uygulamalarda Ģimdiden yerini almıĢtır (Bello-Orgaz, Jung ve Camacho, 

2016, s. 46). Bello – Orgaz ve Jung, 2016 yılında yazdıkları makalelerinde 

sosyal büyük veriyi, özellikle sosyal medya da üretilen veriye odaklanan birden 

çok kaynaktan gelen veri analizi olarak tanımlamıĢlardır (Bello-Orgaz ve 

diğerleri, 2016, s. 46).  

 

Şekil 1. Sos al     k Veri‟nin Kavramsal Haritası 

 

  

Yazarlar, ġekil 1‘de görüldüğü gibi, sosyal büyük veri kavramını harita 

ile de görselleĢtirmiĢlerdir. Söz konusu olan Ģekilde sosyal büyük veri 
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paydaĢları olarak sosyal medya da üretilen içerikler ve veriler, büyük veri 

yazılım firmaları ve veri analiz firmaları gösterilmiĢtir. 

 Sosyal medyada oluĢturulan, paylaĢılan büyük miktarda ve çeĢitte 

gerçek zamanlı akan veriler geleneksel yöntemler, anketler ve geleneksel 

istatistiksel metotlar ile anlamlandırılmada yetersiz kalmaktadır. Tam bu 

noktada büyük veri analitiği ancak araĢtırmacılara yeni anlayıĢlar, yeni 

öngörüler sağlayabilmektedir. Sosyal büyük veri analizi de bu ihtiyaçlardan 

ortaya çıkmıĢtır. Veri madenciliği, metin madenciliği, makine öğrenmesi, yapay 

zekâ araĢtırmaları, ileri görselleĢtirme ve grafik madenciliği, sosyal ağ 

analizleri, dilbilim ve doğal dil iĢleme, anlamsal web gibi birçok veri iĢleme 

modelleri disiplinler arası bir dünyanın analiz yöntemleri olarak karĢımıza 

çıkmaktadır (Bello-Orgaz ve diğerleri, 2016; Xiang, Schwartz, Gerdes ve Uysal, 

2015). 

 Sosyal büyük veri analizleri ile kiĢilerin düĢüncelerini anlama ve bu 

bilgileri ihtiyaçlara göre düzenleme ve analiz etme çabaları öne çıkmaktadır. 

A/B testleri ile sosyal medyada farklı iki reklamın etkinliği test edilmekte, 

Birliktelik Kuralları ile öğrenme ile sosyal veri setleri içinde tekrarlanan 

modeller, desenler ve örüntüler ve aralarındaki iliĢkiler tespit edilmekte, 

Kümeleme ve sınıflandırma analizleri ile müĢteriler değiĢim demografik 

özelliklerine göre ayrıĢtırılmakta, farklı sosyal veri kaynaklarından gelen veriler 

farklı amaçlar için birleĢtirilmekte ve veri füzyon analizleri yapılmakta, sosyal 

medya verileri üzerinden makine öğrenmesi analizi ile bilgisayarlar akıllı karar 

veren aletlere dönüĢmekte, Doğal dil iĢleme ve yapay zeka analizleri 

yapılabilmekte, bu da kiĢilerin sosyal medya üzerindeki düĢünceleri üzerinde 

duygu analizine hizmet etmekte, kiĢilerin sosyal ağ ve Ģebeke analizleri ile 

kiĢilerin sosyal medya üzerinde oluĢturdukları ve kurdukları iliĢkiler 

izlenebilmekte ve bunlardan anlamlı öngörüler elde edilmekte, sosyal medya 

üzerinden mekânsal analiz ile bölgelere ait anlamlı sonuçlar elde edilmekte, 

illeri görselleĢtirme sayesinde elde edilen veriler basit görseller ile daha iyi 

ifade edilebilmektedir (Biroğul ve Güvenç, 2007; Manyika ve diğerleri, 2011; 

Timor ve ġimĢek, 2008). 

 Ayrıca akan ve her gün üst üste binip geniĢleyen sosyal medya verisi 

birçok akademisyen için de bulunmaz bir veri kaynağı olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Akademik araĢtırmalarda sosyal verilerin kullanılması, sosyal 

verinin herkes ile paylaĢılması, aynı analizi baĢka akademisyenlerinde 

yapabilmesi, yapılan analizlerin bir baĢka dilimde tekrardan otomatik olarak 

yapılması, iki analizin zaman dilimi içindeki değiĢimlerinin izlenmesi, tüm 

araĢtırma adımlarının tek bir yazılım ile gerçek zamanlı olarak raporlanması 

tekrarlanabilir, yinelenebilir araĢtırmanın (Ġngilizce: reproducible data and 

research) önünü açmıĢtır (Gandrud, 2013). Bu yöntem sayesinde tüm veriler 

halka açık ve Ģeffaftır.  
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 AĢağıda bir örnek teĢkil etmesi adına, sosyal büyük veri ile 

tekrarlanabilir bir araĢtırma örneği verilmiĢtir.  

3. SOSYAL BÜYÜK VERĠ ANALĠZĠ: R STUDĠO ĠLE 

TEKRARLANABĠLĠR ARAġTIRMA ÖRNEĞĠ 

Bir araĢtırmacı yabancı kökenli potansiyel ve mevcut müĢterilerin kendi 

firmaları için besledikleri duyguları, ürünleri hakkındaki düĢüncelerini, 

sektöründe olan rakipleri hakkında müĢterilerin duygularını merak edebilir. 

Sosyal Büyük Veri kullanarak, Twitter API sayesinde halka açık paylaĢımlara 

ulaĢmak, bu sayede Twitter kullanıcıları üzerinden araĢtırma yapmak mümkün 

kılınmıĢtır. Twitter verileri üzerinden birçok araĢtırma gerçekleĢebilmektedir. 

API sayesinde de birçok araĢtırma bilgisayar baĢında zahmetsiz olarak 

gerçekleĢmektedir. Bunun yanında yenilenebilir araĢtırma yapmak ise mümkün 

kılınmıĢtır. Elde edilen otomasyona sahip veri setleri araĢtırma anında veya 

sonrasında çok kolay güncellenebilmekte, hatta araĢtırma kendini otomatik 

olarak yenileyebilmektedir.  

Büyük veri, sosyal medya ve yenilenebilir araĢtırmaya örnek olarak 

Türkiye‘nin en büyük devlet iĢtiraki olan Türk Havayolları ile özel sektördeki 

en büyük oyuncu olan Pegasus Havayolları yabancı müĢteri ve yabancı 

potansiyel müĢterileri üzerine bir vaka çalıĢması yapılmıĢtır. 

Bu vaka çalıĢmasının amacı sosyal medya üzerinde, hızla üretilen ve çok 

çeĢitli veriyi iĢlemeyi vurgulamak, elde edilen akan veri ile tekrar edilebilir, 

otomatik araĢtırmaların mümkün olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu vaka 

çalıĢmasındaki araĢtırma sadece bu amaca hizmet etmektedir. AraĢtırmanın 

amacı kesinlikle toplanan verilerden bir sonuç etmek değildir. AraĢtırmanın 

temel amacı verinin nasıl elde edildiğinin açıklanması, akan veri üzerine gerçek 

zamanlı analiz örneği vermektir. 

Tüm veri toplama ve iĢleme iĢlemleri R Studio programı ve bu programda 

kullanılan belli paketler ile yapılmıĢtır. R Studio programı ücretsiz 

kullanılabilen açık kaynak kodlu bir istatistik programıdır. R Studio 

kullanabilmek için R programının da yüklü olması gerekmektedir.  

Bu çalıĢmada ise R Studio içinde kullanılan rmarkdown paketi 

kullanılmıĢtır (Baumer ve Udwin, 2015). Verilerin büyük miktarda, büyük çeĢit 

ve hızda aktığı günümüzde tekrarlanabilir araĢtırmalar yapmak için mevcut 

teknolojilerden yararlanmak gerekmektedir. R, R Studio ve bu yazılıma ait 

baĢkaları tarafından yazılmıĢ paketler bu konuda araĢtırmacılara ücretsiz 

olanaklar sunmaktadır. markdown ve rmarkdown da bize bu olanakları paket 

olarak fazlası ile sunmaktadır. Bu paket ve yan paket olan knitr sayesinde 

araĢtırmacı araĢtırmasını yaparken, Microsoft Word formatında olan APA 6.0 

makalesini de canlı yazmaktadır (Sill, 2014). AraĢtırmacının bulgularını her 

seferinde farklı kaynaklardan bulup zaman harcaması yerine bu olanak bize 
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matematiksel iĢlemler yaparken aynı anda raporumuzu yazmamıza, eğer dıĢ 

internet kaynağından veri elde ediyorsak, araĢtırmaya yeni veri elde ettikçe 

araĢtırmanın otomatik olarak kendisini yenilemesine imkân tanımaktadır 

(Baumer ve Udwin, 2015). Bu araĢtırma da bu program ve ek paketleri üzerine, 

sosyal medya ile büyük veri entegrasyonunu göstermek amacı ile 

kurgulanmıĢtır. 

Öncelikle R, R Studio programları bilgisayara yüklenmiĢ, sonrasında 

aĢağıdaki paketleri yükleme için install. packages() komutu kullanılmıĢ, komut 

sonrasında gerekli olan paketler R Studio için require() komutu ile çağrılmıĢtır. 

a. Google Trend Analizi Ġçin Veri Toplama 

Firmalara yapılan aramaların incelenmesinde Google Trends hizmetinden 

yararlanılmıĢtır. Google, verdiği hizmette arama kelimelerine göre belli bir 

dönem boyunca kaç arama yapıldığını sunmaktadır. Google Trends sayesinde 

belirli aramaların belli bir yüzdesi analiz edilebilmektedir. Google aracılığı ile 

bakılan eğilim yalnız popüler terimlere iliĢkin verileri analiz etmektedir. Bu 

neden ile düĢük hacimli arama terimleri sıfır olarak görünmektedir. Bu hizmet 

ayrıca aynı kiĢilerin kısa zaman dilimde girdikleri tekrar eden aramaları da 

otomatik olarak elemektedir. Google Trends, en fazla arama hacmine sahip 

yerler her zaman en üst sırada yer almasın diye arama verilerini terimler 

arasındaki analizleri kolaylaĢtıracak Ģekilde kendisine göre düzenlemektedir. Bu 

amaçla aranan her bir veri noktası 0 ile 100 puan arasında popülerliğe göre 

ölçülmektedir (Google, 2016). 

Ġki havayolu Ģirketi için yapılan, yabancı potansiyel veya mevcut 

müĢterileri kapsayan araĢtırma için iki anahtar kelime seçilmiĢtir. Bunlar 

Turkish Airlines ve Pegasus Airlines kelimeleridir. Bu araĢtırmada hangi 

firmanın internet üzerinden daha fazla arandığı araĢtırılacaktır. Bu verileri 

toplamak için R studio programı ve gtrendsR paketi kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

tarihi olarak 01.01.2015 ile 07.10.2016 tarihleri seçilmiĢtir (Google, 2016). 

b. Firmaların Sosyal Medyadaki Etkinliklerinin KarĢılaĢtırılması 

Firmaların Sosyal Medya verilerini toplamak için R Studio paketinde 

kullanılan SocialMediaMineR paketinden yararlanılmıĢtır. R Studio yazılımında 

kullanılan SocialMediaMineR paketi sosyal medya araĢtırmalarında ve 

analizinde kullanılan bir paket olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu paket 

sayesinde araĢtırmacı bir veya daha fazla URL araĢtırabilmekte, bu URL‘ye ait 

popülerlik ve ulaĢılabilirlik verilerine eriĢebilmektedir. AraĢtırmaya konu olan 

her iki havayolu Ģirketinin de Ġngilizce siteleri, Facebook siteleri, LinkedIn 

siteleri ve Twitter siteleri araĢtırılmıĢ ve karĢılaĢtırılmıĢtır (Bastos, 2016). 
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c. Yabancı MüĢterilere Ait Duygu Analizi 

Yabancı müĢterilerin veya potansiyel müĢterilerin iki havayolu Ģirketi 

hakkındaki görüĢleri için R Studio programı aracılığı ile duygu analizi 

yapılmıĢtır. Yapılması gereken duygu analizi için öncellikle potansiyel ve 

gerçek müĢterilerin firma hakkında yorumlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 

verilere de R Studio programı ile ulaĢılmıĢtır. Ġki firma hakkında Twitter 

verileri SocialMediaLab paketi ile Twitter firmasının sağladığı Twitter API 

bağlantısı ile toplanmıĢtır (Graham ve Ackland, 2015). 

15 Haziran 2016 - 25 Haziran 2016 tarihlerinde her gün saat 14.00'de 

Türk havayolları için ―Turkish Airlines‖, ―#TurkishAirlines‖ ve 

―@turkishairlines‖ arama kelimeleri ile Pegasus Havayolları için ise ―Pegasus 

Airlines‖, ―#flymepegasus‖ , ―@flypgs‖, ―flypgs‖ ve ―#flypgs‖ kelimeleri ile 

Ġngilizce dilindeki paylaĢımlar toplanmıĢtır. 

Türk Havayolları için belirtilen günlerde toplam 17.778 tweet, Pegasus 

Havayolları için ise 572 tweet elde edilmiĢtir. 

4. VERĠ ANALĠZĠ 

a. Google Trend Veri Analizi 

Veri Analizi için öncelikle yüklenen gtrendsR paketi ile iĢlem 

yapılacaktır. Bu paket yüklendikten sonra aĢağıdaki kod yardımı ile veriler 

toplanmıĢ ve analiz edilmiĢtir. Analiz sonucu elde edilen bilgiler bulgular 

bölümünde paylaĢılmıĢtır. 

require(gtrendsR) 

gconnect(usr = "XXXXX", psw = "XXXXx, verbose = FALSE) 

trends <- c("Turkish Airlines", "Pegasus Airlines") 

res <- gtrends(trends, start_date = "2015-01-01", end_date = 

"2016-07-10") 

google_tdf <- res$trend 

b. Firmaların Sosyal Medyadaki Etkinliklerinin KarĢılaĢtırılması 

Firmaların Sosyal Medya etkinlikleri için öncelikle SocailMediaMineR 

paketi yüklenmiĢtir. Paket yüklendikten sonra firmaların detaylı internet 

varlıkları incelenmesine baĢlanmıĢtır. Bu paket sayesinde firmaların Ġngilizce 

hazırladıkları web siteleri, Facebook sitesi, LinkedIn sitesi ve Twitter hesapları 

incelenmiĢtir. Bu inceleme aĢağıdaki kod yardımı ile yapılmıĢ ve elde edilen 

sonuçlar bulgular bölümünde açıklanmıĢtır. 

require(SocialMediaMineR) 

##Turk Havayollar sitesinin incelenmesi 

links_T <- c("http://www.turkishairlines.com/tr-tr/", 

"https://twitter.com/turkishairlines", 
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"https://www.facebook.com/turkishairlinesTR/?brand

_redir=90430042759", 

             "https://www.linkedin.com/company/turkish-

airlines?trk=ppro_cprof") 

get_socialmedia(links_T) -> results 

## [1] "Query execution time: 0.08 minutes" 

##Pegasus Havayollar sitesinin incelenmesi 

links_P <- c("https://www.flypgs.com/en", 

"https://twitter.com/flymepegasus", 

"https://www.facebook.com/PegasusHavayollari/?bra

nd_redir=249090677830", 

             

"https://www.linkedin.com/company/47182?trk=tyah

&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedE

ntityId%3A47182%2Cidx%3A2-2-

3%2CtarId%3A1466156468968%2Ctas%3Apegasus"

) 

get_socialmedia(links_P) -> results_P 

c. Toplanan Twittler Üzerine Duygu Analizi 

Twitter'dan toplanan veriler ile duygu analizi yapmak üzere öncelikle R 

Studio programı ile Twitter API bağlantısı yapmıĢtır. Twitter API bağlantısı 

aĢağıdaki kod yardımı ile yapılabilmektedir. Bu kodun çalıĢtırılmadan Twitter 

Development bölümünden aplikasyon isteğinde bulunulması ve sonrasında 

Twitter tarafından sağlanan bilgilerin (müĢteri anahtarı, müĢteri gizli vb.) 

aĢağıda girilip kodun çalıĢması sağlanmıĢtır. 

consumer_key <- 'XXXXXXXXXXXXX'  

consumer_secret <- 'XXXXXXXXXXXX' 

access_token <- 'XXXXXXXXXXXXXX ' 

access_secret <- 'XXXXXXXXXXXXXX' 

my_oauth <-setup_twitter_oauth(consumer_key, 

consumer_secret, access_token, access_secret) 

Yukarıda bağlantı ile Twitter API bağlantısı kurulmuĢtur. Sonrasında 

aĢağıdaki gibi verilen tarihler arasında günlük aramalar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

search_pegasus <- "Pegasus Airlines OR 

flymepegasus OR pegasusairlines OR flypgs OR 

#flypgs OR @PegasusAirlines" 

Pegasus1 <- 

CollectDataTwitter(searchTerm=search_pegasus 

,numTweets=5000,writeToFile=TRUE,verbose=TRU

E, language="en") 
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Pegasus <- rbind(Pegasus, Pegasus1) 

save(Pegasus,file="Pegasus.Rda") 

search_turkish <- "Turkish Airlines OR 

TurkishAirlines OR #TurkishAirlines OR 

@turkishairlines" 

Turkish1 <- 

CollectDataTwitter(searchTerm=search_turkish 

,numTweets=5000, 

                               

writeToFile=TRUE,verbose=TRUE, language="en") 

Turkish <- rbind(Turkish, Turkish1) 

save(Turkish,file="Turkish.Rda") 

Elde edilen veriler birleĢtirilmiĢ ve sonrasın da R Studio programı ile 

tekrar açılmıĢtır. Veri elde etme sonrasında araĢtırmaya baĢlamak için 17.778 

adet Türk Havayolları verisi ve 572 adet Pegasus Havayolları verisi elde 

edilmiĢtir. Bu verilerin bazıları tekrar eden veri olabilir. Bunun için tekrar 

edilen verilerin silinmesi gerekmektedir. AĢağıda toplanan verilere örnekler 

verilmiĢtir. 

head(Turkish$text, n=5) 

## [1] "I'm at TURKISH AIRLINES 

https://t.co/fmqBKbTU7D"                                                                                                                             

## [2] "Qatar Airways Aeroflot Turkish Airlines\nA 

330 series aircraft parked at INIA\n\nPhoto by: 

Aishath Xunam https://t.co/Y7gC0iUhNR"                                            

## [3] "Turkish Airlines 737 At Dublin Airport. 

Check out my 

videoÃƒÆ‘Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒâ€šÃ‚Â¦ 

https://t.co/HuV7fj1xUh"                                                          

## [4] "RT @_sosruko_: Turkish Airlines has always 

been very successful. I strongly advise you to stop that 

jealous dirt out of your mouth. 

https:/ÃƒÆ‘Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒâ€šÃ‚Â¦" 

## [5] "Turkish airlines is a successful company 

you're just jealous because there planes are bigger 

than your country  https://t.co/ftLAGbFvSS" 

head(Pegasus$text, n=5) 

## [1] "I'm at Pegasus Airlines Training Center 

in ÃƒÆ‘Ã¢â‚¬Â�Ãƒâ€šÃ‚Â°stanbul 

https://t.co/494bG7BqSB"                               

## [2] "Exploring Europe with Pegasus Airlines - 

https://t.co/dHKTj1SXBp #KOT #MagicalKenya 
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#KenyanSafari"                            

## [3] "#HotelsInLaikipia #FreeDrinkOnArrival 

#MagicalKenya ~~&gt; https://t.co/OBMPFpEgzi  : 

Exploring Europe with Pegasus Airlines" 

## [4] "Anyone used Pegasus Airlines before???"                                                                                       

## [5] "#HotelsInLaikipia #FreeDrinkOnArrival 

#MagicalKenya ~~&gt; https://t.co/OBMPFpmFaI: 

Exploring Europe with Pegasus Airlines" 

Veri analizi için verinin her türlü noktalama iĢaretlerinden, numaralardan, 

linklerden arındırılması gerekmekte, anlaĢılmayan kodlama ile gelen 

kelimelerin silinmesi gerekmekte, sonrasında kalan veride tekrar eden veri olup 

olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu iĢlemlerin yanında verilerin 

küçük harflere çevrilmesi, varsa format farkından kaynaklanan verilerin 

silinmesi gerekmektedir. Bu temizleme iĢlemi otomatik olarak R Studio 

aracılığı ile yapılmıĢtır. 

Veriler temizlenildikten sonra son oluĢan veri seti aĢağıdaki gibidir. 

head(scores$text, n=5) 

## [1] "exploring europe with pegasus 

airlineskot magicalkenya kenyansafari"          ## [2] 

"hotelsinlaikipia freedrinkonarrival magicalkenya 

gtexploring europe with pegasus airlines"        ## [3] 

"anyone used pegasus airlines before"                  

## [4] "the highrise apartments feature views of the 

trinity river bridge the american airlines center and the 

historic mobil pegasus" 

## [5] "turkish airlines amp rival pegasus were seeing 

trouble in business before attack on istairline weekly 

lounge ep" 

Veriler temizlendikten sonra elimizde Pegasus Havayolları adına 

gönderilmiĢ 249 yorum, Türk Havayolları için gönderilmiĢ 4378 yorum 

kalmıĢtır. 

Duygu barındıran ifadelerden oluĢan ve Duygu Analizi yapmaya yarayan 

sözlüklere Duygu Sözlüğü adı verilmektedir. Ġngilizcesi ―Sentiment Lexion‖ 

olan duygu sözlükleri birçok araĢtırmada kullanılmıĢtır (Uçan, 2014, s. 13). 

Duygu sözlükleri oluĢturulması 1966 yılında kadar gitmektedir. Stone ve 

arkadaĢlarının oluĢturdukları ―Harvards General Inquirer‖ adlı sözlük 

bilgisayarlı içerik analizi için oluĢturulmuĢtur. Bu sözlükte 180 kadar sınıf 

etiketinde 11.800‘e yakın terim bulunmaktadır (Stone, Dunphy, Marshall ve 

Ogilvie, 1966). Bu makalede tüm Duygu Sözlükleri‘ne yer verilmeyecek sadece 

araĢtırmada kullanılan sözlükler değerlendirilecektir. 
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2004 yılında Hu ve Liu, 4783 negatif ve 2006 pozitif kelimeden oluĢan 

bir sözlük yaratmıĢlardır. Ġçerisinde yanlıĢ yazılmıĢ Ġngilizce kelimelerin ve 

argo kelimelerin bulunduğu sözlük bu araĢtırmada da kullanılmıĢtır (Hu ve Liu, 

2004; Liu, Hu ve Cheng, 2005). Bu sözlük araĢtırmamızda Bing kısaltması ile 

kullanılmıĢtır.  

Nielsen, Finn Årup, 2011 yılında kendi çalıĢmasını geliĢtirerek yeni bir 

sözlük ortaya çıkarmıĢtır. BirleĢmiĢ Milletler Ġklim Konferansında sunulan 

sözlük, 15 ibare altında 2477 benzersiz kelimeden oluĢmaktadır. Bu sözlükte 

cümle içindeki kelimeler ―-5 Çok Olumsuz‖ ve ―5 Çok Olumlu‖ arasında 

puanlanmaktadır (Nielsen, 2011). Bu sözlük araĢtırmamızda Afinn olarak 

kısaltılmıĢ ve kullanılmıĢtır. 

Saif Mohammed ve Peter Turney NRC Kelime –Duygu Birliği 

Sözlüğünü geliĢtirmiĢlerdir. Ġngilizce adı NRC Word-Emotion Association 

Lexicon olan sözlük duyguları olumlu olumsuz olarak kategorize etmekte, 

ayrıca belli baĢlı kelimeleri öfke, beklenti, tiksinti, korku, sevinç, üzüntü, 

sürpriz ve güven baĢlıklarında kategorize etmektedir. 14182 kelime, yaklaĢık 

25000 duygu içermektedir. Duygu kategorileri için ise iliĢkili zayıf, orta ya da 

güçlü bir Ģekilde iliĢkili olmayan olarak ayrım yapılmıĢtır. Bu sözlük 

araĢtırmada kullanılmıĢ ve NRC olarak kısaltılmıĢtır (Mohammad ve Turney, 

2010, 2013). 

Bir diğer sözlük olan Syuzhet ise, Nebraska Edebiyat Laboratuvarı‘nda 

geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilmesine Matthew L.Jockers yönetimi altında olmuĢtur. 

165.000 insan kodlu cümle oluĢturulmuĢtur (Package, Sentiment, Liu, Saif ve 

Peter, 2016). Bu sözlük de araĢtırmada kullanılmıĢ ve Syuz kısaltması ile 

kısaltılmıĢtır. Yukarıda sayılan dört sözlük R Studio programında syuzhet 

paketinde mevcuttur (Package ve diğerleri, 2016). O neden ile bu paket 

yüklenmiĢ ve kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmada kullanılan bir diğer paket ise Sentiment paketidir. R Studio 

programı ile uyumlu olan paket Timothy Jurka tarafından geliĢtirilmiĢtir. Bu 

paket sayesinde Carlo Strapparava ve Alessandro Valitutti tarafından 

oluĢturulan WordNet Affect sözlüğü kullanılanı bilmektedir (Strapparava ve 

Valitutti, 2004). Duyguları öfke, tiksinti, korku, sevinç, üzüntü ve ĢaĢkınlık 

Ģeklinde sınıflandıran sözlük bir naif bayes sınıflandırıcıdır. Ayrıca paket 

araĢtırmacıya pozitif ve negatif olarak kelimeleri sınıflandırmaya da olanak 

sağlamaktadır. Paket bu ayrımı yaparken Wiebe, Wilson ve Cardie 

yayınladıkları sınıflandırmayı kullanmaktadır (Wiebe, Wilson ve Cardie, 2005). 

MPQA (Multi-Perspektif Soru Cevaplama) Öznellik Sözlüğü olarak geçen 

sözlük GNU kamu lisansına sahiptir. Bu paketin kullanılabilmesi için öncelikle 

Rstem paketinin de yüklenmiĢ olması gerekmektedir. 

Twitter paylaĢımları yukarıdaki paketleri ile değerlendirilmiĢtir. Bu 

değerlenmenin olabilmesi için metinler üzerine temizlemeler yapılmıĢtır. 
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Ayrıntısı paylaĢılmasa da önce metinlerin içindeki linkler ve sayılar 

temizlenmiĢtir. Sonrasında Ġngilizce ―stopwords‖ olarak geçen kelimeler 

silinmiĢ temiz verilere ulaĢılmıĢtır. Bu sayede içerik olarak anlamlı kelimelere 

ulaĢılması hedeflenmiĢtir. Anlamlı kelimelere ulaĢıldıktan sonra kelime 

matrisleri elde edilmiĢ olacaktır. Kelime matrisleri ile kelime bulut analizleri, 

kümeleme analizleri, tekrar kelime analizleri ve iliĢkili kelime analizleri 

yapılmıĢtır. 

5. BULGULAR 

a. Google Trend Sonuçları 

Yapılan analiz neticesinde iki firmaya ait arama verileri 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Yapılan karĢılaĢtırma sonrası oluĢan veriler aĢağıdaki gibi 

oluĢmuĢtur (ġekil2.). 

Şekil 2. Ġki Firma Arama Verileri 

 

Elde edilen verilere göre belirtilen zaman aralığında yabancı 

kullanıcıların en çok aradığı kelime ―Turkish Airlines‖ olarak gerçekleĢmiĢtir. 

―Turkish Airlines‖ kelimesi aramalarda 60-100 bandı içinde kalmaktadır. 

―Pegasus Airlines‖ kelimesi ise yurtdıĢı aramalarda 0-20 bandı aralığında 

kalmaktadır. Buradan yabancı müĢterilerin daha çok Türk Havayollarını 

aradıkları sonucuna varılabilir. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

70 

 

Tablo 1. Ġki Hava olu Firmasının En Çok Arandığı Ülkeler 

Türk 

Havayolları 

Skor Pegasus 

Havayolları 

Skor 

Kuveyt 100 Bahreyn 100 

Katar 88 Kıbrıs 89 

Gürcistan 82 Gürcistan 48 

BAE 62 Katar 44 

Azerbaycan 42 Kuveyt 43 

Tablo 1‘e göre Gürcistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt aramalarda öne çıkan 

ülkeler olarak karsımıza çıkmaktadır. Tüm aramalarda Türk Havayollarının 

daha üstün olduğu görülmekte sadece Bahreyn üzerinden yapılan aramalarda 

Pegasus Havayollarının bir üstünlüğünden söz edilebilir. Burada araĢtırmacıyı 

ĢaĢırtan sonuç ise arama yapan ülkelerin daha çok Ortadoğu Ülkeleri oluğu, 

yatırım ve sponsorluk yapılan Avrupa‘dan ise arama yoğunluğun azlığıdır. 

b. Firmaların Sosyal Medyadaki Etkinliklerinin KarĢılaĢtırılması 

Firmaların kendi web siteleri ve bu siteler içindeki linkler aracılığı ile 

sosyal medya paylaĢımları incelendiğinde; Turkish Airlines sitesinden verilen 

linkle yapılan Facebook paylaĢım sayısının 180, Facebook beğeni sayısının 217, 

Facebook‘a yapılan yorum sayısının 118, Facebook hit sayısının 515, LinkedIn 

paylaĢım sayısının 7 ve son olarak Pinterest Pin sayısının 1 olduğu 

görülmektedir. Pegasus Airlines sitesinden verilen linkle yapılan Facebook 

paylaĢım sayısının 562, Facebook beğeni sayısının 40.690, Facebook‘a yapılan 

yorum sayısının 1052, Facebook hit sayısının 42.303, LinkedIn paylaĢım 

sayısının 147 ve son olarak Pinterest Pin sayısının 0 olduğu görülmektedir. Bu 

sonuçlar değerlendirildiğinde Pegasus Airlines hesabının sosyal medya 

aracılığının daha iyi yapılandırıldığı, yabancılar tarafından daha çok kullanıldığı 

söylenebilir. Her iki web sayfası üzerinden Pinterest hesabına aktif bir 

yönlendirme olmadığı da görülmektedir (Tablo2.). 

Ġki havayolu Ģirketinin Twitter hesapları incelendiğinde iki firmanın da 

benzer rakamlara sahip oldukları görülmektedir. Firmaların Facebook hesapları 

incelendiğinde Turkish Airlines firmasının beğeni sayısının 9.447.924, Pegasus 

Airlines firmasının ise 1.347.432 olduğu görülmektedir. Bu rakamlara göre 

Turkish Airlines firmasının Facebook hesabının daha aktif kullanıldığı 

görülmektedir. Firmaların LinkedIn hesapları incelendiğinde ise Pegasus 

Airlines firmasının LinkedIn hesabını iyi yönetmediği, buna karĢın Turkish 

Airlines firmasının LinkedIn hesabının da aktif olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Buna karĢın Pegasus Airlines firmasının kendi hesabından 

LinkedIn hesabına daha fazla yönlendirme yaptığı anlaĢılmaktadır. Tüm 
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rakamlar topluca incelendiğinde Facebook sayfaları beğeni karĢılaĢtırmasında 

Turkish Airlines‘ın çok büyük rakamlara ulaĢtığı görülmektedir. Buna karĢın 

diğer sosyal medya siteleri ve yönlendirmelerine bakıldığında ise, Pegasus 

Airlines firmasının sosyal medya aracılarını daha etkin kullandığı söylenebilir 

(Tablo 2.) 

 

Tablo 2. ġirketlin Sos al Med a Siteleri KarĢılaĢtırması 
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e
s 

htpp://www.turkishairl

ines.com/tr-tr 180 217 118 515 7 1 

htpps://twitter.com/tur
kishairlines 16 3 2 21 0 25 

htpps://facebook.com/t

urkishairlinesTR/?bran

d_redir=90430042759 0 9447924 0 9447924 0 0 

http://www.linkedin.co
m/company/turkish-

airlines?trk=ppro_cpro

f 18 3 0 21 0 0 

Toplam 214 9448147 120 9448481 7 26 

P
e
g
a

su
s 

A
ir

li
n

e
s 

http://flypgs.com/en  562 40690 1052 42304 147 0 

http://twitter.com/flyp
egasus 18 3 1 22 0 0 

http://www.facebook.c
om/PegasusHavayollar

i/?brand_redir=249090

677830 0 1347432 0 1347432 0 0 

http://www.linkedin.co

m/company/47182?trk

=tyah 0 0 0 0 0 0 

Toplam 580 1388125 1053 1389758 147 0 

 

http://www.linkedin.com/company/turkish-airlines?trk=ppro_cprof
http://www.linkedin.com/company/turkish-airlines?trk=ppro_cprof
http://www.linkedin.com/company/turkish-airlines?trk=ppro_cprof
http://www.linkedin.com/company/turkish-airlines?trk=ppro_cprof
http://flypgs.com/en
http://twitter.com/flypegasus
http://twitter.com/flypegasus
http://www.facebook.com/PegasusHavayollari/?brand_redir=249090677830
http://www.facebook.com/PegasusHavayollari/?brand_redir=249090677830
http://www.facebook.com/PegasusHavayollari/?brand_redir=249090677830
http://www.facebook.com/PegasusHavayollari/?brand_redir=249090677830
http://www.linkedin.com/company/47182?trk=tyah
http://www.linkedin.com/company/47182?trk=tyah
http://www.linkedin.com/company/47182?trk=tyah
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c. Twitter Verileri Üzerinden Duygu Analizi 

Veri analizi bölümünde açıklanan, ilgili paket ile yapılan Duygu 

Analizleri neticesinde, Türk Havayolları Bing sözlük skoru 381, Afinn sözlüğü 

ile yapılan incelemede toplam skoru 1386, NRC sözlüğü ile elde ettiği skoru 

957 ve son olarak Syuzhet ile elde ettiği skoru 595,7 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Aynı Ģekilde Pegasus Havayolları Bing sözlük skoru -25, Afinn sözlüğü ile 

yapılan incelemede toplam skoru -66, NRC sözlüğü ile elde ettiği skoru 36 ve 

son olarak Syuzhet ile elde ettiği skoru 42.75 olarak gerçekleĢmiĢtir (ġekil 3.) 

Sözlüklerin genel değerlendirmesi sonucunda göreceli az yorum ile 

araĢtırmada değerlendirilen Pegasus Havayollarına gelen yorumların daha 

düĢük duygu skorlarına sahip olduğu, buna karĢın Türk Havayollarına gelen 

yorumların ise duygusal olarak daha yüksek duygu skoruna sahip olduğu açıkça 

görülmektedir 

  

Şekil 3. Hava olu M Ģterileri Yorumlarının Dört Du gu Sözl ğ  Ġle 

KarĢılaĢtırması 

 

AraĢtırma daha da derinleĢtirilerek, Bing sözlüğü kullanılarak yapılan 

değerlendirmeler detaylı incelemeye tabii tutulmuĢtur. Pegasus Havayolları 
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verisinin eksik olmasından kaynaklı yoğunlaĢmanın verilerde Türk Havayolları 

üzerinde olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4.).  

 

 

 

Şekil 4. Hava olu M Ģterilerine Ait  ing Sözl ğ   ox Plot Du gu 

Skorları 

 

Bing sözlüğü ile çok negatif ve çok pozitif kelimeler üzerinden de 

araĢtırma yapmak mümkündür. Bir cümle içinde negatif iki ve ikiden fazla 

kelime olması durumunda yazılım bunu çok negatif kelime olarak almakta ve 

ona göre değerlendirmektedir. Aynı Ģekilde çok pozitif kelime yoğunluklarına 

da aynı Ģekilde ulaĢılmaktadır.  

Bu skor ile Pegasus Havayollarına ait tweetlerin incelenmesinde 0.088 

not ile çok negatif kelimelerin olduğu, Türk Havayollarında ise bu oranın 0.041 

olarak daha düĢük olduğu görülmektedir (ġekil5.) 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

74 

 

Aynı ġekilde çok pozitif kelimelerde Bing sözlüğü ile incelenmiĢtir. Elde 

edilen bulgulara göre yine araĢtırma sonuçlarını destekler nitelikte Türk 

Havayolları çok pozitif kelime skoru 0.05 olarak ortaya çıkarken, Pegasus 

Havayollarına ait çok pozitif skor 0.032 de kalmaktadır. Sonuç olarak gelen 

yorumlarda çok pozitif kelimeler daha çok Türk Havayolları için kullanılmıĢtır 

denilebilir (ġekil 6.). 

Şekil 5. Hava olu M Ģterilerine Ait  ing Sözl ğ  Çok Negatif Kelime 

Analizi 

 

Şekil 6. Havayolu M Ģterilerine Ait  ing Sözl ğ  Çok Pozitif Kelime 

Analizi 
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Tüm bu değerlendirmelerin ıĢığında ortalama Bing sözlük skoru Türk 

Havayolları için 0.082, Pegasus Havayolları için ise -0.12 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bu verilere göre Türk Havayolları için atılan yabancı tweetlerin 

olumlu duygular içerdiği, Pegasus Havayollarına gönderilen tweetlerin ise 

olumsuz duygular içerdiği tespit edilmiĢtir (ġekil 7.). 

Şekil 7. Hava olu M Ģterilerine Ait  ing Sözl ğ  Ortalama Skoru 

 

NRC sözlüğü ile ayrıca kategorilere ait duyguların incelebildiğini 

belirtilmiĢtir. 

Şekil 8. Hava olu M Ģterilerine Ait NRC Du gu Kategorileri Analizi 
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Türk Havayolları için gelen yorumlar incelendiğinde tiksinti duygusu 

içeren kelimelerin oranının % 3, üzüntü içeren kelimelerin oranının % 7, sürpriz 

içeren kelimelerin oranının % 9.6, sevinç içeren kelimelerin oranının % 12, 

Korku içeren kelimelerin oranının % 14, güven içeren kelimelerin oranının % 

19 ve beklenti içeren kelimelerin oranının da % 24 olduğu tespit edilmiĢtir. 

Türk Havayolları için NRC duyguları ise farklı oluĢmuĢtur. En düĢük 

oluĢan duygu %5 ile sürpriz, %6‘sı sevinç, %10‘nun tiksinti, %12‘sinin öfke, 

%12,4‘ünün güven, %14‘ünün üzüntü, %15‘inin korku ve %23‘ünün beklenti 

içeren kelimeler olduğu olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Bu çıkan sonuçlara göre güzel duygular içeren tüm duygu kümeleri 

Pegasus Havayollarından düĢük, tam eksine kötü duygu içeren kelimeler ise 

Türk Havayollarına göre göreceli yüksek çıkmıĢtır. Buradan da Türk Havayolu 

firmasına gelen yabancı içerikli yorumların çok daha olumlu, tam aksine 

Pegasus Havayollarına gelen yorumların ise daha olumsuz olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

Aynı araĢtırma bir diğer sözlük olan Wordnet Affect ile tekrardan 

değerlendirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre Türk Havayolları için oluĢan 

duyguların %0.3‘ü iğrenme, %1.3‘ünün sürpriz, %1.5‘ un öfke, %2.6‘sının 

üzüntü, %3.1‘nin korku ve %10.5 ise eğlence içeren kelimelerden oluĢtuğu 

tespit edilmiĢ ve %80.7 oranında kelime tasnif edilmemiĢtir. Aynı sözlük ile 

Pegasus Havayolları duygularını ise, %1.2‘ü iğrenme, %2.8‘ inin sürpriz, %1.2‘ 

un öfke, %7.2‘sının üzüntü, %3.2‘nin korku ve %14.9 ise eğlence içeren 

kelimelerden oluĢtuğu tespit edilmiĢ ve %70 oranında kelime tasnif 

edilmemiĢtir (ġekil 9.). Yukarıdaki rakamlara bakıldığında eğlenme içeren 

kelimelerin oranı Pegasus Havayollarına daha yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuç NRC 

sözlüğü ile çakıĢmaktadır. Bunun yanında üzüntü içeren kelimelerin oranı da 

diğer araĢtırmayı olumlar nitelikte Pegasus Havayollarına ait paylaĢımlarda 

oransal olarak yüksek çıkmıĢtır. 
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Şekil 9. Hava olu M Ģterilerine Ait WordNet Affect Du gu Kategorileri 

Analizi 

 

Aynı sözlükten yola çıkarak negatif ve pozitif kelimelerin kutuplaĢmasına 

da bakmak mümkündür. 4378 adet Türk Havayollarına ait veri incelendiğinde 

bu verinin 1078 adedinin negatif kelimelerden oluĢtuğu, 2926 adedinin pozitif 

kelimelerden oluĢtuğu ve 374 adedin ise yansız kelime olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Şekil 10. Hava olu M Ģterilerine Ait WordNet Affect Du gu KutuplaĢma 

Analizi 
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 Pegasus Havayolları 249 adet veri için ise 96 adedinin negatif, 114 

adedinin ise pozitif kelimelerden oluĢtuğu, tarafsız kelime adedinin ise 39 

olduğu tespit edilmiĢtir (ġekil 10.). 

 Elde edilen veriler ile wordcloud paketi sayesinde kelime bulutu 

oluĢturulmuĢtur. Ġki firmaya ait kelime bulutu analizi tek bir grafik altında 

birleĢtirilmiĢtir. 

Şekil 11. Ġki Hava olu Ġçin Kelime  ulutu 

 

Bu grafik otomatik olarak paket içinde geliĢtirilmiĢtir. Lakin yaptığımız 

duygu kategorilerine ait de kelime bulutu analizi yapılması uygun görülmüĢtür. 

Şekil 12. Du gu Kategorilerine Da alı Kelime  ulutu 
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 Bu analiz ile Duygu içerikli kelimeleri kategorilere göre tespit etmek 

amaçlanmıĢtır. Ayrıca analize tekrar eden kelimeler de dâhil edilmiĢtir. 

Firmalara gelen paylaĢımların detaylı metin analizi yapılmıĢtır. Ġki firmanın 

tekrar eden kelimeleri tespit edilmiĢ, kelimeler birbiri ile oranlanmıĢ, hangi 

firmaya gelen yorumlarda hangi kelimelerin daha çok kullanıldığı tespit 

edilmek istenmiĢtir. AraĢtırma neticesinde iki firmaya gelen yorumlar firmaya 

göre kutuplaĢma grafiği elde edilmiĢtir. ġekil 13. elde edilen grafik 

sunulmuĢtur. Sayı olarak Türk Havayolları yorumları son derece fazla olduğu 

için Pegasus Havayollarına gelen yorumlarda hiçbir kelime Türk Havayollarına 

gelen kelimeden fazla değildir. Bu neden ile aĢağıdaki grafik Türk 

Havayollarını öne çıkarmıĢ ve tek taraflı olmuĢtur. 

 

Şekil 13. Ġki Hava olu ġirketine Gelen Yorumların Kelime KutuplaĢması 

 

 KutuplaĢma analizi sonrasında gelen yorumların zamansal grafiğine de 

bakmak yararlı olacaktır. Tweet zamanlarına göre oluĢan grafik aĢağıda 

sunulmuĢtur. 
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Şekil 14. Fourier Dön Ģ ml  Du gu Dön Ģ m Haritası 

 

 AnlaĢılması açısından Fourier tabanlı dönüĢ ile oluĢan grafikte Türk 

Havayollarına ait duyguların araĢtırma baĢlangıcında negatif baĢladığı, kısa 

sürede pozitif duygulara dönüĢtüğü, sonrasında uzun çok sert tekrardan negatif 

duyguların ağır bastığı ama arkasından toparlanarak pozitif olarak devam ettiği 

görülmektedir. Pegasus Havayollarına gelen yabancı tweetlerin duygu 

yoğunluğu ise negatif baĢlamıĢ sonrasında çok az pozitif olmuĢ ve arkasından 

yine negatif devam etmiĢtir. Lakin araĢtırmanın son bölümünde duygular 

tekrardan kuvvetli Ģekilde pozitif duygulara dönmüĢtür (ġekil 14.). Bu grafik 

bize Türk Havayolları müĢterilerinin daha yoğun ve pozitif duygulara sahip 

olduğu söylenebilir. 

 Eldeki veriler ile örnek olarak kelime iliĢki analizi de yapılmıĢtır. Bu 

analiz de tm paketi ile yapılmaktadır (Feinerer, Hornik ve Meyer, 2008). Paket 

içeresindeki findAssocs komutu ile istenilen kelimelerin diğer kelimeler ile 

iliĢkileri istenilen ilgileĢim oranı ile verilmektedir.  

 Türk Havayolları yorumlarında geçen attack kelimesi en az 0.2 

korelasyon derecesinde aratılmıĢ, aynı Ģekilde delay kelimesi de aynı 

korelasyon derecesinde Pegasus Havayolları için hesaplanmıĢ ve aĢağıda 

sonuçlarına yer verilmiĢtir.  

## $attack 

##     offers terror pia following after istanbul  

##       0.55  0.49   0.47       0.35       0.34       0.30  

## passengers        fly    airport     refund  

##       0.30       0.27       0.22       0.21 

findAssocs(tdm_p_score, "delay", 0.2) 

## $delay 

##       signed though answer compensation even  
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##         0.46         0.46         0.40         0.40         0.35  

##         hour         wont  

##         0.22         0.22 

Kelime tekrarları ile kümeleme analizi kapılmak istenmiĢtir. Kümeleme 

analizi için k=6, “Ward” metodu kullanılarak analiz gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

analizin sonuçları da aĢağıdaki gibi oluĢmuĢtur. 

 

Şekil 15. Kelimelere Göre K meleme Analizi 

 

AraĢtırmayı destekleyici olarak metin analizi de yapılmıĢtır. Bu analiz tm 

paketi ile yapılmıĢtır, bu analize göre oluĢan tekrarlanan kelime analizi aĢağıda 

verilmiĢtir. 

Tablo 3. Tekrarlanan Kelimeler 

Turkish Airlines Pegasus Airlines 

Kelime Tekrar Sayısı Kelime Tekrar Sayısı 

Best 170 europe 32 

passengers 165 magicalkenya 32 

Ataturk 128 delivery 23 

Attack 120 freedrinkonarrival 22 

Offers 120 gtexploring 22 

Resume 119 hotelsinlaikipia 22 

Europe 101 center 21 

Euro 99 boeing 16 
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Hayatımızın kaçınılmaz bir gerçekliği haline gelen sosyal medya birçok 

veri üretmeye, sınırlarını zorlamaya, üzerinde barındığı veri ve veri çeĢitleri ile 

birçok öngörüyü ve modelleri karĢımıza koymaya devam etmektedir. Sosyal 

medya sayesinde elde edilen veriler farklı paydaĢlar tarafından farklı Ģekilde 

anlamlandırılmaktadır. Hükümetler verileri kendileri için yorumlarken, milli 

güvenlikleri için kullanılırken, siyasi partiler verileri kendi seçimlerin 

yönlendirmek için kullanmaktadırlar. Siyasal partiler kendileri için gerekli olan 

bilgilere ve kamuoyu değerlendirmelerine buradan zahmetsizce 

ulaĢabilmektedirler. Birçok iĢletme yeni çıkardığı ürün için gelen tepkileri 

buradan ölçümlemekte, yeni ürün fikirlerini buradan Ģekillendirmektedir. 

Firmalar için çok gerekli olan müĢteri iliĢkileri yönetimi sosyal medya 

kanallarında önemini her geçen gün arttırmaktadır. Hal böyle olunca sosyal 

büyük veri ve analizi her geçen gün daha da artarak devam edecektir. Sosyal 

medya üzerinden elde edilen büyük veri kavramı her geçen gün 

Ģekillenmektedir. Bu konu karĢımıza bir kısıt olarak çıkmaktadır. Önceleri 

Twitter firması birçok verisini halka açık olarak paylaĢırken artık API üzerinden 

paylaĢtığı verilere kısıtlama getirmiĢtir. Hangi verilerin, hangi ölçek üzerinden 

halk ile paylaĢıldığı bir sır olarak karĢımıza çıkmakta, elde edilen verilerin de 

güvenilirliği ve geçerliliği tartıĢılmaktadır (Boyd, Crawford ve Savcı, 2015). 

Bu çalıĢmada sosyal büyük veri kavramı tanımlanmıĢ ve bu veri 

kullanarak yapılabilecek analizleri ortaya koymak amaçlanmıĢtır. Bu amaca 

ulaĢmak içinde iki havayolu Ģirketinin yabancı müĢterileri üzerine bir araĢtırma 

kurgulanmıĢtır. Yabancı müĢterilerin attıkları tweetler üzerinden bir duygu 

analizi yapılmıĢ ve paylaĢılmıĢtır. Bu örnek sadece analizin aĢamalarını 

göstermek adına yapılmıĢ, bu neden ile araĢtırma konusu olmayan analiz 

yorumlanmamıĢtır. 

Sosyal büyük veri analizi yapılırken tekrarlanabilir araĢtırma modeli bir 

yöntem olarak tanıtılmıĢ ve gelecek araĢtırmalarda araĢtırmanın 

tekrarlanmasının ve diğer akademik araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmesinin 

de önü açılmıĢtır. Bu araĢtırmada toplanan verilere ve kodlara 

―https://figshare.com/s/0024cfb490317883f40b‖ adresinden ulaĢılabilinir. 

Yapılan araĢtırma neticesinde elde edilen sonuçlara bakılacak olunursa: 

Google Trends paketi ile yapılan aramada yabancıların Türk 

Havayolları‘nı yabancılar tarafından daha fazla aradıkları tespit edilmiĢtir. 

Yabancıların arama yaptıkları ülkeler değerlendirildiğinde Gürcistan, Katar, 

Bahreyn ve Kuveyt öne çıkan ülkeler olarak tespit edilmiĢ, Avrupa‘dan ise 

arama yoğunluğunun beklenenden az olduğu ortaya çıkmıĢtır. Firmaların kendi 

web siteleri değerlendirildiğinde Pegasus Havayolları firmasının daha iyi 

https://figshare.com/s/0024cfb490317883f40b
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yapılandırıldığı ve yabancılar tarafından daha çok tercih edildiği söylenebilir. 

Facebook hesabını daha aktif kullanan firma Türk Havayolları olarak karĢımıza 

çıkmakta, LinkedIn sitesinde ise daha aktif olan Pegasus Havayolları 

olmaktadır. 

Duygu analizlerinde ise araĢtırmaya konu dört sözlük ile yapılan 

değerlendirme neticesinde tüm sözlüklerde Türk Havayolları firması yüksek 

puan almıĢtır. Bunun anlamı Türk Havayolları için atılan tweetlerin olumlu 

duygular ile yüklü olduğuna iĢaret etmektedir. Ayrıca Bing sözlüğü yapılan 

duygu analizi yukarıdaki tespiti doğrular niteliktedir. Bing sözlüğüne göre Türk 

Havayollarına yapılan çok olumlu yorumlar yüksek, Pegasus Havayolları için 

yapılan çok olumlu yorumlar düĢük çıkmıĢtır. Yine aynı sözlüğe göre Türk 

Havayolları için yapılan çok negatif yorumlar düĢük, Pegasus Havayolları için 

ise yüksek çıkmıĢtır. 

Sonuç olarak sosyal büyük veri kullanımının akademik araĢtırmalarda 

artarak kullanılacağı öngörülmektedir. Bu sayede tüm dünyada bütünleĢik 

araĢtırmaların önünün açılacağı, tekrarlanabilir araĢtırmalar ile araĢtırmalarda 

Ģeffaflığın sağlanacağı ve elde edilen verilerin halk ile de paylaĢılacağı, çok 

kültürlü araĢtırmaların önündeki kısıtlardan birisi olan coğrafi sınırların ortadan 

kalkacağı, gerçek zamanlı bilgi akıĢının akademisyenler arasında da artacağı 

öngörülmektedir. 
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SAĞLIKTA DĠJĠTAL YOLCULUK VE ARGUMANLAR 

Aylin GÖZTAġ

 

Mehmet KARANFĠLOĞLU


 

ÖZET 

Dördüncü endüstriyel devrimin beraberinde getireceği kaçınılmaz 

değiĢim ve dönüĢüm birçok iĢ kolunu ve sektörü derinden etkileyecek sonuçlar 

ortaya koymaktadır. Sağlık sektörü de bu değiĢimden yakın zamanda 

etkilenecek sektörlerin baĢında gelmektedir. Bu çalıĢmanın amacı sağlık 

sektöründe yaĢanan ve yaĢanacak olan dijital dönüĢüm sürecinin çerçevesini 

ortaya koymak ve bu bağlamda gerçekleĢtirilen uygulamaları sunmaktadır. 

Yapılan tarama sonucunda elde edilen bulgulara göre sağlık sektörünü sağlık 

4.0 sürecine götürecek olan çeĢitli uygulamalara rastlanmıĢtır. Hastalara, sağlık 

çalıĢanlarına, eczacılara, tedavi yöntemlerine ve sağlık alanında yapılan üretim 

çalıĢmalarına yönelik birçok farklı uygulama örneği çalıĢmamızda yer 

almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4,0, Sağlık 4,0, Sağlıkta Dijital DönüĢüm, 

Sağlık 4,0 Uygulamaları 

 

 

DIGITAL TRAVEL IN HEALTH WITH ITS RESPECTIVE 

ARGUMENTS 

ABSTRACT 

Irreversible change and transform within the fourth industrial 

revolution reveal the results that will affect most of the branch of 

industry and field of operation. The health sector is also one of those 

branches that will be affected by those changes and transforms recently. 

This study aims that to propound of the frame of the digital 

transformation process in the health sector that is being -and will be- 

actualized and present those applications that are being offered within 

this concept. According to browse we done, we have found many 

different applications that will take the health sector into the process of 

the ―Health 4.0‖. The examples of many different applications that are 
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made in order to serve the patients, healthcare professionals, pharmacists 

and the applications intended for production and manufacturing in the 

healthcare field are reported in our study. 

Keywords: Industry 4.0, Health 4.0, Digital Transformation in 

Healthcare, Applications of the Health 4.0 

 

BAġLARKEN 

Buharlı makineler ile birincisi, seri üretim bantları ile ikincisi, elektrik ve 

bilgisayar ile üçüncüsüne Ģahit olduğumuz endüstriyel devrimleri takiben tüm 

sistemlerim bilgisayar ortamlarında kontrol edildiği ve mavi yakalı iĢ gücünü 

ortadan kaldıran endüstri 4.0 devrimi, sağlık sektörünü de değiĢtirmeye hazır 

görünmektedir. Endüstri 4.0‘a yönelik olarak karĢımıza çıkan sağlık 4.0 

kavramı sağlık sektöründeki dijital dönüĢüm sonrası oluĢacak yapıya atıfta 

bulunmaktadır. Temelinde internet altyapısını barındıran endüstri 4.0, 

nesnelerin interneti ve büyük veriyi kullanarak bu yapıyı otonom sitemler ile 

birleĢtirerek tamamen siber-fiziksel sistemler üzerinden idare edilen yapıyı 

ifade etmektedir. Sağlık 4.0 ile birlikte hastalara özgü yeni uygulamalarla, 

doktorların iĢ yapıĢ sürecini ve ilaç sanayisini üretimden, dağıtıma farklı 

teknolojik altyapılar üzerinden yürütecek yeni bir yapı oluĢacaktır. Bu yapı 

nesnelerin interneti ve büyük veriyi kullanarak hasta-doktor iliĢkisini de 

yeniden düzenleyecektir. 

1. NESNELERĠN ĠNTERNETĠ, BÜYÜK VERĠ VE SAĞLIK 

SEKTÖRÜ 

Nesnelerin interneti, internet teknolojisinin geliĢimi ile beraber cihazların 

birbiri ile internet bağlantısını kullanarak etkileĢime geçmesine olanak tanıyan, 

günümüz dijitalleĢme sürecinin olmazsa olmaz unsurlarından biri olarak 

görülmektedir. Kavram dilimizde Ġngilizce ―Internet of Things‖ teriminin 

Türkçesi olarak kullanmaktadır. Kavram ilk olarak Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayınlanan bir raporda kullanılınca 

dikkat edilir hale gelmiĢtir (YiğitbaĢı, 2011). Nesnelerin internetinin belirli bir 

takım teknolojik geliĢtirmeleri bir araya getirmesi ve tüm nesneleri akıllı hale 

getirecek olan internet ağına bağlaması gerekmektedir. Nesneler öncelikli 

olarak algılama yeteneğine sahip olmalıdır. Bunu içlerindeki sensörler aracılığı 

ile yapacaklardır. Daha sonra algıladığı bu nesneleri tanılama ve sınıflandırma 

iĢlemini içlerinde gömülü halde bulunan iĢlemciler veya çipler aracılığı ile 

yapması gerekmektedir. Son olarak da elde ettiği veriler doğrultusunda 

kendisine yüklenmiĢ olan görevi yerine getirmek konusunda harekete 

geçebilmelidir.  
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5G mobil teknolojilerin de hayatımıza girmesiyle bu nesneler cep 

telefonu üzerinden kontrol edilebilir hale gelmiĢtir. Örneğin; nesnelerin interneti 

ile evlerimizdeki buzdolabı, yeme içme alıĢkanlıklarını interneti kullanarak 

bulut sistemlerine kaydedip sık kullandığınız bir ürünü eksilmesi halinde, sizin 

adınıza, internet üzerinden sipariĢ edebilir hale gelmektedir. Yahut akıllı ev 

sistemleri teknolojileri, sabah siz uyandığınızda kahvenizi hazır edip, 

perdelerinizi aralayıp, o günün hava durumu hakkında siz uyandıktan sonra 

bilgilendirme yapabilmektedir.  

 

Birçok sektörü derinden etkileyecek olan nesnelerin interneti özellikle 

sağlık alanında da nano-teknoloji ile birlikte kullanılacaktır. Örneğin; nano-

teknoloji sayesinde nesneleri o kadar küçülebilecek ki, damarlarımızda ki kan 

hücrelerinden de küçük boyutlara ulaĢarak bizi hasta olmaktan ve hatta 

yaĢlanmaktan koruyacağı düĢünülmektedir. Böylece bu nano-akıllı nesneler 

hem hastalıkların tanılamasında hem tedavisinde hem de hastalıkların yok 

edilmesinde tıpkı vücudumuzdaki antikorlar gibi hareket ederek savunma 

sistemimizi hiç olmadığı kadar güçlendirecektir (Rosenberg, 2017). 

Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür ve nesnelerin interneti 

yalnızca evlerimizle sınırlı kalmayıp iĢ yerlerimize, fabrikalarımıza hatta 

Ģehirlerimize yayılacağı düĢünülmektedir. Dolayısıyla sağlık sektörü de bu 

teknolojilerin etkisi altında kalabilecek sistemlere sahip geniĢ uygulama alanları 

olan bir alan olarak karĢımıza çıkmaktadır. Nesnelerin interneti ile birlikte 

hastaları da birçok açıdan destekleyebilir teknolojiler mümkün hale 

gelebilecektir.  

Nesnelerin interneti, herhangi bir kiĢinin, herhangi bir Ģeyin, herhangi bir 

zamanda, herhangi bir yerde, herhangi bir hizmet ve herhangi bir ağ ile 

birbirleri ile bağlanmıĢ olduğu bir küme olarak düĢünülmektedir. Bütün iĢ 

dünyasını etkileyebilecek gelecek nesil teknolojilerde yeni bir yaklaĢımdır ve 

günümüzdeki internet altyapısına akıllı cihazların ve nesnelerin tek tek 

tanımlanarak, bu cihazların birbiri ile bağlantılı olması Ģeklinde ifade 

edilmektedir. Ġnternet teknolojileri, günümüzde kullanıcıların veriye her an ve 

her yerden ulaĢabilmelerine imkân vermektedir. Bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerindeki geliĢmeler ile kullanıcı ve bilgisayar sistemleri arasındaki 

etkileĢimin hızla artması, akıllı ekosistemlere olan ihtiyacı ortaya çıkarmıĢtır 

(Can, Sezer, Bursa, & Ünalır, 2016).  

Nesnelerin interneti, ―fiziksel dünyanın üzerine bilginin sayısal yer 

paylaĢımını kapsamaktadır. Önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde ağa 100 milyar 

cihazın bağlanacağı öngörülmektedir‖ (YiğitbaĢı, 2011). Bu durum bu beĢ on 

yıl içinde nesnelerin internete bağlanmıĢ haline hemen hemen her alanda 

göreceğimiz anlamına geliyor. Nesnelerin interneti teknik olarak ele alındığında 

iĢleyiĢ Ģu Ģekilde görünmektedir: Cihaz verileri algılayarak analog veya sayısal 
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sinyallere dönüĢtürmektedir. Ġnsan-makine, makine-makine iletiĢimi için gerekli 

olan RFID, Zigbee, 802.5.4, NFC, Kızılötesi, Bluetooth, ModBus, M-bus, 

GPRS ve GSM, Bacnet, LPWAN, elektrik hattı taĢıyıcıları, Ethernet gibi 

kablosuz ve kablolu iletiĢim altyapısı ve iletiĢim protokolleri iletiĢim 

katmanında yer almaktadır. Daha sonra bu veriler önceden belirlenmiĢ iletiĢim 

protokol kanalları aracılığı ile hafızaya veri olarak kaydedilmektedir. Hafızaya 

kayıt iĢlemi kart üzerindeki küçük veri iĢleme sistemleri tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir. Veriler büyük ise, bulut sistemlerde depolanmak üzere 

internet üzerinden dıĢa aktarım yapılarak kaydedilirler. Bulut sistemlerdeki bu 

veriler zamanla veri yığınları halini aldıklarında büyük veri denilen veri 

havuzunu oluĢtururlar. Daha sonra bu veri havuzundan veriler çeĢitli algoritmik 

sistemler, yazılımlar aracılığı ile yorumlanabilir çıktılar haline dönüĢtürülür ve 

sistemlerin kullanımına sunulabilmektedir.  

Büyük veri geleceğin bilgi açlığını tamamlayacak çok büyük bir veri 

havuzunu sunmaktadır. Bu havuz öylesine büyüktür ki; Hürriyet‘te yer alan bir 

habere göre, insanlığın ―1986‘dan 2007‘ye kadar biriktirdiği toplam bilgi 

miktarı 295 exabayt (eksabayt)‖ yani ―1,2 trilyon sabit diske eĢdeğer‖ olarak 

hesaplanmıĢtır (Hürriyet, 2011). Diğer taraftan 2016 yılında üretilen toplam 

bilgi miktarı internetteki toplam veri miktarının %90‘ına eĢit olmuĢtur (Schultz, 

2017). Yani veri üretim hızımız katlanmanın da ötesinde bir hızda artarak 

büyük verinin çok daha büyük rakamlara ulaĢmasına sebebiyet vermektedir. 

Ġleri de süper bilgisayarların bu verilere bulut sistemler üzerinden ulaĢıp sonsuz 

bilgi kaynağını anlık olarak insanlığa sunabileceği düĢünülmektedir.  

Bu bilgiler ıĢığında, sağlık sektörü açısından bakıldığında yeni düzende 

nesnelerin interneti ve büyük veri birbirine entegre olmuĢ bir biçimde karĢımıza 

çıkacağı düĢünülmektedir. Hatta bu sistemlerin bulut sistemleri, otonom 

makineleri, siber-fiziksel sistemler ve siber güvenlik sistemleri ile de 

desteklenerek endüstri 4.0 yapısına uygun adeta sağlık 4.0 yapısını oluĢturan 

günümüzdekinden çok daha farklı sağlık uygulamalarını doğuracağı 

düĢünülmektedir.  

Hastaların sağlık bilgileri; mevcut durumuna ait bilgileri, geçmiĢ tedavi 

bilgileri, ilaç kullanım istatistikleri… gibi bilgiler sistemlere kaydedilip takip 

edilebilir hale gelmiĢtir. Bu bilgiler mevcut uygulamalarda vardır. Ġleriki 

aĢamalarda ise hastalardan toplanan bu veriler, cihazların etkileĢimi sayesinde, 

analiz edilebilir, yorumlanabilir hale getirilip, algoritmaların sonuç üretebileceği 

robotik doktor uygulamalarını gündeme getirebilecektir. Yani doktor robotların 

muayene ettiği, tedavi çözümü ürettiği, ilacını hazırladığı daha otonom bir 

sisteme doğru bir geçiĢten söz edilmektedir.  

Sağlık bilgi sistemleri, nesnelerin internetini kullanılabileceği ve böylece 

daha etkin çözümler sunabileceği önemli bir uygulama alanıdır. Sağlık bilgi 

sistemleri; elektronik sağlık kayıtlarını, teletıp cihazlarını, mobil sağlık 
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(mhealth) uygulamalarını içeren geniĢ  bir alandır. Hasta verilerinin farklı 

cihazlardan toplanarak analiz edilmesi sonucunda, kronik hastalıkların takip 

edilmesi, yaĢlı bakımının sağlanabilmesi, sağlıklı yasam (fitness) ve hareketlilik 

programlarının sürdürülebilmesi ve izlenebilmesi ile uzaktan hasta 

gözlemlemesi etkinlikleri dinamik bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilecektir (Can, 

Sezer, Bursa, & Ünalır, 2016).  

Öte yandan ilaç sektörü açısından da tedavi için kullanılacak ilaç 

takibinin etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi için kullanılan tıbbi cihazlar ve 

sensörler de nesnelerin interneti sisteminin verilerini oluĢturmaktadır. Örneğin; 

nabız takibi, tansiyon aleti, ateĢ ölçer, kalp atıĢı sensörlerinden toplanan bu 

veriler, hastanın sağlık durumu ile ilgili izlenebilir veriler sunmaktadır. 

Verilerin depolanması, sağlık verisi olarak saklanması sağlık sektörü açısından 

önem arz etmektedir. Sonradan bu verilerin sorgulanması, belirli kurallar 

dâhilinde analiz edilmesi ve gerekli durumlar için alarmların tanımlanabilmesi, 

bireysel sağlık hizmetlerinde özellikle zaman açısından önemli kazanımlar 

sağlayacağı öngörülmektedir.   

Diğer taraftan güvenlik konusu, değiĢecek olan yeni sağlık sektörü 

yapısının yeni önemli gündemi olacak, Ģeklinde de düĢünülmektedir. Elde 

edilen sağlık verisinin çeĢitli uygulamalar tarafından paylaĢılması sağlanırken 

bu paylaĢımın veri güvenliği ve kullanıcı mahremiyeti sağlanmıĢ bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sağlık cihazlarına ve 

uygulamalarına her an ve her yerden bağlanmanın mümkün olması sonucunda, 

nesnelerin interneti sağlık alanı saldırılara açık bir duruma gelmekte ve bunun 

sonucunda da kiĢisel sağlık verisinin korunması önemli bir problem olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı geliĢtirilen yeni sistemlerin siber güvenlik 

sistemleri ile korunması, yasama organlarının konuya yönelik siber suç 

kapsamında yasaları gözden geçirmesi kaçınılmaz olacaktır.  

Gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik, güven, kimlik doğrulama ve 

yetkilendirme nesnelerin interneti tabanlı sağlık alanı çözümlerinde dikkat 

edilmesi gereken temel güvenlik kavramlarıdır. Bu doğrultuda; 

yetkilendirilmemiĢ kiĢilerin kiĢisel sağlık verisine eriĢiminin engellenmesi, 

sağlık verisi üzerinde yetkilendirilmemiĢ değiĢikliklerin önlenmesi, nesnelerin 

interneti servislerinin yetkilendirilmiĢ kiĢiler, servisler veya cihazlar tarafından 

kullanılabileceğinin garantilenmesi, nesnelerin interneti cihazının iletiĢimde 

bulunduğu varlığın kimliğinin doğrulanması ve sadece yetkili varlıkların 

servislere ve veriye eriĢebileceğinin sağlanması gerekmektedir (Can, Sezer, 

Bursa, & Ünalır, 2016).  

2. SAĞLIKTA DĠJĠTAL DÖNÜġÜM 

PHARMA Yönetim Radar anketine göre nesnelerin interneti sadece 15 

yıl içinde farmasötik endüstrisinde önemli bir çalıĢma alanına dönüĢecek ve 

sayısallaĢmanın esas olarak lojistik ve tedarik zincirlerini kapsayacak olarak 
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görülmektedir ("SixthCamelotPHARMAManagementRadarStudy"Raporu, 

2015).  

Toplumsal değiĢim ve beraberinde endüstri 4.0 uygulamaları sağlık 

sektöründen beklentileri daha da yukarı taĢımaktadır. Kesintisiz hizmet 

beklentilerinin her geçen arttığı sağlık sektöründe bilgi alıĢveriĢinin sağlıklı 

yapılabilmesi konusunda her geçen gün yeni teknolojiler hayatımıza 

girmektedir. Sağlık teknolojilerinin biliĢim teknolojileri ile entegrasyonun yanı 

sıra son dönemlerde üzerinde sıkça konuĢulan ve yeni yeni ürünlerin ortaya 

çıktığı giyilebilir teknolojiler ve nesnelerin internetinin yansımaları sağlık 

sektörünü de etkilemektedir.  

Endüstri 4.0 süreci ile gelen sağlıkta dijital dönüĢüm birlikte hastaya 

özgü cihazların geliĢtirilebilmesi mümkün olabilecektir. Tıbbi imalat alanında 

dijital dönüĢüm sürecinin önemli avantajları bulunmaktadır. Endüstri 4.0 ile 

ürünler ve yazılımla geliĢtirilmiĢ donanımlar, kendi yönetimini ve üretim 

hattının optimizasyonunu sağlamak için akıllı bilgi alıĢveriĢinde 

bulunabilmektedir. Ürünler hangi iĢlem adımlarından geçeceğini, makineler ise 

kendi durumunu, kapasitesini ve yapılandırma seçeneklerini bilmektedir. Bu 

merkezi olmayan üretim modeli ile operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan 

üretim kararları alınabilmektedir. Bu üretim modeli sağlamlık, özerklik, kendi 

kendini düzenleme, kiĢisel bakım, kiĢisel tamir ve öngörülebilirlik sunmaktadır. 

Böylelikle hasta ihtiyaçları için tamamen kiĢiselleĢtirilmiĢ ürünlerin otomatik 

olarak üretilmesi sadece pratik olmakla kalmayıp, aynı zamanda yüksek verimli 

ve ekonomik hale gelmektedir (Kesayak, 2017).  

Bu üretimin mümkün olabilmesi için bilgi-iĢlem teknolojilerinin 

altyapısının kurulmuĢ olması, siber-fiziksel sistemler ve otonom robotlar 

denilen akıllı cihazların üretilmesi ve gerekli yasal düzlemin hazırlanması 

gerekmektedir. ġehirlerimizin mevcut altyapıları kesintisiz ve yüksek güçte 

internetin sağlanmasında ne kadar yeterli olduğu tespit edilmeli, akıllı Ģehirler 

olma yolunda ilerken gerekli yatırım ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Öte 

yandan mevcut teknolojilerin yanı sıra otonom robot, siber-fiziksel sistemler, 

bulut biliĢim sistemleri, süper bilgisayarlar gibi yapay zekâ ve öğrenen 

makinelerin temin edilmesi veya üretilmesi gibi konuların da 

önceliklendirilmesi gerekecektir.  

Diğer taraftan yeni teknoloji ve uygulamalar beraberinde yeni yasal 

sorunları getirebilmektedir. Örneğin; internet ilk ortaya çıktığında sosyal medya 

gibi birçok alanda bugün biliĢim suçları diye adlandırdığımız eylemler 

gerçekleĢtirildi. Ancak bunlarla ilgili herhangi bir yasal düzenleme 

olmadığından bu suçları, suç olarak ele almak ancak gerekli yasal düzenlemeleri 

yaptıktan sonra gerçekleĢtirilebildi. Dolayısıyla öngörülü bir bakıĢ açısıyla 

gelecek ve getirecekleri ele alınmalı ve muhtemel suçlara karĢılık önemler 

alınmalı hasta ve sağlık çalıĢanı hakları korunmalıdır.  



 

 

 

 

 

 
 

 

                         TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

93 

 

3. SAĞLIK 4.0 VE UYGULAMALARI 

3.1. Yapay Zekâ Destekli Sağlık Uygulamaları 

Yapay zekâ çevremizi yavaĢ yavaĢ ele geçiriyor görünmektedir. 

Robotların artık sağlık söz konusu olduğunda da devreye girdiği bir dönemde 

yaĢamaktayız. Ameliyatlarda kullanılan hassas cihazlar, devletlerin e-nabız vb. 

uygulamaları, reçeteleri ortadan kaldıran yazılımlar, hasta takip sistemleri vb. 

uygulamalar sağlık 4.0 sürecini baĢlatan etkenler olarak değerlendirilmektedir.  

Sağlık 4.0 ile birlikte dördüncü endüstriyel devrimin sağlık alanındaki 

etkileri tam anlamıyla gerçekleĢmiĢ olacaktır. Tıbbi cihazlara yerleĢtirilecek 

olan nesnelerin interneti bu cihazları akıllı cihazlar haline dönüĢtürecektir. 

Otonom robotların sağlık sektörüne girmesi ile doktorların yerine doktor 

robotları görmeye baĢlayacağız. Bulut sistemlerden tüm hastaların sağlık 

geçmiĢi otonom robotlara iletilebilir olacaktır. Nanoteknoloji ürünü 

mikroskobik boyuttaki çipler insan vücuduna enjekte edilerek anlık olarak 

sağlık durumumuzu öğrenebilir, hastalıkların önceden teĢhisi hatta 

hastalıklardan korunma yani hiç hasta olmama özellikleri de geleceğin vaatleri 

arasındadır.   

Research and Market‘sin bir raporunda 2022 yılına kadar küresel ölçekte 

giyilebilir tıbbi cihaz pazarının 2022 yılına kadar 27,8 milyar dolar hacme 

ulaĢacağı tahmin edilmektedir ("ResearchandMarkets", 2018). Tractica da 

yayınlanan diğer bir raporda ise dünya genelinde sağlık hizmeti konusunda 

giyilebilir cihaz sipariĢlerinin, 2016‘da 2,5 milyon olan rakamın, 2021‘e kadar 

büyük bir sıçrama yaparak, 97,6 milyona ulaĢacağına değinilmektedir 

("Tractica"Raporu, 2018). 

ÇalıĢmanın bu bölümünde sağlık 4.0 ile birlikte gelebilecek farklı türdeki 

sağlık uygulamalarının bazılarına değinilecektir. Süreç içinde bu 

uygulamalarının daha artması beklenmektedir.  

3.1.1. Ada 

Ada uygulaması bir tür kiĢisel sağlık asistanı olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Hastalık ile ilgili bulgu tespit etme ve bunu doğrudan doktor ile 

paylaĢma konusunda çalıĢan bir yazılım olan Ada, yapay zekâ ile çalıĢan 

uygulamalar arasında geleceğin dijital doktoru diyebileceğimiz türden bir 

uygulama olarak görülmektedir (Demir, 2018; Papuççiyan, 2018). Papuççiyan 

Ada‘yı Ģu Ģekilde açıklamaktadır: ―Sorduğu basit sorular sayesinde 

kullanıcısından bilgiler alan Ada, toplamda 100 doktor ve bilim insanının 

desteğiyle birlikte geliĢtirildi. Sağlık bilgilerinizi düzenli bir Ģekilde kaydeden 

Ada, istendiği takdirde bu bilgileri doktorunuzla da paylaĢma imkânı tanıyor‖ 

(Papuççiyan, 2018). Ada, hastanın durumuna göre doktor ile gerekirse iletiĢime 

geçerek hasta hakkındaki bilgileri doktora iletebilmektedir. Doktora iletilen 
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bilgilerde Ada‘nın hastalığı sebep olan semptom ve bulguların da bilgisi yer 

almaktadır.  

3.1.2. Google DeepMind 

Google DeepMind 2010 yılında Londra‘da kurulmuĢtur. 2014 yılında ise 

Google tarafından satın alınarak geliĢtirilmiĢtir. DeepMind Health doktorların 

hastaları tedavi etmesinde ve tedavinin ne tür bir tedavi olması gerektiğine karar 

vermesi sürecinde kullanabileceği bir uygulamadır. Hastalık tanılamasını çok 

kısa bir sürede yapmayı vaat eden uygulama hemĢirelerin Ģimdiden her gün 

günde iki saat kazandırmıĢ görünmektedir (DeepMind-Health, 2018). Öte 

yandan DeepMind, hasta mahrumiyetine önem verdiği kaydettiği verileri, veri 

güvenliği programları ile koruma altına aldığını iletmektedir.  

DeepMind, öğrenme yeteneği olan bir uygulama ve daha önceden 

kendisine programlanmamıĢ bir görevi öğrenerek yerine getirebilen bir iĢleyiĢi 

bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde DeepMind, Ġngiltere‘de Ulusal Sağlık 

Sistemi (NHS) ile beraber göz hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılması 

planlanmaktadır.  YapmıĢ olduğu göz taramalarını uygulamanın veri tabanına 

kaydederek hangi durumların, gözde hangi problemlere sebep olabileceğini de 

öğrenebilme özelliğine sahip olarak görülmektedir (Demir, 2018).  

3.1.3. Your. MD 

Your. MD, hali hazırda iOS ve Android‘de çalıĢabilen temel sağlık 

hizmetleri ile donatılmıĢ yapay zekâ destekli bir mobil uygulama olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Ada ile benzer özellikler gösteren uygulama, geleceğin 

dijital doktorları arasında yer almaktadır (Demir, 2018). Your. MD, önemli 

sağlık ve tıbbi sorulara cevap verebilmekte, erken tanıya yardımcı olmaktadır. 

Kullanıcı uygulama ile sağlığı ile ilgili Ģüphe ettiği sorulara yanıt 

bulabilmektedir. Örneğin uygulamaya ―AteĢim var‖ deyince ve diğer belirtileri 

söyleyince uygulama kiĢisel bilgilerinizden hareketle olası hastalıklarınızı 

sıralayıp, hepsi hakkında ücretsiz bilgi alabilmenizi sağlamaktadır 

(Telehealther, 2017).  

3.1.4. Babylon Health 

Diğer bir dijital doktor olarak görülebilecek Babylon Health, 

kullanıcılarının sağlık durumları geçmiĢ hastalıklarıyla birlikte takip 

edebilmektedir. GeliĢtirilmekte olan uygulama kiĢisel sağlık asistanları 

kullanıcılarını hastalık bulgularında, ilaçlarında, tedavi yöntemlerinde 

bilgilendirebilmektedir (Demir, 2018). Babylon Health uygulaması üyelik 

gerektiren bir uygulamadır. Yazılı veya görüntülü olarak sağlık uzmanları ile 

görüĢme imkânı sunan uygulama, kullanıcıların ilaç reçeteleri almalarını, sağlık 

uzmanlarına yönlendirmelerini ve yakındaki tesislerle kitap sağlık 

muayenelerini yapmalarını sağlamaktadır (Wikipedia, 2018). 
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3.1.5. Nvidia DGX-1 

DGX-1, yeni nesil bir bilgisayar ve hastaneler ve milyonlarca hastanın 

kayıtları (hastalıklar, test sonuçları) tek bir merkezde toplanıp, 

iĢleyebileceklerdir. Bu sayede hastalıkların tespiti ve tedavisinde DGX-1 

doktorların kullanımına sunulacak yeni uygulamalar arasında görülmektedir 

(Demir, 2018). DGX-1 kendi web sitesinde ürünü ―dünyanın öğrenen ilk süper 

bilgisayarı‖ olarak tanımlamaktadır. Normal bilgisayarlara kıyasla yapay zekayı 

kullanarak çok karmaĢık yazılımları bir yürütebilen yeni nesil bir bilgisayar 

olarak karĢımıza çıkmaktadır (Box-Türkiye, 2018). 

 

3.2. Ġnternet Tabanlı Sağlık Uygulamaları 

3.2.1. Akıllı Haplar 

Akıllı haplar, kiĢilerin önemli bilgilerinin izlenmesini sağlayan ve hap 

Ģeklinde olan internet üzerinden çalıĢan bir tür mikro cihaz olarak 

görülmektedir.  Erken tanı konusunda doktor-hasta iliĢkilerini yeniden 

düzenleyecek olan bu haplar, herhangi bir olası durumda doktorunuzu uyararak 

sağlık durumumuz ile ilgili önlem alınabilmesini mümkün kılacaktır 

(Mercanoğlu, 2016; Ġzge, 2015). Proteus Digital Health Ģirketi tarafından 

geliĢtirilen dijital haplar Gıda ve Ġlaç Ġdaresi tarafından onaylanmıĢtır. Ġlaçların 

zamanında alınıp alınmadığını doktorlara iletecek olan bu haplar, tedavi 

sürecinin planlandığı gibi yürütülmesini de kolaylaĢtıracaktır. 

3.2.2. RightEye 

Diğer bir uygulama is göz ile ilgili olarak karĢımıza çıkmaktadır. Göz 

üzerine yapılan araĢtırmalar sonucu özellikle görme bozukluklarının büyük 

çoğunluğu gözün odaklama yeteneğinin kaybetmesinden kaynaklanıyor. Göz 

hareketlerine odaklı ve görme bozukluklarının tedavisinde kullanılabilecek bu 

gözlükler, görüĢ performansını belirlemek için göz izleme ve oyun uyaranlarını 

takip etmektedir (Mercanoğlu, 2016). RightEye geliĢtirdiği EyeQ test ve Vizyon 

Eğitim Oyunları ile; beyin sarsıntısı, otizm, Parkinson, okuma sorunları gibi 

sorunların iyileĢtirilmesine odaklanmaktadır. 

3.2.3. İHealth  

Spor yapmak pek az insan için düzenli bir faaliyettir. Dünya genelinde 

obezite giderek yayıldığı bilinmektedir. Dolayısıyla gelecekte vücudumuzun 

tüm biyolojik ritminin düzenli olarak korunması, onu takip edebilmekten 

geçmektedir. iHealth, kan basıncı monitörleri, kablosuz teraziler, glikoz izleme 

ve fitness takip sistemleri gibi birçok özelliği içinde barındıran bir uygulamadır. 

Elektrokardiyogram özelliği, 72 saat süresince kalp aktivitesini ölçmektedir. 

Veriler iHealth Pro uygulamasında kaydedilebildiği gibi iHealth Cloud üzerinde 

ücretsiz olarak depolanabilmektedir (Mercanoğlu, 2016). Bu akıllı 
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elektrokardiyogram ürününe iHealth Rhythm ismi verilmiĢtir ve doktorlar 

tarafından kullanılacak ürün henüz piyasaya sürülmemiĢtir.  

3.2.4. Chronothera ile Smart stop 

Kötü alıĢkanlıklar çok çabuk baĢlanılan ancak bırakılmak istendiğinde 

uzun süreler vücudumuzun direnç göstererek bırakmak istemediği türden 

alıĢkanlıklardır. Özellikle sigara tüketimi hızla yayılmakta, nargile gibi 

geleneksel tütün ürünlerinin kullanımı ise daha da hızlı bir Ģekilde artmaktadır. 

Özellikle sigara ve nargileye baĢlama yaĢının giderek düĢmesi bu konunun 

gelecekte tedavi edilmesi gereken hastalıları da artıracağı düĢünülmektedir. 

Chronothera ile Smart stop ise bu kötü alıĢkanlıklardan kurtulmaya yardım eden 

bir cihazdır. Ġnsanların sigarayı bırakmasını sağlayan bu akıllı cihaz, sigara 

isteğine bağlı olarak vücuttaki değiĢimleri algılamakta ve bu durumda 

kullanıcıya ilaç vermektedir (Papuççiyan, 2018; Ġzge, 2015).  Tütün ürünlerinin 

tüketim isteği halinde vücuda meydana gelen değiĢimleri algılayabilen ürün, 

henüz piyasaya sürülmemiĢtir.   

3.2.5. LumiWave 

Tedavi yöntemleri de sağlık 4,0 sürecinde teknolojinin yardımları ile 

geliĢmektedir. Vücuttaki var olan ağrıların tedavisinde özellikle ıĢıkla yapılan 

uygulamaların arttığı bilinmektedir. LumiWave, kronik ağrısı olanlara yönelik 

kızılötesi ıĢık tedavisi sunmaktadır. Kızılötesi ıĢık, dokulara nüfuz ederek 

vücudun doğal ağrı giderici salgılamasına neden olmaktadır (Mercanoğlu, 

2016). Ürün henüz tamamlanmamıĢ olmasına rağmen yoğun bir ilgi görmüĢ ve 

ön sipariĢler verilmeye baĢlanmıĢtır.  

3.2.6. Diyabet İzleme Sistemi 

Tıbbi cihazların akıllanması, nesnelerin internetinin yaygınlaĢması ile 

örnekleri çoğaltmak mümkün olabilmektedir. Diyabet izleme sistemi, adından 

da anlaĢılacağı üzere diyabet hastalarını ilgilendiren yeni nesil bir tıbbi 

uygulama olarak karĢımıza çıkmakatdır. Vucüttaki glikoz sevisesini izleyerek 

iki haftalık periyotlarda vucüttaki glikoz değiĢim miktarlarını takip altına 

almaktadır. ―Cihaz üst kol arasına yerleĢtirilerek kullanılır. Bu sistem sayesinde 

glikoz testleri sırasında parmağın delinmesine de gerek kalmaz. Diyabet hastası 

doktora gittiğinde bu akıllı cihazda yer alan veriler doktorlar tarafından da çok 

rahat bir Ģekilde okunabiliyor. Böylece kandaki anlık değiĢimler daha yakından 

takip edilerek daha etkili çözümlerin geliĢmesi sağlanıyor‖ (Mercanoğlu, 2016; 

Ġzge, 2015).  

3.2.7. Akıllı Ülser Sensörü 

Stresli yaĢam, duruĢ bozuklukları, hatalı beslenme gibi sebeplerden 

dolayı birçok organımız zamanla yıpranabilmektedir. Dahası bu yıpranma 

zamanla kendini kalıcı hasarlara çevirebilmektedir. Akıllı ülser sensörleri kiĢiye 
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takip ederek, uzun süreli oturmalardan ve hareketsiz kalmalardan kaynaklanan 

bu rahatsızlığın en önemli çözümü olan düzenli ve belirli egzersizleri 

zamanında yapması noktasında kiĢiyi uyarmaktadır (Mercanoğlu, 2016; Oğuz, 

2018). Sahip olduğu sensörleri sayesinde kiĢiyi doğru zamanda uyarıp, doğru 

hareketleri yapmasını sağlayarak hastalığı iyileĢtirmeyi ya da önlemeyi 

sağlamaktadır. 

3.2.8. Thermo 

Normal bir insan vücut sıcaklığı bilindiği üzere 36,5 C olmalıdır. Ancak 

bazı hastalıklar sonucu vücudun bir savunma mekanizması olarak vücut ısımız 

artabilmektedir. Özellikle soğuk havalarda virütik enfeksiyon sonucu çoğu kez 

ateĢli hastalıklarda artıĢ gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bu tür durumlarda 

hastanın vücut ısısının takip edilmesi iyileĢme süreci için önemli görülmektedir. 

Ürün Withings tarafından üretilmiĢtir. Vücut sıcaklığını ölçen bir akıllı 

termometredir. Veri iletimi için WiFi kullanmakta olup veriler kaydedilebilir ve 

doktora gönderilebilmektedir (Mercanoğlu, 2016).  

3.3. Giyilebilir Sağlık Teknolojileri 

Giyilebilir teknolojiler sürekli olan hastalıkların, anomalilerin, engelli 

olma durumunun gelecekteki kurtarıcı çözümleri arasında gösterilebilmektedir. 

Birçok yönden hastanın iyileĢmesi ve rahatlaması veya engeline yönelik yaratıcı 

çözümler sunmaktadır. Bu teknolojiler vücudun çeĢitli yerlerine takılarak veya 

yerleĢtirilerek kullanılabilen akıllı cihazlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Gelecekte bazı giyilebilir teknolojilerin günlük kıyafetlerin içine yerleĢtirilerek 

sürekli takip ve anında teĢhis edilebilen hastalıkların çözüme 

kavuĢturulabilmesi için kullanılması planlanmaktadır. Bu teknolojilerden 

bazıları aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

3.3.1. Mobil Uyumlu İşitme Cihazları ReSound 

Duyma yetisinin kaybedilmesi veya doğuĢtan olmayıĢı hayatı birçok 

yönden kötü etkileyebilmektedir. Özellikle geliĢen teknoloji ile birlikte bu 

kiĢilere iĢitme cihazları takılması mevcut uygulamada var olan bir tedavi 

yöntemidir. Ancak akıllı cihazların iĢitme cihazlarını da değiĢtirerek kiĢinin 

duyma becerisini ve kalitesini artırması hedeflenmektedir. Akıllı duyma 

cihazları ve aksesuarları sunan ReSound‘un yeni ürünü LiNX2, kullanıcıların 

duyma yetisini Bluetooth ile bir iPhone, iPad veya Apple Watch bağlantısıyla 

kontrol etme imkân vermektedir (Mercanoğlu, 2016).  

3.3.2. Akıllı Dizlik Quell Relief 

Giyilebilir teknolojiler arasında kullanıĢlı olmasıyla ön plana çıkarılan 

ürün, diz bölgesinin desteklemesine sağlayarak dizin en sağlıklı konumda 

muhafaza edilmesini sağlamaktadır (Mercanoğlu, 2016).  Özellikle sporcuların 

diz bölgelerinde gerçekleĢen ağrıların yahut uzun süreli ayakta göre yapan 
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personelin diz ağrılarına yönelik çözümler üreten ürün ilk denemelerinden 

baĢarı ile geçmiĢ, etkisini kanıtlamıĢ görünmektedir (Ġzge, 2015). 

3.3.3. Akıllı Sutyen 

Meme kanseri özellikle kadınlar arasında yaygın bir hastalık olarak 

görülmektedir. Son dönemlerde artan kanser vakalarında en önemli aĢama erken 

tanıdır. Erken tanı ile birçok kanserin tedavisi mümkün olabilmektedir. Meme 

sağlığını esas alan akıllı sutyenler, içerisinde bulunan sensörlerle çalıĢmaktadır. 

Özellikle meme kanserine karĢı erken uyarı sistemi niteliğindeki bu sensörler 

kadınlarda meme sağlığı konusunda erken tanı olanağı sağlamaktadır 

(Mercanoğlu, 2016; Ġzge, 2015).  

3.3.4. Health Orginals 

Astım nöbetleri, astım hastaları için zor anlar yaĢanmasına sebep olan bir 

durumdur. Bu hastaların sürekli yanlarında bulundurmaları gereken birtakım 

ilaçları acil durumlarda almaları gerekmektedir. Dolayısı ile astım nöbetinin 

önceden tespit edilebilmesi hastalar için önlem alabilmeyi kolaylaĢtırıcı bir 

etken olacaktır. Health Originals ürünü, giyilebilir bir üründür ve astım 

hastalığına karĢı, astım yönetim sistemi olarak çalıĢmaktadır. Cihaz astım 

izlemesi için kiĢilerden veri elde ederek yaklaĢan bir astım tehdidine karĢı 

kiĢinin önceden uyarılmasını sağlamaktadır (Mercanoğlu, 2016; Ġzge, 2015).  

3.3.5. Google Akıllı Lensler 

Simulasyon ve artırılmıĢ gerçeklik teknolojileri geleceğin tartıĢma 

konuları arasında yer almaktadır. Sanal dünyada daha fazla deneyim yaĢamak, 

bedenlerin terkedilerek sanal avatarlar aracılığı ile seyahatlere çıkmak, onlarla 

yaĢamak geleceğin trendleri arasında görülmektedir. Bunun için mevcut 

olanaklar arasında artırılmıĢ gerçeklik gözlükleri bulunmaktadır. Bu gözlükler 

sayesinde aslında olmadığını bir ortamda örneğin bir oyun sahnesinde, 

―ordaymıĢçasına‖ hissedilebilmektedir. Ancak yakın gelecekte bu gözlükler 

yerine lenslere bırakacak görünmektedir.  Google geniĢ ürün yelpazesi ile adını 

gelecekte de sıkça duyacağımız bir marka olma yolunda ilerlemektedir. 

Yalnızca bir arama motoru olmasından çok, sürücüsüz araba, akıllı gözlük ve 

diğer Android tabanlı uygulamaları ile öne plana çıkmaktadır. Sağlık 

sektöründe de adını duyurmak isteyen Google, akıllı kontak lenslerle kiĢinin 

gözyaĢından alınan veriler sayesinde glikoz seviyesinin optimize edilmesi 

sağlanabilmektedir (Mercanoğlu, 2016; Oğuz, 2018).  

3.3.6. Zhor Akıllı Ayakkabıları 

Akıllı saatlerimiz, bilekliklerimiz veya telefonlarımız tahmini olarak 

adımlarımızı sayabilmektedir. Ancak bu veriler kabaca yürünen mesafenin adım 

mesafesine bölünmesi ile elde edilmektedir. Ancak özellikle spor yaparken ya 

da sağlıklı bir yaĢamın bir parçası olarak, önerildiği üzere günde on bin adımı 
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yakalamak hatta fazlasını yapabilmek, vücut sağlığı açısından çok önemli 

olmaktadır. Dolayısyla daha doğru bir adım sayımı bu açıdan çok önemli 

olmaktadır. Zhor akıllı ayakkabıları, ayakların ısıtılması dıĢında atılan adım 

sayısını ve yakılan kalori miktarını da ölçmektedir. Bu ürün kablosuz olarak Ģarj 

edilmekte olup, Bluetooth vasıtasıyla bir mobil uygulamaya veri aktarımı 

yapabilmektedir (Mercanoğlu, 2016). 

3.3.7. Veta 

Giyilebilir bir ürün olmamakla birlikte hastalara yönelik kullanıĢlı bir 

cihaz olan Veta‘nın EpiPen, tutucularına yönelik akıllı mahfazası insanlara acil 

durumlarda yardımcı olmakta ve son konumu gösteren FindMe gibi özellikler, 

mahfaza ayrıldığında verilen sinyal, sıcaklık ve son kullanım tarihini 

iletmektedir (Mercanoğlu, 2016).  

3.3.8. Valedo Sırt Sensör 

 ―Geçtiğimiz yıl piyasaya giren sağlık ürünlerinden birisi de sırt 

sensörüdür. Özellikle oyun severlerin büyük ilgisini çeken bu sensör, bel ve sırt 

bölgesinde oluĢan sorunların çözümü için tasarlanmıĢtır. Sırta takılan bu sensör 

Bluetooth Smart teknolojisi ile çalıĢmakta ve sırt ağrılarına çok iyi çözümler 

ürettiği bilinmektedir‖ (Mercanoğlu, 2016; Ġzge, 2015). 

3.3.9. Gymwatch 

GymWatch bandı, ağırlık kaldırırken veya egzersiz makinelerini 

kullanırken kola veya bacağa takılıp, egzersiz sırasındaki hareket mesafesini ve 

kullanılan kuvveti tespit ederek gerçek zamanlı geribildirim yapabilmektedir 

(Mercanoğlu, 2016).  

3.3.10. Hexoskin 

Hexoskin‘in biyometrik tiĢörtleri; nabız, solunum oranı ve hacmini, atılan 

adım sayısını, yakılan kalori miktarını ve sağlıklı uykuyu ölçmek için kumaĢa 

yerleĢtirilmiĢ sensörler kullanmaktadır (Mercanoğlu, 2016).  

3.3.10. Quell  

Quell, kronik ağrı yaĢayan yaĢlılar için uyurken, ayaktayken veya ihtiyaç 

duyulduğu zamanlarda hissedilen acıyı hafifleten giyilebilir bir ürün olarak 

kullanılması planlanmaktadır. Quell, sinir ağrıları, eklem ağrıları, ayak ağrıları, 

kronik ağrılar ve bel ağrıları tedavisinde kullanılarak ağrıları azaltmaya 

yardımcı olacak ve bir ilaç veya uyuĢturucu içermeyen bir uygulamadır (Oğuz, 

2018).  

3.3.11. QardioCore 

Bir tür giyilebilir EKG monitörü olarak tanımlanmaktadır. YapıĢkan bant 

veya jel gerektirmeyen kablosuz bir monitör yardımıyla kalp aktivitelerini 
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izlemektedir. Anlık olarak topladığı bilgileri bluetooth sayesinde mobil 

uygulamaya aktarmaktadır (Oğuz, 2018).  

3.3.12. Smart Stop  

Smart Stop, tiryakilerin sigarayı bırakmalarına yardımcı olan akıllı bir 

cihaz ve vücuttaki değiĢiklikleri ve kiĢinin sigara ve nikotine duyduğu isteği 

algılayan sensörlerden oluĢmaktadır (Mercanoğlu, 2016; Oğuz, 2018).  

Görülebileceği üzere sağlık hizmetleri ve ilaç sektöründe endüstri 4.0 

süreci ile birlikte büyük değiĢimler beklenmektedir. Sağlık hizmetleri 

süreçlerinin otonom robotlara bırakılması, doktorların dijital robot doktorlardan 

yararlanarak tedavi sürecini takip etmesi ve sürdürmesi, ilaçların üretim Ģeklinin 

değiĢmesi ve kiĢisel ama aynı zamanda seri üretim yapılarak sunulması yakın 

gelecekte gözlemlenebilecektir.  

Sağlık sektöründeki dijital dönüĢüm, önümüzdeki birkaç yıl içinde 

muazzam boyutlarda değiĢime olanak verecektir. Bu değiĢimlerden biri olarak 

sağlık tüketicilerinin/hastaların akıllı cihazlar ile daha bilinçli olması 

beklenmektedir. Öte yandan tıpkı sağlık 4,0‘da olduğu gibi ilaç ve ilaç 

üretiminde de dijitalleĢmenin getireceği yenlikleri tartıĢıyor olacağımız 

öngörülmektedir.  

Bir diğer beklenti ise, giyilebilir teknolojilerin daha da geliĢerek sağlık 

4,0‘ı daha derinden hissetmemize sebebiyet verecek olan geliĢmelerin 

çoğalmasıdır.  Mobil sağlık uygulamaları ile birleĢerek nesnelerin interneti ve 

büyük verinin, endüstri 4,0‘ın diğer bileĢenleri ile kaynaĢarak daha çok 

kullanılacağı düĢünülmektedir.  

Sağlıklı 4,0 ile birlikte tartıĢacağımız diğer bir konu da siber güvenlik ve 

yasal düzenlemeler olarak görünmektedir. Yeni üretim ve uygulama olanakları 

mevcut yasaların güncellenmesini ve daha farklı güvenlik önlemlerinin 

alınmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda daha fazla Ar-Ge yapılması ve farklı 

boyutlarda çalıĢan firmaların iĢ birliğine ihtiyaç duyulması kaçınılmaz bir sonuç 

olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Sağlık 4,0 yolunda ilerlerken klinik araĢtırmalar, önleyici tıp, önlenebilir 

gereksiz ilaç kullanımı analizleri, sağlık sistemine yönelik dolandırıcılık 

giriĢimleri, toplum sağlığı analizleri ve risk yönetimi, hasta iliĢkileri yönetimi 

ve sağlıklı yaĢam koçluğu uygulamaları, gerçek zamanlı hasta izleme, hastane 

yönetimi, kamu sağlık politikaları üretimi ve yönetimi alanlarında dijitalleĢme, 

karar vericilerin iĢlerini oldukça kolaylaĢtırmaktadır.  

ICD The International Classification of Diseases - Uluslararası Hastalık 

Sınıflandırması, SKRS Sağlık Kodlama Referans Sunucusu, USVS  Ulusal 

Sağlık Veri Seti, USS Ulusal Sağlık Sistemi, MHRS Merkezi Hekim Randevu 

Sistemi, SSBS Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi, KKDS Klinik Karar Destek 
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Sistemi, EBDS Elektronik Belge Yönetim Sistemi, IKDS Ġlaç Karar Destek 

Sistemi, IKYS Ġnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, KHYS Kronik Hastalıklar 

Yönetim Sistemi, E-nabız KiĢisel Sağlık Sistemi, Tele-tıp Sistemi, ESIS 

Engelsiz Sağlık ĠletiĢim Sistemi, AHBS Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, HSBS 

Halk Sağlığı Bilgi Sistemi halihazırda ülkemizde dijital taban üzerinden 

iĢletilen sistemlerdir 

(https://khgm.saglik.gov.tr/.../83ed9dd7399e4adea1f37101bcfc96f3). 

DijitalleĢme ile hasta verilerinin farklı cihazlardan toplanarak analiz 

edilmesi sonucunda, kronik hastalıkların takip edilmesi, yaĢlı bakımının 

sağlanabilmesi, sağlıklı yaĢam ve hareketlilik programlarının sürdürülebilmesi 

ve izlenebilmesi ile uzaktan hasta gözlemlemesi gerçekleĢtirilebilmektedir. 

Tedavi ve ilaç takibinin etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi için kullanılan 

tıbbi cihazlar ve sensörler de nesnelerin interneti sisteminin nesnelerini 

oluĢturmaktadır. Örneğin; tansiyon aleti, ateĢ ölçer ya da kalp atıĢı 

sensörlerinden toplanan veriler, hastanın sağlık durumunun izlenmesi için 

kullanılabilmektedir. Toplanan bu sağlık verilerinin saklanması, sorgulanması, 

belirli kurallar dâhilinde analiz edilmesi ve gerekli durumlar için alarmların 

tanımlanabilmesi, bireysel sağlık hizmetlerinde özellikle zaman açısından 

önemli kazanımlar sağlayacağı için, gerekmektedir. Sağlık verisinin çeĢitli 

uygulamalar tarafından paylaĢılması sağlanırken bu paylaĢımın veri güvenliği 

ve kullanıcı mahremiyeti sağlanmıĢ bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi çok önemlidir. 

 Sağlık cihazlarına ve uygulamalarına her an ve her yerden bağlanmanın 

mümkün olması sonucunda, nesnelerin interneti sağlık alanı saldırılara açık bir 

duruma gelmekte ve bunun sonucunda da kiĢisel sağlık verisinin korunması 

önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Gizlilik, bütünlük, 

kullanılabilirlik, güven, kimlik doğrulama ve yetkilendirme nesnelerin interneti 

tabanlı sağlık alanı çözümlerinde dikkat edilmesi gereken temel güvenlik 

kavramlarıdır. Bu kapsamda; yetkilendirilmemiĢ kiĢilerin kiĢisel sağlık verisine 

eriĢiminin engellenmesi, sağlık verisi üzerinde yetkilendirilmemiĢ 

değiĢikliklerin önlenmesi, nesnelerin interneti servislerinin yetkilendirilmiĢ 

kiĢiler, servisler veya cihazlar tarafından kullanılabileceğinin garantilenmesi, 

nesnelerin interneti cihazının iletiĢimde bulunduğu varlığın kimliğinin 

doğrulanması ve sadece yetkili varlıkların servislere ve veriye eriĢebileceğinin 

sağlanması gerekmektedir. 

BAZI ARGUMANLAR 

ġafak Tanrıçası güzel EOS ölümlü Tithonus‘a âĢık olur. Babası Zeus‘tan 

ölümsüzlük diler büyük aĢkı için. Zeus, kabul eder bu dileği; ölmeyecektir 

Tithonus ama yaĢlanacaktır. Bu güzel aĢk yaĢanmaya baĢlanır; iki de çocukları 

olur. Ancak yaĢlanmaktadır Tithonus ve ölememektedir, çürür, kuvvetten düĢer, 

ıstırap ve acı dolu bir sonsuzluğa mahkûmdur.   

Hayatın sağlık ve kuvvet olmaksızın uzaması hediye midir, lanet mi   

https://khgm.saglik.gov.tr/.../83ed9dd7399e4adea1f37101bcfc96f3
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―Büyücü-ġaman‖ doktor kültü ile baĢlayan tababet, mikrop kuramı ve 

sağlık önlemlerinden bugün moleküler tıbba geçmektedir. ‗‘Moleküler tıp, 

moleküler ve hücresel biyoloji, biyokimya ve ilgili alanlardaki geliĢmelerden 

yararlanarak normal hücresel olayların nasıl değiĢtiğini, hastalıkta nasıl 

bozulduğunu molekül düzeyinde inceleyen, son yıllarda büyük ivme kazanmıĢ 

bir bilim dalıdır. ―Geleceğin Tıbbı‖ olarak da anılmaktadır‘‘ 

(http://molekulertip.deu.edu.tr/). Atom-molekül-gen yolculuğu insanoğlunu bir 

organizmanın tüm DNA‘sı olan genoma getirmiĢtir.  

―Ġnsan genom projesi biyoloji ve biyotıp bilimlerindeki en önemli 

projedir. Yüzyıllardır bilim dünyasını meĢgul eden genetik bilginin içeriğinin 

anlaĢılması 20. yüzyılın baĢında Mendel‘in kalıtımla ilgili sunmuĢ olduğu 

prensiplerle baĢlamıĢtır… Amerika BirleĢik Devletleri‗nde Enerji Bakanlığı ve 

Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health) tarafından yönetilen ve 

1990 yılında 15 yıllık bir süre için baĢlatılan projenin ilk beĢ yıl için plânlanan 

bölümü (1993-1998) tamamlandıktan sonra 1998-2003 yıllarını kapsayan ikinci 

bir beĢ yıllık plân yapılmıĢtır. Proje, ABD (NIH, DOE), Avrupa Birliği 

Ülkeleri, Rusya, Japonya, Kanada, Çin, Avustralya gibi ülkelerin katılımı ve 

elde edilen verilerin paylaĢılması sonucunda hızla ilerlemiĢtir. Uluslararası 

iĢbirliği ile yürütülen bu projeye Amerika BirleĢik Devletleri‘nde özel bir 

kuruluĢ olan Celera Genomics firması da bağımsız olarak katılmıĢ ve ileri 

teknolojik geliĢmeleri kullanarak projeye hız kazandırmıĢtır‖ 

(http://www.21yyte.org/assets/uploads/files/007-23%20Isik.pdf). 

Ġnsan Genom Projesi‘nin temel amacı, insan DNA‘sında bulunan 3 

milyar kadar baz çiftinin dizilimini ve bunların %2-5‘ini oluĢturan genlerin 

yerini bulmaktır. Ortaya çıkacak veri bankası, insanı insan yapan genlerin 

yanında bir insanı baĢkalarından ayıran genleri de gösterecektir. Basitçe 

anlatmak gerekirse, bir insanın örneğin kaç yaĢında hangi hastalığa 

yakalanacağını bildirebilen bir veri tabanıdır. Ġnsan genomunun iĢleyiĢine dair 

bütünsel bir anlayıĢ oluĢturma yolundaki Encode Projesi ile sürmektedir. Ġnsan 

genomunda %1 den az olan bireysel farklılıkların hastalık riskleri açısından 

araĢtırılması gerekliliği temel varsayımından hareket etmektedir. 4000 den fazla 

olduğu düĢünülen genetik hastalıklara tanı konulabilecek test sistemlerinin 

oluĢturulmasını, haritalanan genlerin iĢlevlerinin anlaĢılabilmesini, genomda 

iĢlevi bilinmeyen gen dizilerinin iĢlevini tespit edecek teknolojisinin hız 

kazanmasını, farklı canlı gruplarının genom haritalarının karĢılaĢtırılmasını; 

hastalık yapan mikroorganizmaların genom haritalarının çıkarılmasını, genom 

bilgisinden yararlanarak, kiĢiye özel ilaç ve aĢı geliĢtirilmesini, hastalık 

yatkınlığının ve ilaçlara olan duyarlılığının belirlenmesini, adli tıpta genetik 

bilgilerin önemini düĢünün. Bakteri, mantar, tek hücreli hayvanlar gibi 

mikroorganizmaların genomlarının deĢifre edildiğini, alternatif bioyakıt 

kaynaklarının keĢfedildiğini, zehirli atıkların, genetik yapısı, özel olarak 

planlanıp dizilmiĢ mikroorganizmalar tarafından; emniyetli, ucuz ve hızlı bir 

http://www.21yyte.org/assets/uploads/files/007-23%20Isik.pdf
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Ģekilde temizlenebildiğini, biyolojik ve kimyevi silahlara karĢı 

mikroorganizmaların kullanılabildiğini düĢünün. Doku ve organ nakillerinde, 

doku uygunluğunun tespit edilmesinde iyileĢmeler sağlandığını, tahılların, sebze 

ve meyvelerin, evcil hayvanların üretiminde bu bilgilerin kullanıldığını, 

dirençli, verimli, gıda değeri yüksek gıdalar elde edildiğini tasavvur edin. 

Herkesin ve her canlının genom bilgilerinin arĢivlendiği bir veri tabanı hayal 

edin. MuhteĢem gibi gözüküyor ancak elbette böylesi bir bilgi art niyetli 

kullanıma da açıktır. Ayrıca böylesi bir genetik pazarın ticari faaliyetlere de 

yeni yönler çizeceği ve genomik (genetik ekonomisi) bir dönemin kapılarını 

açacağı aĢikârdır.  Burada etik, sosyal ve yasal kodların varlığı çok önemlidir. 

Genetik ayrımcılık, gen haritasının psikolojik etkileri, öjeni (insan 

popülasyonlarının genetik frekanslarının kontrollü yönlendirmeyle 

düzenlenmesi; gen dağılımlarına müdahale ederek bu dağılımların istenilen 

yönde değiĢtirilmesi) ve üstün bir ırk kurma telaĢı gibi tehlikeler de 

insanoğlunun kapısındadır (https://onedio.com/haber/12-adimda-bircok-

olumcul-hastaligi-tarihe-gomecek-bir-calisma-insan-genom-projesi-564136). 

Peki genom projesi ölümsüzlüğü mü bulacak  Kök hücre çalıĢmaları, 

doku mühendisliği ve teknolojinin de desteği ile organ ve insan beden 

mağazaları mı oluĢacak  3D Printer dan karaciğer basılıyor mu  Yenileyici tıpta 

amaç; yaĢlanma, hastalık veya travmaya bağlı zarar görmüĢ doku ve organların 

iĢlevselliğinin onarılması ya da iyileĢtirilebilmesidir.  Kök hücre çalıĢmaları 

geleceğin tedavi yöntemi olarak görülüyor ve bugün tedavi edilmeyen birçok 

hastalığın tedavisi ileride kök hücre uygulamaları ile mümkün olabileceği 

söyleniyor. Kök hücre çalıĢmalarında laboratuvarda kök hücrelerden özelleĢmiĢ 

hücreler elde edilebiliyor, ya da ilaç verilerek dokularda bulunan kök hücreler 

aktive edilir ve daha hızlı ve verimli onarım yapılması sağlanıyor. 

Laboratuvarlarda farklı doku ve organlarla çalıĢmalar yapılmaya baĢlandı ve 

sonuçlar da gelmeye baĢladı. ABD'de, Minnesota Üniversitesi'nde, laboratuvar 

ortamında, insan kalbi üretildi. GeliĢmeyi karaciğer, akciğer ve böbrek gibi 

diğer organlar izliyor. Ölü organlara kök hücre enjekte edilerek canlandırılan 

organların, nakil ameliyatı için bekleyen binlerce hasta için umut olabileceği 

belirtiliyor (https://www.anneysen.com/makaleler/kok-hucre-biyolojisi-ve-

doku-muhendisligi-nedir_435).  

Bilim insanları, gen haritalarımızın, organ mağazalarının ölümsüzlükten 

öte daha kaliteli ve sağlıklı, uzun yaĢamak ve birçok hastalığı ortadan kaldırmak 

ya da seyrini değiĢtirmek üzerine odaklandığını belirtiyorlar; ölümsüzlük ile 

ilgili konuĢmalar gelmiyor kulağa. Yani kaygıya hacet yok; sonumuz Tithonus 

gibi olmayacak.  

Peki, dünyanın kısıtlı kaynakları bu kadar uzun yaĢayan çok sayıda 

insana nasıl yetecek  Nüfus, gıda, çevre, gezegen, insan, topluma yönelik 

yaklaĢımlar ve sosyal politikalar sürdürülebilirlik ekseninde Ģekilleniyor. 

Yardıma gıdalara yönelik genetik çalıĢmalar ve biyo-teknoloji koĢuyor. Biyo-

https://onedio.com/haber/12-adimda-bircok-olumcul-hastaligi-tarihe-gomecek-bir-calisma-insan-genom-projesi-564136
https://onedio.com/haber/12-adimda-bircok-olumcul-hastaligi-tarihe-gomecek-bir-calisma-insan-genom-projesi-564136
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teknoloji, hayatımızı ve gezegenimizin sağlığını geliĢtirmeye yardımcı olan 

teknolojiler ve ürünler geliĢtirmek için hücresel ve biyo-moleküler süreçlerden 

yararlanıyor; nadir bulunan hastalıklarla mücadele etmek, ekolojik ayak izini 

azaltmak, dünya nüfusunu beslemek, daha az ve daha temiz bir enerji 

kullanmak ve daha güvenli, daha temiz ve verimli endüstriyel üretim süreçlerine 

sahip olmak için teknolojiler sunuyor. Ekolojik sistemi iyileĢtirmeye, enerji elde 

etmeye, hastalıkları tespit edip mücadele etmeye ve insanları sağlıklı besleyecek 

yöntem ve ürünleri geliĢtirmeye çalıĢıyor (http://webders.net/466/biyoteknoloji-

nedir.html).Acaba bu geliĢmeler ile biyolojik silahlardan sonra genetik 

silahlardan korkmamız gerekir mi  Farklı canlı türleri oluĢturma uğraĢısı insan 

ırkını tehlikeye düĢürebilir mi  Ya da uzaktan kumanda ile kalp pilimiz 

durdurulabilir mi  Elde edilen bulgular sağlıktan öte askeri alanda kullanılabilir 

mi  Evet. Rusya, Çin, Ġsrail ve ABD'de genetik silah çalıĢmaları yapıldığı 

kaygısı huzursuz ediyor.   

Yalnızca yaĢları 20‘nin altında olan yeĢil gözlüleri veya Avustralya‘da 

yaĢayan yerlileri veya Yahudiler ile uzaktan bile akrabalıkları bulunmayan bazı 

Arap toplumlarını veya esmer Ġngilizleri öldüren veya sakat yapan veya kısır 

yapan bombaların (silahların, mikroorganizmaların) olduğunu düĢünün. Böyle 

bombaların nerede ne zaman ve kim tarafından patlatıldığını tespit etmek çok 

zor. Etki yapmak için gerekli geni taĢıyan bakterilerin veya virüslerin birkaçının 

hava ile insan vücuduna girmesi yetebilir. Bir küçük ĢiĢedeki bombanın etki 

mesafesi bin kilometrelerle olabilir. Genetik silahlar meyve ve sebzelerin 

tohumlarında da taĢınabildikleri için insanlar bu silahları yiyecekleri ile de 

kabul edebilirler. Benzer genetik silahların meyve kurtlarına ve böceklere karĢı 

kullanıldığını hatırlayın. Genetik silahlar bir kısım insanları hedef alıyor, hangi 

ülkede bulunduklarından bağımsız olarak. Hedef halinde olmayan, yani 

belirlenmiĢ geni taĢımayan insanlar bombanın patladığı merkezde olsalar bile 

hiç etkilenmiyorlar.   

Dünyanın birçok yerinde milletleri, halkları ve etnik kökenli insanlarını 

birbirinden ayıran ve yalnızca birine mahsus ola genleri belirlendiğinde top 

tüfek, bomba ile savaĢmak gerekir mi  Ġngiliz Tıp Birliği‘nin (BMA) raporunda 

yazıyor: Genetik bilimin hızla geliĢmesi, yakın yıllarda, etnik grupların yok 

olmasına getirebilir.‖ Bazı özel genleri taĢıyan insanlara yönelik üretilen 

bakteriler ve virüsler insan vücuduna dâhil olduktan sonra genetik kodları 

değiĢtiriyorlar ve mesela üremenin önüne geçiyorlar.  Dan Brown un 

―Inferno‖sunu okudunuz mu  Ya da genleri değiĢtirilmiĢ böcekler asfalt ve 

beton yolları, metalleri ve boyaları kemirerek dağıtmak, yakıtları bozarak 

düĢman ülkeye zarar vermek amacı ile bir ülkeye salıveriliyor 

(http://www.egitisim.gen.tr/tr/index.php/arsiv/sayi-11-20/sayi-17-savas-ve-

uygarlik-kasim-2007/210-genetik-silahlar). 

Bir düĢünün. 

http://webders.net/466/biyoteknoloji-nedir.html
http://webders.net/466/biyoteknoloji-nedir.html
http://www.egitisim.gen.tr/tr/index.php/arsiv/sayi-11-20/sayi-17-savas-ve-uygarlik-kasim-2007/210-genetik-silahlar
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REKLAMLARDA TOPLUMSAL CĠNSĠYET 

Ahmet ĠMANÇER

 

ÖZET 

Bu nedenle, kadın ve erkeğe toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakma 

eğilimi televizyon reklamlarında da somut bir Ģekilde yer almaktadır. Bu 

çalıĢmada, reklamlarda kadına ve erkeğe yönelik toplumsal cinsiyet rollerinin 

nasıl sunulduğunu açıklamak amacıyla bir reklam içerik analizi irdelenmiĢtir. 

Toplumsal cinsiyet kavramı, toplum tarafından empoze edilen,  erkeklik ve 

kadınlıkla iliĢkilendirilmiĢ sosyal ve kültürel normları içermektedir ve kavramın 

toplumdaki yansıması kadına ve erkeğe atfedilen rollerden oluĢmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet rollerinin sunumunda kitle iletiĢim araçları içerisinde 

televizyonun yadsınamaz bir yeri vardır. 

Anahtar Sözcükler: Toplumsal Cinsiyet, reklam, medya, cinsiyet, sosyal 

öğrenme kuramı, stereotip, çocuk, Huggies bebek bezi 

 

SOCIAL GENDER IN ADVERTISING 

ABSTRACT 

Gender roles are based on different groups, and societies have of 

individuals based on their sex and based on each society‘s cultural and 

social norms about gender. Gender roles are the product of society‘s 

cues about what sort of behavior and role is believed to be appropriate 

for what sex. Television is a great medium for presentation of gender 

roles in a society. Especially in Tv commercials, there can be seen 

almost a solid evidence of the tendency of seeing women through 

society‘s gender roles perspective. In this study, to explain the 

presentation of gender roles via commercials, a commercial content 

analysis had been examined.  

KeyWords: Gender, advertisement, media, sex, social learning 

theory, stereotype, child, Huggies baby napkin 

 

GĠRĠġ 

 ―Cinsiyet‖ kavramı genel olarak bir bireyin biyolojik, fizyolojik ve 

genetik niteliklerini açıklamada kullanılmaktadır. Bu bağlamda bireyler arası 
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yapılan ayrım; kadın ve erkek olarak tanımlanır. ―Toplumsal cinsiyet‖ ise 

kadının ve erkeğin toplumsal rolünden bahsederek kadını ―diĢil‖ erkeği ise 

―eril‖ kavramları ile tanımlamaktadır. Toplumsal cinsiyet (gender) kadının ve 

erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir, 

biyolojik farklılıklardan kaynaklanmaz ve toplumun kadın ve erkek olarak 

bireyleri nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düĢündüğü ve onlardan ne tarz 

davranıĢ beklentisi içinde olduğu ile iliĢkili bir kavramdır. 

Kitle iletiĢim araçları tarafından yayınlanan televizyon reklam 

iletilerinde, kadın ve erkeğe ait görsel imgeler vasıtasıyla topluma aktarılan 

cinsel roller ideal güzellik tanımı ve ölçütleri kadın ve erkeğe ait karakteristik 

özellikler ve misyonlar hedef kitleye aktarılmaktadır. 

Bu çalıĢmanın amacı çocuklara toplum tarafından yüklenen diĢilik ve 

erkeklik karakteristik özelliklerinin reklamlarda nasıl sunulduğunu bir içerik 

analizi ile irdelemektir. 

Reklam ve Toplumsal Cinsiyet 

Reklam ve toplumsal cinsiyet iliĢkisini, birbirlerine olan etkilerini 

tanımlayabilmek ve çalıĢmanın ikinci bölümünde yapılacak olan çözümlemede 

ortaya çıkacak kavramları daha net açıklayabilmek amacı ile bu bölümde 

toplumsal cinsiyet kavramının ne olduğuna, toplumu Ģekillendirmede etkili olan 

medyanın ve özellikle televizyon reklamlarının toplumsal cinsiyet geliĢimine 

olan etkilerine değinilecektir. 

Toplumsal Cinsiyet Kavramının Tanımlanması ve GeliĢimi 

Toplumsal cinsiyet kavramının tanımını yapabilmek için öncelikle, bu 

kavram ile sık sık karıĢtırılan ve hatalı olarak birbiri yerine kullanılabilen 

cinsiyet kavramını açıklamakta yarar vardır. Anthony Giddens bu iki kavramın 

birbirlerinden kesin çizgiler ile ayrılması gerektiğinden söz eder. 

Cinsiyet Kavramı 

 ―Cinsiyet‖ kavramı genel olarak bir bireyin biyolojik, fizyolojik ve 

genetik niteliklerini açıklamada kullanılır. Bu bağlamda bireyler arası yapılan 

ayrım; kadın ve erkek olarak tanımlanır. ―Toplumsal cinsiyet‖ ise kadının ve 

erkeğin toplumsal rolünden bahsederek kadını ―diĢil‖ erkeği ise ―eril‖ 

kavramları ile tanımlar. Ayrıca ―cinsiyet‖ kavramı kadın ve erkeğin sergilediği 

davranıĢlarının nedenlerini biyolojik olarak tanımlarken, ―toplumsal cinsiyet‖ 

kavramı kadın ve erkeklerin bu davranıĢları sergilemede etkilendikleri 

toplumsal ve kültürel faktörlerden bahseder (Sabuncuoğlu, 2006: 74).  

Simone de Beavoir "The Second Sex" adlı kitabında "kadın olarak 

doğulmaz, kadın olunur" der. Böylece cinsiyetin biyolojik yapılanmasından çok 

toplumsal yapılanmasına dikkat çeker. Gerçekten de insan doğduğunda 

cinsiyetine özgü davranıĢ ve tutumları beraberinde getirmez, daha sonra öğrenir. 
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BaĢka bir deyiĢle. Ġnsanın erkek ya da kadın olması yalnızca biyolojik bir 

gerçeklik değildir. Aynı zamanda iki toplumsal gruptan birinin üyesi olmasını 

sağlar. Böylesi bir üyelik de beraberinde toplumsal, ekonomik ve politik 

sonuçları da getirir. Kadın ve erkekler çocukluk dönemlerinden baĢlayarak 

farklı Ģekillerde büyütülür, ilerideki toplumsal rolleri için hazırlanırlar. Evde, 

iĢte, okulda ve daha bir çok alanda bu bireylerden farklı toplumsal rolleri 

üstlenmeleri beklenir (Akünal OKAN, 1998:188). Bu rollerdeki farklılıklar 

bireyin toplumsallaĢma sürecinde toplumun ve kültürün etkisi ile davranıĢ ve 

rollerin öğrenildiğini göstermektedir. Örneğin; Yeni Gine‘de yaĢayan bazı 

kabilelerde kadınlar doğurabilme eylemini gerçekleĢtirdikleri için aile ve iĢ 

hayatında yönetici konumunda yer almakta ve Türk kültüründen farklı olarak 

daha fazla saygı görmektedirler. Aynı zamanda Türk kültüründe çocukların 

bakımı tabi ve biyolojik olarak anneye atfedilen bir görev iken Yeni Gine‘de 

yaĢayan bir çok kabilede bu görev tabii ve biyolojik olarak erkek bireylere 

atfedilmektedir. Öyleyse, bir davranıĢın tabi ve biyolojik olarak algılanması 

kültürden kültüre değiĢmekte ve toplumsal cinsiyet rollerinin oluĢması üzerinde 

sosyal öğrenme de etkili olmaktadır. Money ve Ehrhardt da davranıĢ 

farklılıklarını açıklamada biyolojik ve anatomik faktörlerin yetersiz kaldığını ve 

cinsiyetin ―toplum tarafından bireye atanmıĢ bir Ģey‖ (Lloyd vd.,1978: 149) 

olduğunu savunmaktadır. Bazı bilim insanları ise, kadın ve erkeğin davranıĢ 

farklılıklarını açıklamada hem biyolojik ve anatomik nedenlerin hem de 

toplumsal ve kültürel faktörlerin etkisi olduğunu savunmaktadır. Toplumsal 

cinsiyet kavramının yaratıcısı Ann Oakley ve antropolog Gayle Rubin ise; kadın 

ve erkeğin davranıĢ ve rol farklılıklarının ardında yatan etkenler tamamıyla 

toplumsal ve kültüreldir (Lie, 2002: 385).
 
 Bu bağlamda kadının ve erkeğin 

davranıĢ farklılıklarını anlayabilmek amacı ile toplumsal cinsiyet kavramına 

bakılması uygun görülmektedir. 

Toplumsal Cinsiyet Kavramı 

Toplumsal cinsiyet kavramı; kadın ve erkek için toplum ve kültür 

tarafından belirlenmiĢ, tanımlanmıĢ ve her iki cins tarafından da benimsenmiĢ 

rol, görev, hak, sorumluluk ve davranıĢları tanımlar. Kadına ve erkeğe atfedilen 

bu rol, görev, hak, sorumluluk ve davranıĢlar kültürden kültüre göre değiĢkenlik 

gösterebilmekte ve değiĢtirilebilmektedir. 

Toplum bir bireyin, cinsiyetini göz önünde bulundurarak ―olması 

gerekenleri‖ belirler. Bu bağlamda bir birey kadın cinsiyeti taĢıyorsa toplum 

ondan ―diĢil‖ yani kadınsı olması, erkek cinsiyeti taĢıyorsa ondan ―eril‖ yani 

erkeksi olması ve bu bağlamda rol ve özellikleri taĢımasını bekler ve bu 

özellikler o toplumun her bireyi tarafından bilinir ve uygulanır. Bu bağlamda 

Amie M. Ashcraft ve Faye Z. Belgrave‘nin yorumları Ģu Ģekildedir: 

―Hayatımız boyunca toplumun bizlere atfettiği toplumsal cinsiyet 

rollerine uyma çabası güderiz, çünkü üzerimizde çok büyük bir toplumsal baskı 
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hissederiz. Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine uygun davrananlar 

rahattırlar. Ancak uymayanlar her zaman yargılanır‘‘ ( Ashcraft ve Belgrave, 

2005: 6). Toplumun kadından ve erkekten beklediği diĢillik ve erillik bireyin 

kıyafetlerini, kullandığı eĢyaların renklerini, vücut dilini, sözlü ve sözsüz 

iletiĢim Ģekillerini, yürüyüĢünü v.b. hayatını devam ettirirken bulunduğu her 

davranıĢ ve hali içerir ve bu özellikler o toplumun kültürü yansıtır. Kadına ve 

erkeğe atfedilen diĢil ve eril özellikler stereotipleĢmiĢ özelliklerdir ve bu 

bağlamda bu özelliklere toplumsal cinsiyet stereotipleri de denmektedir. 

Toplumsal cinsiyet stereotiplerini inceleyecek olursak: Kadına ve erkeğe 

atfedilen roller ve özellikler üzerinde araĢtırmalar yapan Williams ve Best 

toplam 25 ülkede yaptıkları araĢtırmalar sonucu çıkan toplumsal cinsiyet 

stereotipleri Ģu Ģeklidedir:  

 

Eril Özellikler                                                       DiĢil Özellikler 

Hareketli (23)                        Sağlıklı (24) 

Maceracı (25)                        Ciddi (20) 

Agresif (24)                            Sade (23) 

Hırslı (22)                               HaĢin (24) 

Kibirli (20)                              Duygusuz (23) 

Ġddialı (20)                             Heyecansız(20) 

Otokritik (24)                         DüĢüncesiz(19) 

Kendini BeğenmiĢ (19)          Akıllı (23) 

Açık DüĢünen (21)                 Umursamaz(20) 

Kaba (21)                               Gerçekçi (20) 

Kendine Güvenen (19)           Ġlerici (23) 

Acımasız (21)                         Fırsatçı (20) 

Cesur (24)                              Pis (19) 

Kararlı (21)                            Gürültücü (21) 

Düzensiz (21)                         Mantıklı (22) 

Dominant (25)                       Tembel (21) 

Bencil (21)                             Yaratıcı (22) 

Enerjik (22)                            Maço (21) 

GiriĢimci (24)                         Bağımsız (25) 

Sahte (20) 

ġefkatli (24) 

Meraklı (21) 

Çekici (23) 

Büyüleyici (20) 

Bağımlı (23) 

Tedirgin (19) 

Hayalci (24) 

Duygusal (23) 

Korkak (23) 

Seksi (22) 

Kibar (21) 

Uysal (19) 

YumuĢak BaĢlı (21) 

Cana Yakın (19) 

Hassas (24) 

Utangaç (19) 

Yufka Yürekli (23) 

Ġtaatkar (25) 



 

 

 

 

 

 
 

 

                         TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

111 

 

Etkin (25)                            Aklı BaĢında (20) 

Açıkgöz (21)                           Becerikli (19) 

Katı (21)                                 Eğlenceli (19) 

Tek BaĢına Karar Alabilen (21) 

Batıl Ġnançlı (25) 

KonuĢkan (20) 

Güçsüz ( 23) 

 

Not: Parantez içleri 25 ülkeden kaçının aynı kanıda olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 2-1: 25 Ülkenin Eri ve DiĢil Tanımlamaları 

Kaynak: Carol R. Ember/Melvin Ember, Encyclopedia of Sex and 

Gender- Men and Woman in the World‘s Culture, Volume 1, 10th Edition, 

Kluwer Academic Plenum Publishers, New York, U.S.A., 2004, s: 14 

Medya  

Çocukların toplumsallaĢma süreçleri ailelerinde baĢlar ve edindikleri 

arkadaĢ çevrelerinde geliĢir. Bu iki toplumsallaĢma aracısı ile oluĢturdukları 

toplumsal cinsiyet kimlikleri ise, medyanın etkisi ile geliĢir ve pekiĢir. Burada 

medya da bir toplumsallaĢma ve eğitim aracıdır. Medyanın toplumun var olan 

kültürel değerlerini, normlarını, rollerini topluma içerdiği metin ve görsellerle 

tekrar tekrar aktararak öğretiyor, hatırlatıyor ve benimsetiyor olması bunu 

açıklar. 

Medyanın çocukların, gençlerin, yetiĢkinlerin kısacası tüm bireylerin 

hayatları boyunca yaĢamaya devam ettikleri toplumsallaĢma süreçlerine etkisi 

büyüktür. Ancak bu etki özellikle çocuk ve gençlerde daha güçlüdür. Bunun 

nedeni ise yetiĢkinlerde belli kalıp ve yargıların oturması ve geliĢimlerinin 

tamamlanıp kendileri için en doğru kararı verecek olgunlukta olmalarıdır. Genç 

yaĢtaki bireylere baktığımızda ise belli kalıp ve yargılar oturmamıĢtır ve bu 

dönem çocukların yönlendirilmesinde ve çeĢitli rollerin benimsetilmesinde en 

uygun dönemdir. Çocuklar bu dönemde medyanın sunduğu çeĢitli rol modeller 

ile toplumsallaĢma sürecini yaĢar ve toplumsallaĢma sürecinde geliĢtirdikleri 

kimliklerini destekleyecek rol modellerinin varlığını tekrar tekrar gördüklerinde 

ailelerinden ve diğer toplumsallaĢma aracılarından öğrendiklerinin doğruluğuna 

biraz daha inanıp, bu bağlamda var olan inanç ve değerlerini tam anlamı ile 

kiĢiliklerinin birer parçası haline getirirler yani bunları kendilerine adapte 

ederler.  

Bandura‘nın Sosyo-BiliĢsel kuramında söylediğine göre; bireyler 

genellikle kendileri ile bir tuttukları bireylerin davranıĢlarını model alırlar. 

Bireyler, diğer bireyleri kendilerine model aldıklarında onların davranıĢlarını ve 

sonuçlarını gözlemlerler ve bu davranıĢları ileride kullanmak üzere hafızalarına 

kazırlar (Bandura , 1977‘den aktaran Sabuncuoğlu, 2006: 96). 
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Toplumsal Cinsiyet Rollerine ĠliĢkin Göstergeler 

Erkeklik ve kadınlığı çözümleyen araĢtırmacılar önce bu iki kavramı 

birbirine karĢıt iki uç olarak ele almıĢlar. Bunu da cinsel rolleri oldukça belirgin 

bir çizgi ile ayırmaya çalıĢarak eril ideolojinin denetiminde zıtlaĢtırarak 

yapmıĢlardır. Erkeği ‗‗sert, hükmeden, güçlü, yargılayıcı, kararlı, baĢarılı, 

bağımsız, hırslı, çözüm getiren, etkin" bir rol içine oturturken "yumuĢak, uyum 

gösteren, güçsüz, kabullenici, kararsız, baĢarısız, bağımlı, çaresiz, edilgen" 

özelliklerden uzaklaĢtırmaktadır (Navaro, 1996:27). Yani bu güçlü karakterler 

kullanılarak erkek gücün odak noktası yapılıp, tüm olumsuz ve güce ters düĢen 

etkilerden arındırılmıĢtır. Ancak ileriki yıllarda bir grup araĢtırmacı ise 

durumun böyle olmadığını erkeklik ve kadınlığın tamamen zıt kavramlar 

olmadığını aslında içlerinde benzer (diĢil ve eril) özellikleri taĢıdığını 

vurgulamıĢtır. (Aktaran Onaran, Büker ve Bir,1998:17). 

Bem‘in Cinsel Rol Envanteri ve KiĢisel Nitelikler Sormacasına 

baktığımızda geçmiĢten günümüze benimsenmiĢ olan klasik rol özelliklerini 

görüyoruz. Kadınlar; ılımlı, yumuĢak huylu, nazik, kolay kırılan, hassas, 

sempatik, anlayıĢlı, çocukları seven, müĢfik, sevecen, candan, sıcakkanlı, olarak 

belirlenirken erkeğe iliĢkin özellikler kendine güvenen, otoriter, güçlü, lider, 

risk almaktan korkmayan, kuvvetli, dayanıklı ve koruyucu olarak belirlenmiĢtir 

(Hudak, 1993). Bu rollerin kabullenilip günümüze kadar gelmesi, kadın ve 

erkeğe iliĢkin tabi cinsiyet rolleri olarak benimsenmesi bu rollerin aslında 

doğma olmadığını sosyal öğrenme yoluyla rol model alınarak ve taklit edilerek 

öğrenildiğini ortaya koymakta ve bu durumda bireyin dünyaya gelmesiyle 

baĢlayan ve sosyal çevrenin etkisiyle Ģekillenen bir süreçtir. 

Pek çok toplumda kabul gören bu ayrımlar çok belirgin olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bunun sonucuna göre Segal‘in, (1992:39) kız çocuğun giderek 

daha çok fiziksel zayıflık ve duygusallıkla, erkek çocuğun ise fiziksel güç ve 

özgüvenle bağdaĢlaĢtırılmaya baĢlandığı yönündeki görüĢlerinin önemi bir kez 

daha ortaya çıkmaktadır. Kız çocuk ev içine hapsedilirken erkek çocuk kamusal 

alan için hazırlanır. Bu bakıĢ açısı kız ve erkek çocuğun giydiği giysilerden 

(günümüzde daha anne karnında cinsiyetin belirlenmesiyle bu süreç öne 

alınmaktadır) oynadıkları oyunlara hatta kullandıkları dile kadar pek çok 

gösterge ile toplumun kadın ve erkeğe atfettiği rolleri pekiĢtirmektedir. Örneğin 

kız çocuğa pembe, erkek çocuğa mavi giysiler giydirilmesi, kızların bebeklerle, 

erkeklerin arabalarla oynamaya yönlendirilmesi bunun göstergelerinden biridir. 

 19. Yüzyılın sonlarına doğru aslında durumun böyle olmadığını 

görüyoruz. Sosyolog Jo Paoletti‘ye göre çocukların kıyafetlerinde cinsiyetlerine 

göre renk ayrımına gidilmesi 19. yüzyılın sonlarına denk gelmektedir. Renkli 

kumaĢların çocuk kıyafetlerine sokulmaya baĢlandığı bu zamana kadar 

çocuklara üniseks kıyafetler giydiriliyordu. Pembe renk, ‗kararlı ve daha güçlü‘ 

olan ‗hırsı ve cesareti‘ sembolize eden bir renk olarak ilk baĢlarda erkek 
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çocuklarına yakıĢtırıldı. ‗Ġnanç ve sebat‘ sembolü ‗daha ince ve zarif‘ olan mavi 

ise kız çocuklarının kıyafetlerinde kullanıldı (Fine, 2010: 221). Bu tarihten önce 

her iki cinsten bebeklere en sık giydirilen kıyafet ise beyazdı, hatta hem kız hem 

erkek çocuklara temizliği kolay olduğundan beyaz elbiseler giydiriliyordu. 20. 

yüzyıla girerken tekstil endüstrisinin geliĢmesiyle bebek giysilerine renk geldi 

ve ilginç olan Ģu ki, baĢta erkek çocuklara pembe, kız çocuklara mavi renkler 

önerilmiĢti. Earnshaw Bebek Mağazası‘nın 1918 yılında yayınlanan bir gazete 

reklamında ―Erkek çocuklarınıza pembe giydiriniz. Pembe güçlü bir renktir ve 

erkeklere daha uygundur. Mavi ise daha narin olduğundan kız bebeklere uyar.‖ 

yazılıydı. BaĢka reklamlarda cinsiyet ayrımı olmadan mavi rengin sarıĢın 

bebeklere, pembenin kumrallara yakıĢtığı belirtiliyordu. 1940 yılında Time 

dergisi bir tablo yaparak hangi mağazanın hangi cinsiyete ne rengi önerdiğini 

okurlarına duyurmuĢtu. 1950‘lere gelindiğinde kız çocuklara uygun rengin 

pembe, erkeklere uygun rengin mavi olduğu konusunda hemen herkes hemfikir 

olmuĢtu. ‗‗Erkekler ve kızlar için renk kodlamalarının yapılması toplumsal 

cinsiyet farklılıklarının açık açık öğretilmesine yardımcı oldu‘‘(Fine, 2010: 

221). KuĢkusuz bunların kültürel değerlerle bağlantılı olduğunu unutmamak 

gerekir. 

Kültürel değerlerin değiĢime uğraması sonucunda kadın ve erkeğin 

rollerinde de değiĢiklikler gözlenmeye baĢlamıĢtır. Bu değiĢmeler genelde 

kadını erkekle eĢit hale getirmemiĢ sadece geçici bir süreliğine kamusal alanda 

var olmasını sağlamıĢtır. Özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında erkeklerin 

savaĢa gitmesi sonucu sanayide boĢ kalan yerlere kadınlar yerleĢtirilmiĢ bu da 

kadının kamusal alanda yer almasını sağlamıĢtır. Fakat savaĢın bitmesinin 

ardından dönen erkekler iĢlerine yerleĢtiklerinde kadınların bir kısmı tekrar özel 

alana hapsolmuĢ diğer bir kısım ise erkek egemen topluma uygun Ģekilde 

davranan ve eril dili kullanan bir kadın haline gelmiĢtir. Türkiye‘de ise bu 

durum biraz daha farklıdır. Türkiye'de ise bu durum biraz daha farklıdır.  

Osmanlı sonrası kurulacak ülkenin çağdaĢ bir ülke olabilmesi açısından 

kadın ve erkek ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaĢların eĢit haklardan 

yaralanması yönünde giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Kadınlara getirilen haklar ile 

birlikte Türk kadınının toplumdaki statüsü artmıĢ ve kamusal alana geçiĢ süreci 

baĢlamıĢtır. Cumhuriyetin kadınlara getirisi olan siyasal haklar birçok Avrupa 

ülkesi tarafından Türkiye'deki baĢlangıç sürecinden daha ileriki dönemlerde ele 

alınmıĢtır.  Günümüzde bu ülkelerin toplumsal cinsiyet konusunda daha 

eĢitlikçi olmaları kadınların sürece aktif katılım gösterdiklerinin ve kültürel 

farklılıkların toplumu Ģekillendirmede etkin rol oynadığının bir göstergesidir. 

Reklamlar iki yolla bir çocuğun toplumsal cinsiyet kimliğine katkıda 

bulunmakta ve her iki yol da birbiri ile bağlantılı olarak iĢlemektedir. Biri 

reklam mesajlarında yer alan toplumsal cinsiyet stereo tipleri ve diğeri de 

reklamın ikna etme ve bu yolla tükettirme özelliğidir. 
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Televizyon Reklamlarından Aktarılan Toplumsal Cinsiyet Mesajları 

Reklamların bir çocuğun toplumsal cinsiyet kimliğine etki edebilmesinin 

ilk yolu; mesajlarda yer alan eril ve diĢil modellere ve rollere çocukları maruz 

bırakmasıdır. ‗‗Genel olarak televizyon reklamlarında kadınlar, reklamı yapılan 

ev yada bebek ürünlerini evlerinde yada çocuklarına bakarken kullanan 

tüketiciler olarak yansıtılırlar. Erkekler ise genellikle erilliklerini sağlayacak 

yada arttıracak ürünleri kullanan tüketiciler olarak yansıtılırlar. Ayrıca 

erkeklerin genellikle reklamı yapılan ürünün kalitesini ve özelliklerini aktaran 

otoriteler ya da reklamı güçlü ses ve tonlamaları ile seslendiren kiĢileridir. 

Kadınlar ise reklamlarda bir ürün tanıttıklarında bu ürünler genelde güzellik, 

bakım ya da gıda ürünleridir‘‘ (Bussey ve Bandura, 1999‘dan aktaran 

Sabuncuoğlu, 2006: 128). Ayrıca kadınlar genellikle istihdam sahibi olarak 

yansıtılmamakta ve yansıtıldıklarında da hemĢire, sekreter vb. roller ile 

tanımlanmaktadırlar. Bu rollerde de sunulan kadınlar genellikle çekici, alımlı ve 

cinsel obje durumunda konumlandırılmıĢtır. Ancak günümüzde bu kadınların 

televizyon reklamlarında daha çok istihdam sahibi ve baĢarılı mevkilerde 

oldukları görülmektedir. Bunun sebebi de Türkiye‘de kadınların kamusal alana 

dahil olması ve ekonomik anlamda özgürlüklerini kazanmalarıdır. 

Çocukların yer aldığı reklamlar da tipik stereotipileri içermektedir. Erkek 

çocuklarının ağırlıklı olduğu televizyon reklamları daha çok montaj, yüksek 

sesli müzik, gürültülü aktiviteler içerirlerken, kız çocuklarının ağırlıklı olduğu 

televizyon reklamlarında daha çok yavaĢ ve huzur verici müzikler ve sakin 

davranıĢlar içermektedirler. Tipik olarak reklamlarda erkek çocukları dıĢarıda, 

kız çocukları da bir mekânın içinde oynarken görülmekte ve kamera açıları 

sayesinde erkek çocuklar daha baskın, kız çocuklar ise alt çekimler sayesinde 

daha küçük görünmektedirler (Pryor, 1997‘den aktaran Sabuncuoğlu, 2006: 

128). 

Özetle giysi, eylem, jest ve mimikler kullanılan araçlar, dil gibi 

göstergelerle birbirinden farklılaĢan kız ve erkek çocuklar yukarıda da 

belirtildiği gibi sosyalleĢme sürecinde kendi cinslerine ait rolleri pekiĢtirirler. 

Ailede baĢlayan bu süreç okulda da devam eder. Bu arada masallar, çizgi 

filmler, çocuklara yönelik kitaplar, dergiler hatta ders kitapları aracılığıyla var 

olan toplumsal roller tekrar tekrar pekiĢtirilir. Öte yandan günümüzde toplumsal 

değerlerin korunması, yaygınlaĢtırılması ve pekiĢtirilmesinde belki de en önemli 

yeri tutan kitle iletiĢim araçlarından biri televizyon da bu pekiĢtirmeyi sağlayan 

ve kalıpların yerleĢmesine destek olan en önemli mecradır.  
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HUGGĠES KIZ VE ERKEKLERE ÖZEL BEBEK BEZĠ REKLAMI 

Söylem Analizi 

https://www.youtube.com/watch?v=U9oxsoeLQZQ 

‗‗Onun süsü hiç bitmeyecek, onunsa maçı‘‘                                                                                                  

‗‗Onun Ģefkati hiç bitmeyecek, onunsa maceraları‘‘                                                                                                

‗‗O peĢinden çok koĢturacak, o peĢinden çok koĢacak‘‘                                                                                                

‗‗Onlar bu kadar çok farklıyken neden bezleri aynı olsun‘‘                                                                                               

‗‗Erkeklerde ön, kızlarda orta bölümün emiciliği çok fazla kızım için huggies, 

oğlum için huggies‘‘ 

Reklamlarda kullanılan söylem ve görseller toplumsal cinsiyet kalıp 

yargılarını güçlendirici bir etkiye sahiptir. Çoğu zaman farkında bile olmadan 

gizil öğrenme yoluyla bireyler reklamlarda sunulan kalıpları benimser ve 

içselleĢtirir. Böylece sunulan kalıpların kesin ve değiĢmez olduğu algısı oluĢur. 

Hâlbuki toplumsal cinsiyet kalıpları her bireye, yaĢanılan çevreye, içerisinde 

bulunan kültüre göre değiĢkenlik göstermektedir. 

Huggies reklamında toplumsal cinsiyet kalıplarının ele alınıĢ Ģeklini 

incelemek için reklamda kullanılan söylem ve görsel öğelerin altında yatan 

metinlere bakmalıyız. Reklamda kız ver erkek çocuklarının sergileyeceği 

davranıĢların biyolojik cinsiyetleriyle bağlantılı olduğunu öne sürecek Ģekilde 

ayrılıkçı bir dil kullanılmıĢtır. Kız çocuğunun süsünün hiç bitmemesi ifadesi, 

çocuklara ileride nasıl bir kadın olmaları yönünde Ģekilci bir içerik 

bulundurmaktadır. Kadınların ‗süslü varlıklar‘ olarak kategorize edilmesi ayrıca 

kadınları sınıflandırma açısından da eĢitsizlikler içermektedir. 

Erkek çocuğunun maçının hiç bitmeyeceği ifadesi ise sporsal faaliyet 

sergileme açısından kız ve erkek çocuklarının farklılıklarının olması gerektiğine 

vurgu yapmaktadır. Hâlbuki spor dallarında yer alan sporculara baktığımızda 

erkek futbol veya basketbol oyuncusu gördüğümüz gibi kadın futbol veya 

basketbol oyuncusu da görmekteyiz. Reklam her iki cinsin de spor faaliyetlerini 

sergileyebileceğini göstermekten uzak olup kız çocuklarının bu tür spor 

dallarında yer almasına engel olurken, erkek olabilmenin Ģartını ise maç 

yapmaya bağlamaktadır. Yani bu durum futbol, basketbol vs. sporlarda maç 

yapmayı benimsememiĢ erkek çocukları üzerinde bir baskıya sebep olmakta ve 

hegemonik erkekliğin verdiği güç ve kalıplarla onları erkek kategorisinin dıĢına 

itmektedir. 

‗‗Onun Ģefkati hiç bitmeyecek, onunsa maceraları‘‘ ifadesini irdeleyecek 

olursak ‗Ģefkat‘ de ‗macera‘ da bireylerin biyolojik cinsiyetlerinden bağımsız 

olarak meydana gelmiĢ olgulardır. Bireyin Ģefkatli olması nasıl olurda kız 

çocuğu ya da kadın olmasına bağlanabilir  Bir duygu olarak Ģefkat erkeklerde 

de kadınlarda da bulunması ya da bulunmaması görülebilecek bir Ģeydir. 

Reklamda kız çocuğuna Ģefkatli olmayı öğütleyip aile kurumunun 

https://www.youtube.com/watch?v=U9oxsoeLQZQ
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devamlılığının sağlanması istenmektedir. Kız çocuğu büyüdüğünde anne ve 

babasına bakacak Ģefkate sahip olmalı ayrıca evlendiğinde bu Ģefkati eĢine ve 

çocuklarına göstererek uysal bir kadın kalıbına uygun hale gelmelidir düĢüncesi 

Ģefkat ve kadın olgusunu birbiriyle özdeĢleĢtirmektedir. 

‗‗Onunsa maceraları hiç bitmeyecek‘‘ ifadesinde ise Erkek çocuğunun 

maceralarının hiç bitmeyecek olduğunun söylenmesi bile erkek çocuklarının ev 

dıĢında bir hayatlarının olduğu ve kamusal alanda daha çok yer aldıkları fikrinin 

oluĢmasına sebep olmaktadır. Maceraperest olma erkek çocuklarına atfedilip 

onlara ‗dünyanın kapıları açılırken‘ kız çocukları bu durumdan mahrum 

bırakılarak özel alanda yerlerini almaktadır. Bu ayrım daha sonrasında 

kadınların iĢ hayatında daha az sayıda yer almasına ve kadın giriĢimcilerin daha 

az sayıda olmasına ortam hazırlamaktadır. 

‗‗O peĢinden çok koĢturacak, o peĢinden çok koĢacak‘ ifadesi ise kadın 

ve erkeğe olan  genel bakıĢ açısını ortaya koymaktadır. Kadının bakılan nesne 

konumunda, erkeğin ise bakan özne konumunda yerleĢtirilmesi kadın ve erkek 

arasındaki güç paylaĢımında var olan eĢitsizliği vurgulamaktadır. Erkeğin güçlü 

istediğini elde eden bir varlık olarak koĢma eylemini gerçekleĢtirmesine karĢın 

kadın cinselliğiyle toplumu birbirine düĢürebilecek potansiyele sahip bir varlık 

olarak ifade edilmektedir. Ayrıca bu söylem oldukça heteroseksist bir anlayıĢı 

da bünyesinde barındırmaktadır. Bir kadının da bir erkeğin peĢinden 

koĢabilecek olma durumunu yok saymakta, bir kadının bir kadının peĢinden ya 

da bir erkeğin bir erkeğin peĢinden koĢma ihtimaline yer bile vermeyip LGBTĠ 

bireyleri göz ardı etmektedir. 

Reklam, toplumsal cinsiyet farklılığına vurgu yapan ifadelere yer 

verdikten sonra ‗Onlar bu kadar farklıyken neden bezleri aynı olsun‘ ifadesini 

eklemektedir. Öyleyse kız ve erkek çocuklarını birbirinden ayıran Ģey biyolojik 

cinsiyetleri değil de, toplumsal cinsiyetleridir denilebilir. DeğiĢtirilemeyeceği 

düĢünülen biyolojik cinsiyetten bağımsız olarak toplumsal cinsiyet kalıplarının 

bu denli eĢitsizlik içermesinin sebebi toplumsal yapılaĢma, düzen ve güç 

iliĢkisinden kaynaklanmaktadır.  

Reklam biyolojik cinsiyetleri farklı olduğu için farklı koruma yüzeylerine 

sahip bebek bezlerinin üretilmesinden çok toplumsal cinsiyet rollerinde 

farklılığa vurgu yaparak kız ve erkek çocuklarının toplumsal cinsiyet açısından 

da eĢit olamayacağını anlatmaya çalıĢmıĢtır.  

Bu tür reklamlar toplumsal cinsiyet kalıplarını oluĢturduğu gibi toplumsal 

cinsiyet eĢitsizliği uçurumunun daha da artmasına sebep olmaktadır. 

Reklamlarda kullanılan objeler, renkler, insanların konumlandırılma biçimleri 

birçok açıdan örtük mesajlar içermektedir.  

Kullanılan görseller de tıpkı kullanılan söylem gibi toplumsal cinsiyet 

kalıplarının oluĢturulmasında ve pekiĢtirilmesinde etkilidir.  
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Huggies reklamını görsel olarak incelediğimizde kız çocuğunun pembe 

bir arka planla, erkek çocuğunun ise mavi bir arka planla gösterildiği 

görülmektedir.  Bu sahnelerde kullanılan objeler de kesin bir netlikle ikiye 

ayrılmıĢ durumdadır. Pembe yastıklar, pembe elbise, çiçekler, inci kolye gibi 

objeler kız çocuğun yer aldığı sahnede konumlandırılmıĢken, fil, gergedan, yeĢil 

top, yeĢil koltuk, mavi kıyafetler erkek çocuğun yer aldığı sahnede 

konumlandırılmıĢtır. Kız çocuğun pembe bir kıyafetle çiçeklerin, tüllerin 

olduğu bir odada oyuncak bebeği okĢarken gösteriliyor olması kız çocuklarının 

ileride birer anneye dönüĢeceğine ve anneliğinde çocuk bakımını üstlenmekle 

iliĢkili olduğu algısına vurgu yapmaktadır. Bir kız çocuğunun ileride bir kadına 

değil de bir anneye dönüĢeceğini göstermek kadın cinselliğini örtbas ederek, 

muhafazakar bir zihniyetle anneyi kutsallaĢtırır. 

Ayrıca kız çocuğunun çiçeklerle aynı ortamda konumlandırılması kız 

çocuk, kadın ve çiçek arasında bir özdeĢim kurulmasına sebep olurken kız 

çocuklarının ve kadınların hassas, narin, kibar ve kırılgan yapıda olduğunu 

vurgulamaktadır. Erkek çocuğun yer aldığı sahnelerde pembe rengin olmaması 

kullanılan objelerin mavi-yeĢil ağırlıklı olması (mavi-yeĢil bir uçak, mavi sele, 

mavi renkte kıyafetler ) ayrıca erkek çocuğuna özgü denilen araba, uçak, top 

gibi oyuncakların bulunması erkek çocuklarının özel alanın dıĢında yer aldığını 

ve mekanik araçlarla ilgili olmaları gerektiği yönünde bir vurguya sebep 

olmaktadır. Kız çocuğunun bakılan, erkek çocuğunun bakan olarak 

gösterilmesini ise kız çocuğunun kameraya doğru direkt olarak koĢmayıp yan 

profilde koĢarken gösterilmesi, erkek çocuğun ise direkt kameraya karĢı 

koĢmasından anlaĢılmaktadır. Reklamda kız ve erkek çocuğun gösterilme 

Ģekillerinin de farklı olduğu görülmektedir. Kız çocuğunun otururken bacakları 

kapalı, yana dönük otururken, erkek çocuğun ise bacaklarını iki yana açarak 

oturması kız çocuğun cinsel organını gizlemesi, erkek çocuğunun ise cinsel 

organıyla gurur duyması gerektiğini öne süren zihniyetin bir ürünü olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Reklam boyunca çocuklarla ilgilenen tek kiĢinin 

‗‗anne‘‘ görevini üstlenmiĢ olan kadın olması çocuk bakımının hangi ebeveyne 

ait olarak algılandığını da ortaya koymaktadır. Reklamın sonuna gelindiğinde 

bezlerin anatomik yapıya uygunluğu vurgulanırken, bezlerin ambalajı ve 

üzerinde yer alan görsel öğeler biyolojik farklılıktan tamamen bağımsızdır. Kız 

çocukları için pembe ambalajlı, üzerinde topuklu ayakkabılı, kurdeleli minnie 

mouse bulunan bezler üretilirken, erkek çocuklarının bezleri mavi ambalajlı 

olup paketlerin üzerinde mickey mouse bulunmaktadır. Anatomik yapıya vurgu 

yapması beklenen reklamın tamamen toplumsal cinsiyet farklılığına vurgu 

yapması ve kalıpları bu denli eĢitlikten uzak seçmiĢ olması düĢündürücüdür.  
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SONUÇ 

Kadınlar, erkeklerin yer aldığı dünya ve kendilerine özgü, çocuklarıyla, 

ev iĢleriyle ve eĢ görevleriyle ait oldukları dünya olmak üzere iki dünyanın 

ürünüdür. Çoğunlukla da özel alanın rolleriyle, özel alana ait bir nesne olarak 

karĢımıza çıkmaktadırlar. Bu anlamda toplumsal cinsiyet ve toplumsal 

değerlerle belirlenmiĢ bir kalıba uygun olarak davranıĢ sergilemektedirler. 

Toplumsal cinsiyet; genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerin tanımladığı 

biyolojik cinsiyetten farklı olarak topluma egemen söylem tarafından 

oluĢturulmuĢ(siyasi kategorilere dayanan), toplumun fertlerince sorgulanmadan 

doğal bir gerçeklikmiĢ gibi kabul gören, duygulanma, düĢünme ve davranmayı 

Ģekillendiren ―kadın‖ ve ―erkek‖ kalıplarıdır.  

Öznel bir değerlendirmenin sonucu olan nesnellikten uzak bu kalıplarla 

erkek egemen toplumlarda kadın; gerek kiĢilik özellikleri, yetenekleri ve 

bilgisiyle gerekse sahip olduğu haklar ve hali hazırdaki konumu açısından 

hukuki, siyasi, ekonomik, toplumsal alanlarda kadın-erkek eĢitliğine aykırı 

Ģekilde erkeğin gerisinde konumlandırılmaktadır. Toplumsal değerler, kadını ve 

erkeği toplumsal cinsiyet rollerine hazırlayıcı, erkek egemen söyleme has 

düĢünüĢ ve davranıĢ kalıplarını içselleĢtirici ve kadının erkeğin gerisinde 

konumlandırılıĢını destekleyici rolleriyle toplumsallaĢma sürecinin oldukça 

etkili bir elemanı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Diğer bir deyiĢle 

pasifleĢtirilmiĢ, kontrol altına alınmıĢ, bedeni üzerinden değerlendirilen, 

üretim(parasal karĢılığı olmayan hane içi üretim) ve yeniden üretim[biyolojik 

yeniden üretim(çocuk doğurma), hanenin günlük iĢleri ve hane halkını ertesi 

güne hazırlama görevi] rolleriyle kamusal alandan mümkün olduğunca 

soyutlanmaya çalıĢılan ve özel alana hapsedilen kadınlar, toplumsal değerler ve 

toplumsal cinsiyet rolleri ile erkek egemen kültür ve temsilcilerinin sınırlarını 

ve niteliklerini kesin çizgilerle belirledikleri bir kalıba hapsedilmektedirler.  

Toplumun kültürüne ait imajları, değerleri, mitleri ve dili kullanan 

reklamlar, hakim toplumsal değerleri yeniden üreterek, onaylayarak ve 

devamlılığını sağlayarak, toplumsal değerleri ve tutumları manipüle etme 

gücüyle egemen söylemin oluĢturduğu, doğal bir gerçeklikmiĢ gibi sunduğu 

―kadın‖ kalıbının benimsenmesinde ve varlığının devamında etkili olmaktadır.  

Kadınlar, genç ve güzel,  çekici kadın, yaĢlı kadın, çalıĢan kadın ve eĢ 

anne rolleriyle reklamlarda sıklıkla yer almakta, ―tüketen (belli güzellik 

kalıplarına uymak için, daha iyi bir ev hanımı ve anne olmak için ürünleri satın 

almaya, tüketime motive edilen)‖ ve ―tüketilen (güzelliği ve seksiliği ile 

özgüven kazanan ve bedeni erkek bakıĢının nesnesine dönüĢtürülen, tüm emeği 

karĢılıksız aile saadeti için harcanan)‖ olarak sunulmaktadır. Bu sunumların 

toplumsal cinsiyet eĢitliği gözetilerek hazırlanması ve toplumsal cinsiyet 

kalıplarına maruz kalan çocuklara bu kalıpların değiĢtirilmesine yönelik uygun 

materyaller, rol modeller ve aileyi bilinçlendirici kamu spotları oluĢturulması 
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gerekir. Sadece bunlar yeterli olmasa da bu durumu tanımak toplumsal cinsiyet 

eĢitliğinin sağlanması aĢamasında çok önemli bir faktördür. 
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―UZUN HĠKÂYE‖ FĠLMĠNĠN GREIMAS‘IN  

EYLEYENSEL ÖRNEKÇESĠNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESĠ 

         

 Melik KOÇ

 

 ÖZET  

 Sinema ve edebiyat arasındaki uzun soluklu iliĢki, ciddi bir iĢ birliği 

içinde varlığını sürdürmektedir. Sinema endüstrisi birçok ülkede, çok satan ya 

da edebi değeri yüksek olan romanları filmleĢtirmektedir. Zira sinema insanları 

doğrudan ya da dolayı olarak etkileyebilen kitle iletiĢim araçları içerisinde 

önemli bir tutmakta, hedef izleyici kitlesine mesajlarını aktarmaktadır. Sinema 

her ne kadar kurgu ağırlıklı olsa da ele aldıkları konuyu betimlerken sosyo-

ekonomik ve kültürel veriler de sunabilmektedir.  

 Sinemasal anlatının, göstergebilimsel yöntemle çözümlenmesinin 

baĢlangıcı 1960‘lı yıllara tekabül etmektedir. Göstergebilimsel çözümleme, 

dilbilim ve yapısalcı olmak üzere iki koldan beslenerek geliĢmiĢtir. Dilbilim 

çerçevesinde, Saussure‘ün göstergebiliminden, yapısalcılık çerçevesinde, 

Propp‘un anlatıbiliminden beslenen Algirdas Julien Greimas‘ın 

göstergebilimsel çözümleme yöntemi, ilk anlamlı göstergebilimsel çalıĢmaların 

yapılmasını olanak sağlamıĢtır. Bu çalıĢmada, göstergebilim çözümlemesini 

besleyen iki ana koldan; dilbilim ve bağlamında Saussure, yapısalcılık ve 

bağlamında Propp‘tan yola çıkılarak ―Uzun Hikâye‖ filmi Greimas‘ın 

eyleyensel örnekçesine göre çözümlenmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Göstergebilimsel çözümleme, Anlatıbilim, 

Saussure, Propp, Greimas, Eyleyensel Örnekçe, Uzun Hikâye sinema filmi. 

 

ANALYSIS OF FILM ―UZUN HĠKAYE‖  

ACCORDING TO ACTANT ANALYSIS OF GREIMAS 

  

 ABSTRACT 

 The long-standing relationship between cinema and literature continues 

to exist within a serious business alliance. The cinema industry is filming novels 

that sell well in many countries or are so high in literary value. Because cinema 

holds mass within the means of mass media that can affect people either directly 

or as a result, the ta rget transmits its message to audience. Although cinema is 

predominantly fiction, it can present socio-economic and cultural expressions 
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while describing what it deals with.  

 The beginning of the analysis of cinematic narrative by semiotic 

method corresponds to the 1960s. Semiological analysis has evolved from two 

lines, linguistics and structuralism. In the framework of linguistics, Algirdas 

Julien Greimas's semiotic method of analysis, fed from Saussure's semiotics and 

structuralism, from Propp's narrative, allowed the first meaningful semiotic 

studies to be done. In this study, analysis of the two main tributaries feeding the 

semiotics; in the context of linguistics and Saussure, structurally and in the 

context of Propp, the film‖ Uzun Hikaye‖ is resolved according to the Actant 

Analysis of Greimas. 

Key Words: Semiologic analysis, Narrative science, Saussure, Propp, 

Greimas, Actant Analysis, Osman Sınav, Uzun Hikâye. 

 

 GĠRĠġ 

 Sinema hem etki alanı hem görselliği bakımından yirminci yüzyılın en 

ilgi çekici anlatı sanatı olarak görülmektedir. Sinemanın bir anlatı sanatı olarak 

görülmesi, anlatı kuramlarının sinema çözümlemelerinde kullanılabilmesine 

olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda sinema filmleri anlatı bakımından tıpkı 

roman ve tiyatro eserleri gibi göstergebilimsel yöntemlerle 

çözümlenebilmektedir. 

 On dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın baĢlarında 

ortaya çıkmıĢ bir sanat olan sinema (Koluaçık, 2010: 182), Andre Bazin (2011: 

65) tarafından, edebiyat ve tiyatronun mirasçısı olarak kabul edilmekte, 

sinemanın edebiyat, tiyatro, müzik gibi sanat dallarına benzeyen bir yapıda 

olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte Bazin, sinemanın çok kısa bir 

zaman içinde popüler bir sanat dalı olarak Ģekillendiğini, tiyatronun, toplumsal 

bir sanat olarak ayrıcalıklı kültürel azınlığa hitap ettiğini, edebiyatta ise beĢ yüz 

yıl içinde ulaĢılan mesafenin sinemada yirmi yıl içinde kat edilmeye 

çalıĢıldığını belirtmektedir. Eli Faure (akt. Gönen, 2007: 61)‘göre ise, sinema 

tüm sanatları bünyesinde barındıran yedinci sanat olarak tanımlanmaktadır. 

BaĢka bir deyiĢle sinema, bütün sanatlara uzanabilen, bütün sanatları kendi 

özüyle birleĢtirebilen bir sanat olarak görülmektedir (OdabaĢ, 2013: 23). 

  Günümüzde yedinci sanat dalı olan sinema, alt yapısını oluĢturan 

gövdesini yani senaryoyu genelde eski bir sanat dalı olan edebiyattan 

almaktadır (ġimĢek, 2012: 311). Filmler, sosyal gerçekliğin Ģu ya da bu Ģekilde 

inĢa edilmesine zemin hazırlayan psikolojik duruĢları, dünyanın ne olduğu ve ne 

olması gerektiğine iliĢkin ortak düĢünceyi yönlendirerek toplumsal kurumları 

ayakta tutan daha geniĢ bir kültürel temsiller sisteminin bir parçasını 

oluĢturmaktadır (Ryan ve Kellner, 2010: 38).  Her film ekonomik sistemin bir 

unsuru olduğu için aynı zamanda ideolojik sistemin de bir parçası olarak 



 

 

 

 

 

 
 

 

                         TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

123 

 

görülmekte, dolayısıyla sinema ve sanat, ideolojik sistemin branĢları olarak 

kabul edilmektedir (Büker ve Topçu 2010: 100). 

  Sinema kitleleri eğlendirme amacı dıĢında, propaganda aracı olarak da 

kullanılmakta ve bu yönüyle ideolojik bir anlatının ürünü olarak ortaya 

çıkmaktadır. Gerek filmdeki karakterlerin dünya görüĢleri gerekse filmde 

kullanılan kostümler, ıĢık, ses ya da renkler belirli bir mesajın etrafında 

kurgulanarak seyirciye aktarılmaktadır. Seyirci, bir yandan kurmaca dünyada 

gerçekleĢtirilen bu anlatıyı izlerken bir yandan da politik, toplumsal ya da 

kültürel bir mesaja maruz kalmaktadır. Bu bağlamda göstergebilim, filmlerin 

yapısını ve filmler içerisinde sunulan derin anlamsal mesajları çözümleyebilme 

olanağı sağlamaktadır (Parsa, 2008:2). 

 ÇağdaĢ düĢüncede ilk olarak göstergebilim kavramı bir dilbilimci olan 

Ferdinand de Saussure tarafından ortaya atılmıĢ olup, Saussure dili kavramları 

ifade eden göstergeler olarak tanımlamıĢtır (Rifat, 1998: 20). Göstergebilim ve 

halkbilim alanlarında çalıĢmalar yapan Vladimir Propp (2001), Saussure‘nin 

dilbilim üzerine yapmıĢ olduğu bu çalıĢmadan yola çıkarak, Rus halk 

masallarını inceleyecek bir yöntem geliĢtirmiĢtir (Bars, 2014: 259). Propp‘un 

Rus masallarını incelemesinde, eylemler ve kahramanların fonksiyonlarının 

değiĢmediği sonucuna varmıĢtır. Propp gibi, Greimas da Saussure‘nin 

çalıĢmalarını farklı bir alanda yorumlayarak, göstergebilim üzerine bir kuram 

oluĢturmuĢtur. Greimas, Saussure‘nin ―gösterge: gösteren/gösterilen‖ kuramını; 

―gösterge: anlatım/içerik‖ Ģeklinde geliĢtirmiĢ, yazılı ve görsel tüm metinlerde 

uygulanmasını kolaylaĢtırmıĢtır (Parsa ve Parsa, 2004: 90). 

  Greimas göstergebilimi, ―insan için, dünyanın ve insanın anlamını‖ 

ortaya koyan bir yöntem olarak tanımlamaktadır.  Greimas için önemli olan 

metnin anlamlandırılmasıdır. Bunun için metnin yapısının bilinmesi 

gerekmektedir (Kolcu, 2008: 311). Greimas, Saussure‘nin çalıĢmaları ve 

Propp‘un anlatı fonksiyonundan yola çıkarak göstergebilimi sinemaya 

uyarlamıĢ, bu sayede sinema filmlerinin sunduğu anlatıların yorumlanmasını 

sağlamıĢtır (Dündar ve ġentürk Kara, 2017: 43). Greimas, sinema filmlerinin 

çözümlenmesinde de kullanabilecek ―eyleyensel örnekçe‖ yöntemini ortaya 

çıkarmıĢtır (Altunkaya, 2012: 763). Bir anlatı sanatı olan sinema da tıpkı roman 

ve tiyatro oyunları gibi yazılı bir metinden beyaz perdeye aktarılmaktadır. Bir 

göstergebilimci olmasının yanı sıra bir anlambilimci de olan Greimas, 

geliĢtirmiĢ olduğu eyleyensel örnekçe yöntemi ile sinema filmlerinin temel 

anlamsal boyutunu kavrayabilme olanağı sağlamıĢtır. Temel anlamsal boyut; 

sinema filminin derin yapısı ile sinema filminin alt metinde seyirciye sunmak 

istediği mesajı içermektedir (Soydan, 2007: 8).  

 Bu çalıĢmada yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden  Yiğit Güralp 

tarafından senaryolaĢtırılarak sinemaya uyarlanmıĢ ve Osman Sınav tarafından 

yönetilmiĢ, 12 Ekim 2012 tarihinde vizyona girmiĢ olan Uzun Hikâye adlı film 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kutlu
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yi%C4%9Fit_G%C3%BCralp&action=edit&redlink=1
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Greimas‘ın eyleyensel örnekçesine göre çözümlenmiĢ ve anlatı durumu 

incelenmiĢtir.  Kutlu‘nun hikâyesi olayların geçtiği dönemi özellikle 

belirtmemekte ama bu zamansızlık iktidarlar değiĢse bile bazı Ģeylerin bir 

Ģekilde sosyal yaĢamda hep sürdüğünün altını çizmektedir. Tarihin ilk 

çağlarından günümüze kadar topluluk halinde yaĢayan insanların bulunduğu 

yerlerde hükmedenler ve hükmedilenler daima olmuĢtur. Bu bağlamda filmin 

konusu dünya tarihinin istisnasız her döneminde söz konusu olan tahakküm 

iliĢkilerini gönderme yapmaktadır. Bu iliĢkileri içerisinde dürüst kalmaya 

çalıĢan Ali‘nin hikâyesini anlatmaktadır. 

1. Uzun Hikâye Filmi 

 Film yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden  Yiğit Güralp 

tarafından senaryolaĢtırılarak sinemaya uyarlanmıĢ ve Osman Sınav tarafından 

yönetilmiĢ, 12 Ekim 2012 tarihinde vizyona girmiĢtir. 2012 yılı Mart ayında 

baĢlayan filmin çekimleri 8 haftada tamamlanmıĢtır. Filmde 65 oyuncu ve 

450‘ye yakın figüran rol almıĢtır. Film ekibi 80 kiĢiden oluĢmuĢtur. Filmin 

çekimleri Kütahya, Adapazarı, Ayvalık, Cumalıkızık, Altınoluk ve  Bursa‘da 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

1.1 Uzun Hikâye Filminin Kimliği 

 Filmin BaĢlığı   : Uzun Hikâye
1
  

 Yapım Yılı   : 2012 

 Ülke    : Türkiye 

 Yapımcı   : Osman Sınav, Suat Kapkı 

 Yönetmen   : Osman Sınav 

 Senaryo   : Yiğit Güralp 

 Müzik    : UlaĢ Özdemir 

 Görüntü Yönetmeni  : Vedat Özdemir 

 Yapım Sorumlusu  : Hakan Mataracı 

 Oyuncular   :  

 Kenan Ġmirzalıoğlu  Bulgaryalı Ali  

   Tuğçe Kazaz      Münire  

   Altan Erkekli      Emin Efendi  

   Zafer Algöz      ġeref Hoca 

                                                           
1 http://sinematurk.com/film/46296-uzun-hikaye/kunye/, (eriĢim tarihi: 24.04.2018) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kutlu
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yi%C4%9Fit_G%C3%BCralp&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCtahya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Adapazar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayval%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1noluk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cumal%C4%B1k%C4%B1z%C4%B1k,_Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m
http://sinematurk.com/film/46296-uzun-hikaye/kunye/
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   Güven Kıraç      Tren ġefi  

   Cihat Tamer      Okul Müdürü  

   Mahir GünĢiray     Savcı  

   KürĢat Alnıaçık     Zopuroğlu Ġsmet  

   Osman AlkaĢ      Musa ÇavuĢ  

   Cengiz Bozkurt    Müstahdem  

   Mustafa Üstündağ    Makasçı  

   Erkan Avcı     Selami  

   Ġsmail Hakkı Ürün    Gazozcu Nurettin  

   Bora Koçak     Kara Turan  

   Ferdi Kurtuldu     Foto Tombul  

   Ufuk Karali      Ġstasyon ġefi  

   Ushan Çakır     Mustafa (YetiĢkin)  

   Damla Sönmez     Ayla  

   Taner Ölmez     Celal  

   Batuhan Karacakaya     Mustafa (15 YaĢ)  

   Elif Atakan     Feride  

   Elif Yılmaz     Köylü Kadın  

   Berk Buğra     Üçgen Erdoğan  

   BaĢak Kasacı     Makasçının Karısı  

   Buğra Bahadırlı     Üçgen Erdoğan  

   Meriç Benlioğlu     Sevim  

   Melih Çardak      Zopuroğlu  

   Sait Genay      Mantocu  

   ġener Kökkaya     Çerçi Abdullah  

   Mustafa Alabora    Kamil Zeki Bey  

   Taha Yusuf Tan    Mustafa (5 YaĢ)  

   Fatma Betül Cordal     Makasçının Kızı  
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 Uzun Hikâye Filminin Konusu 

Yazar Mustafa Kutlu‘nun ―Uzun Hikâye‖si çift anlamlı bir kullanıma 

sahiptir. Kutlu bu 114 sayfalık eserini hem uzun bir hikâye olarak tanımlamıĢ 

hem de hikâyenin içeriğinde yılları kapsayan bir olay örgüsünü iĢaretlemiĢtir. 

Eser annesini kaybeden bir çocuğun babası ile yaĢadığı uzun, çalkantılı, 

dokunaklı bir macerayı anlatmaktadır. Ali karakterinin yaĢadığı olaylar, genelde 

zorbalığa dayanan yapısıyla adalet ve adaletsizlik teması içerisinde 

iĢlenmektedir. Filmde adalet duygusuna sürekli gönderme yapılmaktadır. ―Uzun 

Hikaye‖ de adı ‗sosyalist‘e çıkacak kadar eĢitlikçi, vicdanlı ve iyi bir adam olan 

arzuhalci Ali‘nin çok sevdiği karısı ölünce oğlunu alıp, Anadolu‘nun çeĢitli 

Ģehirlerine sürüklenmesi, gittikleri her yerde tutunamamanın, yerleĢememenin 

sıkıntılarını yaĢamaktadır. 

Ali babasını küçük yaĢta kaybetmiĢ dedesi Pelvan Sülüman tarafından 

büyütülmüĢtür. Dede bir fırsatını bularak torunu ile beraber Türkiye‘ye 

kaçmıĢtır. Ailenin diğer fertleri ise aynı yolu izlerken yakalanmıĢlardır. O 

yıllarda Bulgaristan ve Türkiye arasındaki iliĢkiler politik nedenlerden dolayı 

iyi değildir. Bu olaylardan sonra ne Kırcaali‘de kalan annesinden ne de diğer 

akrabalarından haber alamamıĢ daha sonra aile bağları tamamen kopmuĢtur. 

Pelvan Sülüman Ġstanbul‘a gelince hemĢerilerden bir ikisinin yardımı ile Eyüp 

Sultan‘da bir eve yerleĢmiĢtir.  

Pelvan Sülman‘ın ölümü sonrasında Ali‘nin tahsili yarım kalmıĢ, bir sürü 

iĢe girip çıkmıĢtır. Kâtiplik, puantörlük, muhasebe yardımcılığı, bir kitapçıda 

tezgâhtar ve avukat yardımcısı olarak çalıĢmıĢtır.  Ali okumaya meraklı bir 

kiĢilik yapısına sahiptir. Kitapçının yanında iken çok kitap okumuĢ, yazı 

yazmaya da o günlerde baĢlamıĢ, okuduğu kitapların etkisi ile hak ve adalet 

konularında hassasiyeti artmıĢtır. Haksızlığa tahammülünün olması nedeniyle 

sosyalist unvanı almıĢtır. Bu nedenle sürekli yer değiĢtirmek zorundadır kalmıĢ, 

film boyunca yerleĢmek üzere gittiği her kasabada devletin gücünü arkasına 

alan adaletsiz yöneticilerle karĢılaĢmıĢ ve onlarla mücadele etmek zorunda 

kalmıĢtır.  

Kitapçıda çalıĢırken Münire adlı bir kızla tanıĢmıĢtır. Münire‘nin ailesi 

Ġstanbul da yazlık kıĢlık sinema iĢletmektedir. Münire ağabeylerinden baskı 

gören genç bir kızdır. Ali‘nin askerden dönmesine müteakiben kaçmak zorunda 

kalmıĢlardır. Bu evlilikten hikâyenin anlatıcısı Mustafa dünyaya gelmiĢtir. 

Münire ile Ali arasında büyük aĢk ve sevgi he ne kadar Ali Münire‘yi 

kaybetmiĢ olsa da film boyunca vurgulanmaktadır. Ali‘nin birbiri ardına 

sürüldüğü Anadolu kasabalarında geçen film üç bölüm halinde anlatılmaktadır. 

Münire‘nin kaybedildiği ilk bölüm dıĢında tüm bölümlerin kendi içinde bir nevi 

tekrara dönüĢtüğü görülmektedir. 
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2. Göstergebilim 

Göstergebilim öncelikle kendi geliĢtirdiği yöntemleri ve inceleme 

örnekçelerini diğer insan bilimlerine sunan yöntembilimsel bir yaklaĢımdır 

(Rifat ve Rifat, 1998: 299).  Saussure (1998), 1906- 1910 yılları arasında 

verdiği derslerde ortaya attığı artsürem/ eĢsürem dil/söz gösteren/ gösterilen 

ayrımlarıyla dilbilimde baĢlayan göstergebilim serüvenini geliĢtirerek ruhbilim, 

yazınsal eleĢtiri, mimari, sibernetik, iletiĢim, sinema gibi pek çok bilim dalında 

büyük değiĢikliklere yol açmıĢtır (Onart, 1973: 262 den akt. Dağlı, 2012: 15). 

Yapısalcılık çalıĢan kuramcılar arasında Greimas‘ın ayrı bir yeri vardır. 

Greimas göstergebilimi kendi kendine yeten özerk bir bilim düzeyine 

yükseltmiĢtir. Greimas ―Eyleyenler modeli‖ olarak adlandırılan yöntemini, 

Hijelmslev‘in ―dil cebiri‖, Propp‘un ―Eyeleyenler örnekçesi‖, Levi Staruss‘un 

―temel karĢıtlıklar ilkesi doğrultusunda kullandıkları yöntemleri geliĢtirerek, 

onların kuramı üzerine inĢa etmiĢtir (Rifat, 1998: 299, 96; Kolcu, 2008: 300-

301). 

2.1.   Greimas‘ın Eyleyensel Örnekçesi 

Greimas göstergebilimi yöntemsel açıdan bir bütün olarak 

kullanılabileceği gibi, kuramın özellikle anlatı boyutu için geliĢtirmiĢ olduğu 

çözümleme örnekçeleride yazınsal eleĢtiriyi, yazınsal incelemeleri, metin 

açıklamalarını ya da anlatı çözümleme tekniklerini büyük ölçüde etkilemiĢtir. 

Yazın eleĢtirisini etkileyen eyleyenler örnekçesine göre anlatılar çok değiĢik 

biçimlerde gerçekleĢme durumu bulsalar da anlatıdaki olaylar (eylemler dizisi) 

aynı tip kiĢiler (eyleyenler) çevresinde geliĢme göstermektedir. Bu eyleyenlerin 

özellikleri de anlatıdaki iliĢkilerine ve iĢlevlerine göre belirlenmektedir. BaĢka 

bir deyiĢle eyleyenler, anlatı dilbilgisinin değiĢik kiĢileridir. Greimas 

kuramı‘nın 1966 yılındaki aĢamasında altı eyleyenli bir model oluĢturmuĢtur. 

Bu eyleyenler örnekçesi doğrudan doğruya Özne‘nin (kahramanın ulaĢmaya 

amaçladığı ve gönderen ile gönderilen arasında bir iletiĢim birimi olarak 

konumlanan nesne çevresinde odaklanmaktadır. Özne‘nin isteği ise yardım ile 

karĢı çıkanın anlatıda oynayacakları rollere (yaptırımlara göre 

biçimlenmektedir) (Rifat, 2013: 204).  

 

GÖNDEREN                      NESNE       GÖNDERĠLEN 

   

     

YARDIMEDEN             ÖZNE   KARġIÇIKAN 

Kaynak: (Rifat, 2013: 204) 
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 Gönderen : Anlatıyı harekete geçirir. ArayıĢın Nesne‘sini 

belirlemekte ve eksikliği duyulan bu Nesne‘nin bulunması için bir kiĢiyi 

(kahramanı, Özne‘yi) göreve çağırmaktadır.  

 Nesne  : Anlatıda aranılan eyleyen, arayıĢın konusudur. Özne 

gönderenin çağrısına uyarak onunla bir anlaĢma (sözleĢme) yapan ve arayıĢın 

konusu olan nesneyi bulup, getirmekle görevlendirilen eyleyendir (kahraman). 

 Özne   : Gönderenin çağrısına uyarak onunla bir anlaĢma 

yapan (sözleĢme) yapan ve arayıĢın konusu olan Nesne‘yi bulup getirmekle 

görevlendirilen eyleyen (kahraman) dır. 

 KarĢıçıkan : Özne‘nin arayıĢını durdurmaya, engellemeye çalıĢan 

eyleyen, KarĢıt Özne‘dir. 

 Yardımeden : Özne‘nin arayıĢını kolaylaĢtıran, ona görevini yerine 

getirmede katkıda bulunan eyleyendir. Özne/ Nesne arasındaki iletiĢimi 

kolaylaĢtırır. 

 Gönderilen : ArayıĢın konusu olan Nesne‘yi Özne‘nin arayıĢı 

sonunda elde eden ve Özne‘yi ödüllendiren eyleyendir. Özne‘nin baĢarısızlığı 

karĢısında da onu baĢlangıçta yapılan anlaĢma gereği cezalandıracak olan 

eyleyendir (Rifat, 2013: 204).  

 Eyleyensel örnekçe modelinde bulunan bu rollerden en az iki tanesi 

(özne ile nesne), tüm anlatılarda bulunmak zorundadır (Oluk Ersümer, 2004: 

45). Greimas‘ın modelinde eyleyen kavramı, kiĢi kavramından geniĢtir. Eyleyen 

insan, nesne, somut ya da soyut bir varlık olabilir. Greimas‘a göre, bir sinema 

filminin anlatı çözümlemesi için göstergelerin birbiriyle olan iliĢkilerini ortaya 

çıkartmak gerekir. Greimas‘a göre anlatı izlencesi Özne‘nin bir baĢka Özne‘yi 

etkileyerek, içinde bulunduğu duruma dönüĢtürmesidir. Bir anlatı izlencesi 

göstergebilimsel yaklaĢım uyarınca dört evreden oluĢmaktadır. Greimas bu 

evreleri eyletim, edinim, edim ve yaptırım olarak adlandırmıĢtır (Rifat, 2011: 

96-97).  

 1. evre: Eyletim ya da Etkileyim: Gönderen ile Özne arasındaki 

iliĢkidir. Gönderen belli bir izlenceyi uygulatmak amacıyla Özne‘yi etkilemeye, 

inandırmaya çalıĢmaktadır. Gönderenin inandırıcı edimine karĢılık, Özne de 

yorumlayıcı edimi ile Gönderen‘in söz ya da davranıĢlarının gerçekliğini, 

doğruluğunu araĢtırır, böylece Gönderen ile Özne arasında eĢit düzeyde bir 

iliĢki kurulmaktadır. Bu iki eyleyen arasında bir uzlaĢma olursa izlenceyi 

gerçekleĢtirmek için bir anlaĢma yapılmaktadır. Göstergebilim bu anlaĢmayı 

sözleĢme olarak adlandırmaktadır.  

Ancak bazı durumlarda Gönderen ile Özne‘nin eĢit düzeylerde 

bulunmadıkları görülmektedir. Örneğin, Gönderen Özne‘ye göre üstünlük 
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taĢıyabilir. Bu durumda Gönderen‘in yaptırıcı gücü Özne‘ye göre daha üstün 

olup, Özne Gönderen‘in isteğini yerine getirmek zorunda kalmaktadır. 

 2. evre: Edinç ya da Edinim: Özne ister zor durumda kalarak 

Gönderen‘in isteğini yerine getirmeye çalıĢsın isterse bu isteği hiçbir zorlama 

olmadan benimsemiĢ olsun, yapılması gerekeni baĢarabilmek için yani aradığı 

somut ya da soyut nesneye kavuĢabilmek için bazı ön koĢulları yerine 

getirebilmeki bazı yetenekleri edinmek zorunda kalmaktadır. Bu evrede 

Gönderen‘in iĢlevi sona ermektedir. Özne gereken bu yetenekler kendinde 

yoksa öncelikle bunları edinmeye çalıĢmaktadır. Yani, Özne‘nin Gönedern‘in 

istediği eylemi baĢarabilmesi için çeĢitli kipsel özelliklerle donanması 

gerekmektedir:  apma ı istemek,  apma ı bilmek ve yapabilmek. ( Zorunda 

olmak kipliği bütün bu kiplerin üstünde yer almaktadır. Özne‘yi olmak zorunda 

olmak [durum] ile yapmak zorunda olmak [edim] olarak etkilemektedir. Bu 

kipsel ögelerden birinin eksikliği öznenin baĢarısızlığı anlamına gelmektedir. 

Özne yardımcı eyleyen (yardım eden) aracılığıyla bu kipsel özellikleri (en baĢta 

da  apma ı bilmek ve yapabilmek) elde etmektedir (Rifat, 2011: 96). 

 3. evre: Edim ya da Eyleme GeçiĢ: Özne kipsel değerlerle donanınca 

amacını gerçekleĢtirmede artık bir engel kalmamaktadır. Eyleme geçerek 

aradığı nesneye ulaĢmaktadır. Edinç‘i izleyen edim baĢlangıçtaki durumu 

(baĢlangıçta Özne Nesne ‘den ayrıdır: Ö V N), yeni bir duruma (Özne Nesne‘ye 

kavuĢmuĢtur: Ö Ʌ N) dönüĢmektedir. Ama Özne kipsel değerleri edinememiĢse 

giriĢiminde baĢarısız kalmaktadır (Rifat, 2011: 97).  

 4. evre: Yaptırım: Bu evre Özne‘nin baĢarısına ya da baĢarısızlığına 

göre ödüllendirildiği ya da cezalandırıldığı evreye karĢılık gelmektedir. 

BaĢlangıçta yapılan sözleĢeme uyarınca Gönderen yeniden belirmekte ve bu kez 

yeni bir nitelikle (Gönderilen ya da daha doğrusu Değerlendiren ) Özne‘nin 

edimini denetlemektedir. 

 Temel anlam dizgesinden anlatısal anlam dizgesine geçiĢ temelde 

belirlenen lüçük evrene özgü gücül değerlerin bir Özne ile kaynaĢması anlamına 

gelmektedir. Göstergebilimsel dörtgen üstünde yer alan ögelerin tümüyle bir üst 

düzeye geçmesi söz konusu olamamaktadır. Bir Özne ile bağlantı kuran ögeler 

yeni anlamlar yüklenerek bu düzeye geçmektedir. OluĢan söylemin türü de bu 

aĢamada saptanmaya baĢlamaktadır. Anlatısal anlam bileĢeni, anlatısal sözdizim 

bileĢeni ile dönüĢüme uğramaktadır (Rifat, 2011: 98). 

3. Uzun Hikâye Filminin Eyleyensel Örnekçeye Göre Analizi 

ÇalıĢmanın bu bölümünde Osman Sınav‘ın ―Uzun Hikâye‖ filmi 

Greimas‘ın eyleyensel örnekçesine göre analiz edilmiĢ ve anlatı durumu 

incelenmiĢtir.  Göstergebilim bir metin çözümlerken metnin yüzey yapısından 

hareketle derin düzeydeki yapısına açıklık getirmeye yani metnin anlam 

evrenine ulaĢmaya çalıĢırken bazı araçlar kullanmayı gerektirmektedir. Bu 
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çalıĢmada göstergebilimsel bir çözümleme modeli olarak Greimas‘ın kuramını 

oluĢturduğu eyleyenler modelinin bir durum kesit öyküsü üzerine nasıl 

iĢleyeceği incelenmektedir. Önce filmdeki kesitler belirlenmiĢ, daha sonra her 

kesit söylemsel ve anlatısal düzeyde incelenerek filmin kurgusal ve anlamsal 

yapısıyla ilgili bir değerlendirmeye gidilmiĢtir.   

Birinci Kesit 

 Film; Ali, Münire ve Mustafa‘nın Doğançay kasabasına gelmesiyle 

baĢlamaktadır. Ali‘nin yolculuk esnasında Tren ġefiyle tanıĢması, Doğançay 

kasabasında kalmalarına sebep olmuĢtur. Hem Ali‘nin hem de Tren ġefinin 

birbirinden ―çok iyi adam‖ olarak bahsetmeleri karakterlerinin birbirlerine 

uyumunu göstermektedir. Ali, Münire ve Mustafa kasabadaki ilk geceyi 

makasçının evinde geçirdikten sonra ertesi sabah kullanılmayan bir vagonu eve 

çevirerek kasabada yaĢamaya baĢlamıĢlardır. 

   

Ali Doğançay kasabasında iĢ için okula müracaat etmiĢtir. Okulun 

müdürü müfredatın dıĢına çıkmayan, müfredat dıĢında okunan kitapların 

faydasız olduğunu düĢünen, hak ve adalet arayıĢlarını dönemin yasaklı kavramı 

sosyalizm çerçevesinde değerlendiren ve diplomaya önem veren bir karakter 

taĢımakla beraber, insanları küçümseyen, baĢkalarının hakkını üst yönetime 

peĢkeĢ çeken bir yapıya da sahiptir. 

  

Müdür iĢ görüĢmesi baĢlangıcında Âliyi iĢe almak istememiĢ ancak Ali‘nin 

demir para kasasını taĢımada gösterdiği özverili davranıĢı iĢe alınmasına sebep 

olmuĢtur. Ali burada çalıĢkanlığını ve dürüstlüğünü ortaya koyarken, okulun 

bahçesini müdürün olumsuz tavrına rağmen öğrencilerin yardımı ve mesai 
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saatleri dıĢında çalıĢmasıyla güzelleĢtirmiĢ, verimsiz bir alanı verimli hale 

getirmiĢtir. Ürünlerin yetiĢip, meyve verecek duruma gelince müdür 

sahiplenmiĢtir. Okulu ziyaret eden müfettiĢlere, bu çalıĢmaları kendisi yaptırmıĢ 

gibi sunmuĢ ve ürünlerden onlara da ikram etmiĢtir. Hak ve adalet duygusu 

geliĢmiĢ Ali, bu duruma tepki göstermiĢ ve müdürle tartıĢmıĢtır. Bu tartıĢma 

üzerine müdür onu iĢten kovmuĢtur. Ali gece bahçeye gidip, bütün ürünleri 

toplayıp, emeği geçen kiĢilerin evlerinin kapısına asmıĢtır. Bu arada hamile olan 

Münire heyecanla uyanmıĢ, Ali‘yi görememiĢtir. Münire‘nin yataktan 

düĢmesiyle doğum baĢlamıĢtır. Münire‘ye bu esnada kimse yardımcı olmadığı 

için, kan kaybından hayatını kaybetmiĢtir. Adalet yerini bulmuĢtur ancak Ali 

eĢini kaybetmiĢtir. Daha sonra Doğançay kasabasına dönen Ali oğlu Mustafa ile 

birlikte yeni bir kasabaya doğru yola çıkmıĢtır. 

   

   

    

GÖNDEREN                            NESNE               GÖNDERĠLEN 

 Ali                                        Adalet-Ev-Düzenli hayat- Bahçe   Ali 

                     

YARDIMEDEN        ÖZNE   

 KARġIÇIKAN 

Tren ġefi       Ali              Okul Müdürü 
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1. evre- Eyletim ya da Etkileyim: Herhangi bir anlatının ilk evresi olan 

eyletim, olaylar dizisinin oluĢmaya baĢlama evresi olarak tanımlanmaktadır. 

Filmde Ali yolculuk esnasında Tren Ģefi ile tanıĢtıktan sonra filmin ilk mekânı 

olan Doğançay kasabasında inmiĢtir. KoĢullar onu ev, okulun bahçesini 

yapmaya ve adalet için savaĢmaya zorlamıĢtır. Ali bu görevi zorla ya da bir 

baĢkasının önerisi ile yapmaktan ziyade kendi isteğiyle üstlenmiĢtir.  Filmde Ali 

hem gönderen hem de özne olarak konumlandırılmıĢtır. Filmdeki eyletim 

aĢaması gönderen (eyleten) ile kahraman (özne, eyleyen) arasındaki iliĢkidir. 

Yani bir anlamda Ali ve Ali arasındaki iliĢkidir. Gönderen olan Ali, ev yapmak, 

okulun bahçesini yapmak ve adalete ulaĢmak için elinden geleni yapmıĢtır. 

Ali‘nin kendi kendini güdülemesiyle eyletim evresi baĢlamıĢtır.  

2. evre- Edinç ya da Edinim: Ali evini yapmıĢ ve okulun bahçesini 

düzenlemiĢtir. Bu düzenleme esnasında hem öğrencilerinden hem de çalıĢma 

arkadaĢlarından yardım almıĢtır. Okulda çalıĢtığı sürede çevresindeki insanların 

dürüstlük ve haksızlığa tahammülsüzlüğü konusunda güvenini kazanmıĢtır. Ali, 

okul müdürünün bahçede emeği geçen insanları hiçe sayarak ürünleri 

arkadaĢlarına ikram etmesini doğru bulmamıĢ ve onunla mücadeleye etmeye 

baĢlamıĢtır. Bu evre, edinim (yeterlilik) olarak adlandırılmaktadır.  

3. evre- Edim ya da Eyleme GeçiĢ: Müdürün bu haksız davranıĢı, Ali‘yi 

adaleti sağlamaya zorlamıĢtır. Ali bir gece motosikletiyle birlikte fileleri yanına 

alıp, bahçedeki bütün ürünleri eĢit bir Ģekilde fillere doldurup, emeği geçenlerin 

kapısına bırakmıĢtır. Eylem baĢarılı bir Ģekilde sona ermiĢ, adil dağılım 

sağlanmıĢtır.   

4. evre-Yaptırım: Ali bu eylemi yaparken eĢinin yataktan düĢmesiyle erken 

doğum baĢlamıĢtır. Ali bu önemli durumda eĢinin yanında olamamıĢtır. Adalet 

tutkusu, eĢine olan sevgisinden daha üstün konuma gelmiĢtir. Yapılan eylem 

kasabadaki kiĢiler tarafından (müdür hariç) takdirle karĢılanmıĢtır ancak eĢi kan 

kaybından ölmüĢ ve Doğançay kasabasından ayrılmak zorunda kalmıĢlardır.  

Ġkinci Kesit 

Ali yeni geldiği kasabada otel ve kıraathane sahibi Emin Sarıkaya ile 

tanıĢmıĢtır. Geçimini sağlamak için otel ile kıraathane arasını seyyar bir 

yazıhaneye dönüĢtürerek dava dilekçeleri yazmaya baĢlamıĢtır. Mustafa ise; 

günlerini sinemaya giderek, izledikleri korsan, kovboy ve herkül filmlerinden 

etkilenerek, mahalledeki gençlerle birlikte vücutlarını geliĢtirmeye çalıĢarak 

geçirmektedir. Cılız yapıda bir gençtir. Çerçi Abdullah‘ın oğlu Celal onun tek 

arkadaĢıdır. Celal kas erimesi hastalığı nedeniyle yürüyememektedir. Mustafa 

ona birçok konuda yardımcı olmaktadır.  

 KıĢın gelmesi ile beraber yazıhanenin bulunduğu bölmeyi kapatmak 

zorunda kalmıĢtır. Ancak bu durum belediye zabıtası Zopuroğlu‘nun hoĢuna 

gitmemiĢ ve yıkılmasını talep etmiĢtir. Zopuroğlu zabıta olmadan önce 
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eĢkıyanın ayak iĢlerini yapan birisidir, eĢkıyalığın biçim değiĢtirmesi ile beraber 

belediyede çalıĢmaya baĢlamıĢ ve zabıta müdürlüğüne kadar yükselmiĢtir. 

Devletin gücünü arkasına alarak esnafa korku salmaktadır. Ali bunun haksız bir 

durum olduğunu ve belge getirmeden yıkmayacağını söyleyerek tepki 

göstermiĢtir. Bu tepkinin sonucunda dönemin siyasi sendromu komünizm ihbarı 

ile polis devreye girmiĢ, evi aranmıĢ ancak bir Ģey bulunamamıĢtır. Ertesi gün 

zabıta yazıhaneyi yıkmıĢ ve Ali polisler tarafından götürülmüĢtür. Ali‘ye 

iĢkence yapılmıĢ ve kasabadan ayılması istenmiĢtir. Ayrılmaması durumunda, 

oğlunu öldürmekle tehdit edilmiĢtir. Ali‘nin büyük uğraĢlar vererek kurduğu 

düzeni bozulmuĢ,  çaresiz bir Ģekilde yeni bir kasabaya doğru yol almak 

zorunda kalmıĢtır. 

 Ali zabıta ile uğraĢırken Mustafa Ferdi adında bir lise öğrencisine âĢık 

olmuĢtur. Ancak Celal da Feride‘ye aĢık olmuĢ ve Mustafa‘dan yaptığı hediyeyi 

Feride‘ye vermesini istemiĢtir. Mustafa Feride‘ye hediyeyi vermiĢ, ancak Feride 

de Mustafayı sevmektedir. Ali‘nin bu kasabadan da ayrılma kararı Mustafa 

üzerinde büyük bir etki yaratmıĢtır. Feride‘den ayrılmak ona çok ağır 

gelmektedir. Babasına kızgın ve onun kalıp savaĢmak yerine kaçtığını 

düĢünmektedir. YerleĢik bir hayat geçememenin ümitsizliği içerisindedir.  
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GÖNDEREN             NESNE            GÖNDERĠLEN 

Ali   Yazıhane –Adalet-Düzen  Ali 

Mustafa          AĢk (Feride)   Feride 

       

YARDIMEDEN      ÖZNE  KARġIÇIKAN 

Emin Sarıkaya           Ali      Zopuroğlu

  Ali       Mustafa   Celal 

1. evre-Eyletim (Gönderme): Ali yeni geldiği kasabada Emin Sarıkaya‘nın 

desteğiyle hayatını düzenlemeye çalıĢmıĢtır. Emin ona arzuhalcilik yapacağı bir 

yer tahsis etmiĢtir. Ali burada da kasabalının güvenini kazanmıĢtır. Yazıhane 

kurmak için giriĢimlere baĢlamıĢ ve yazıhaneyi inĢa etmiĢtir. Belediye zabıtası 

Zopuroğlu yazıhaneyi yıktırmak istemektedir. Ali bunun adil olmadığını 

söyleyerek karĢı gelmiĢtir. Ali bu görevi zorla ya da bir baĢkasının önerisi ile 

değil, kendi isteğiyle üstlenmiĢtir. Gönderen olan Ali, yazıhane yapmak ve 

adalete ulaĢmak için elinden geleni yapmıĢtır. Ali‘nin kendi kendini 

güdülemesiyle eyletim evresi baĢlamıĢtır.  

2. evre- Edinç ya da Edinim: Ali yazıhaneyi inĢa etmiĢtir. Bu inĢaat esnasında 

Emin ve Çerçiden yardım almıĢtır. Arzuhalcilik yaptığı sürede çevresindeki 

insanların dürüstlük ve haksızlığa tahammülsüzlüğü konusunda güvenini 

kazanmıĢ, onları bilgilendirerek haklarını korumalarında yardımcı olmuĢtur. 

Ali, Zopuroğlu‘nun kanunları hiçe sayarak haksız yere yazıhaneyi yıktırmasına 

karĢı koymuĢ ve onunla mücadeleye etmeye baĢlamıĢtır. Bu evre, edinim 

(yeterlilik) olarak adlandırılmaktadır.  

3. evre- Edim ya da Eyleme GeçiĢ: Zopuroğlu‘na karĢı gelmiĢtir. 

Kasabadakiler onun devlet ile baĢa çıkamayacağını söylerken, o mücadelesini 

sürdürmüĢtür. Ali vatandaĢ olduğunu ve devletin vatandaĢın hakkını koruması 

gerektiğini belirterek Zopuroğlu ile kavga etmiĢtir. 

4. evre-Yaptırım: Ali, Zopuroğlu ile yaĢadığı kavgadan, oğluna kötülük 

yapmasınlar diye geri çekilmek zorunda kalmıĢtır. Zopuroğlu‘na yenilmediğini 
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ancak oğlunu korumak için geri çekildiğinin mesajını vermiĢtir. Zopuroğlu 

büyük bir korku yaĢarken, Ali kasabadan ayrılarak baĢka bir kasabaya doğru 

yola çıkmaya baĢlamıĢtır.  

Üçüncü Kesit 

 Birkaç köyden sonra Hanyeri kasabasına gelmiĢlerdir. Mustafa liseyi 

bitirmiĢ üniversite sınavına girmiĢ, ancak kazanamamıĢtır. Ali ise bu kasabada 

küçük bir kitapçı dükkânı açarak düzenli, huzurlu bir hayat geçirmeyi 

istemektedir. Matbaa ya el ilanlarını almak için gittiğinde Matbaanın sahibi 

Hasan ÇavuĢ ve emekli ilkokul öğretmeni ġeref Bey ile tanıĢmıĢtır. Hasan 

çavuĢ aynı zamanda bir gazete çıkarmaktadır. Ali ye de gazeteye yazı yazmaları 

için teklifte bulunmuĢlardır. Ali baĢlangıçta kabul etmez ancak daha sonra 

ısrarlara dayanamayarak yazmaya baĢlamıĢtır. Mustafa ise dükkânın iĢleriyle 

ilgilenmektedir.  

 Bu çalıĢmalar esnasında savcının kızı Ayla ile tanıĢmıĢtır. Ayla 

babasının baskısı altında büyüyen bir kızdır. Babası onu sarhoĢ yeğeni Selami 

ile evlendirmek istemektedir. Ayla ile Mustafa arasındaki iliĢki zamanla büyük 

bir aĢka dönüĢmüĢtür. Aylanın babası savcı bu durumdan büyük rahatsızlık 

duymaktadır ve Ali ye uyarılarda bulunmuĢtur, zamanla bu uyarılar tehdide 

dönüĢmüĢtür. Ali‘nin yazdığı bir makale için suç duyurusunda bulunmuĢ ve 

tutuklu yargılanması için baskılar uygulamıĢtır. Ali haklı olmasına rağmen 

kendini savunamamıĢ ve tutuklanmıĢtır. Ġçeriden yazılarını yazmaya devem 

edeceğini, kimsenin kendisini susturamayacağını söylemektedir, ancak 

arkadaĢları Hasan ÇavuĢ ve ġeref Bey savcının baskıları nedeniyle yazılarını 

yayınlamayı göze alamamıĢlardır. Devletin gücünü kendi kiĢisel çıkarları 

doğrultusunda kullanan kiĢilerin kurduğu baskılara maruz kalmıĢtır. 

 Mustafa Sevim öğretmenin vasıtasıyla Ayla ile iletiĢime geçmiĢ ve 

kaçması için ikna etmiĢtir. Ayla ile Mustafa kaçmayı baĢarmıĢlardır ve Mustafa 

babasının baĢladığı noktadan hayata baĢlamak üzeredir. Ali daha düzenli bir 

hayat kurmayı özleyen oğlunu büyük Ģehre göndermiĢtir, ancak kader genç 

adamı tıpkı babasının yürüdüğü yolun baĢına getirip bırakmıĢtır. 
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GÖNDEREN             NESNE            GÖNDERĠLEN 

Ali   Kitapçı Dükkânı–Adalet-Düzen   Ali 

Mustafa   AĢk (Ayla)   Mustafa 

       

YARDIMEDEN      ÖZNE  KARġIÇIKAN 

Sevim Öğretmen- Musa Usta-               Ali    Savcı 

ġeref Hoca           

Ali- Sevim Öğretmen   Mustafa   Savcı 

 

1. evre-Eyletim (Gönderme): Ali yeni geldiği kasabada hayatını düzenlemeye 

çalıĢmıĢtır. Bir kitapçı dükkânı açıp kültür hizmetleriyle uğraĢmak istemektedir.  

Kendi Kitapçı dükkânını açtıktan sonra, kasabada Musa Usta ve ġeref Hocanın 

ısrarları sonucu gazetede yazı yazmaya baĢlamıĢ kasabalının dikkatini 

çekmiĢtir. Bu esnada Mustafa Kitapçı dükkanına gelen Ayla‘yı görüp, aĢık 

olmuĢtur. Savcı Mustafa‘nın kızıyla ilgilenmesi nedeniyle rahatsız olmuĢ, 

Ali‘nin gazete yazılarını takip etmeye baĢlamıĢtır. Ali bu görevi zorla ya da bir 

baĢkasının önerisi ile değil, kendi isteğiyle üstlenmiĢtir. Ali‘nin kendi kendini 

güdülemesiyle eyletim evresi baĢlamıĢtır. Mustafa‘da duygularına hakim 

olamamıĢ ve Ayla ile yakınlaĢmak için eyleme geçmiĢ kendi kendini 

güdülemesiyle eyletim evresi baĢlamıĢtır. 

2. evre- Edinç ya da Edinim: Ali, kültür hizmetlerini yaymak ve geçimini 

sağlamak ayrıca düĢüncesinde yatan adalete ulaĢmak için gazete ve kitapçı 

dükkânı aracılığıyla halkı bilgilendirme yoluna gitmiĢtir. Ali‘nin yazılarının 

savcı tarafından beğenilmemesi suç duyurusuyla sonuçlanmıĢtır. Mustafa ise 

Ayla ile arkadaĢlığını geliĢtirmiĢtir.  

3. evre- Edim ya da Eyleme GeçiĢ: Ali tutuklanırken, kasabada örnek olacak 

bir hukuk davası baĢlatacağını belirtmiĢ, hapishanede dilekçeler yazarak hukuk 
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mücadelesine baĢlamıĢtır. Mustafa ise babasının ve Sevim Öğretmen‘in 

yardımıyla Ayla‘yı kaçırmıĢtır. 

4. evre-Yaptırım: Ali hapishanede kalmaya devam ederken, oğlunun savcının 

kızını kaçırmasından çok mutlu olmuĢtur. Mustafa ise trende makinist ile 

tanıĢmıĢ, onun kasabasında ve babası gibi hayatını kurmak üzere inmiĢtir. 

 

SONUÇ 

1940-1970 yıllarında yaĢanan bir hikâyeyi anlatan filmde, filmin kahramanı Ali 

sisteme karĢı çıkması nedeniyle hiçbir yerde uzun süre barınamamaktadır. EĢi 

Münire ve oğlu Mustafa ile yerleĢtiği küçük bir kasabada yine sistem onları 

rahatsız etmektedir. Ġyi insan olma, adalet, doğruluk, aĢk temaları üzerine inĢa 

edilen film, üç ayrı mekânda geçmektedir ve bu mekânların hepsi de trenlerin 

geçtiği, herkesin birbirini tanıdığı küçük kasabalardır.  

 Greimas‘ın eyleyensel örnekçesine göre, anlatı durumuna baktığımız 

zaman ise filmin öznesi olarak karĢımıza çıkan dürüst, adalet duygusu geliĢmiĢ 

ve sisteme karĢı çıkan bir kiĢi olan Ali‘nin karĢısına KarĢı çıkan olarak; 1. 

Kesitte okul müdürü, 2. Kesitte belediye zabıtası Zopuroğlu, 3. Kesitte savcı 

çıkmaktadır.  Üç kesitte incelenen filmin 1. Kesitinde Ali (özne veya 

kahraman), zorunlu olmadığı halde okulun bahçesini düzenleme ve bu bahçede 

sebze yetiĢtirme görevlerini kendisine vermiĢtir. 2. Kesitte geçimini sağlamak 

için (zorunluluktan) arzuhalcilik yapmaktadır. 3. Kesitte yine geçimini sağlama 

zorunluluğundan dolayı kitapçı dükkânı iĢletmektedir.  

 Greimas‘ın eyleyensel örnekçesi, film çözümlemesinin yanı sıra filmin 

derin anlamda anlatmak istediği mesajı da kavrayabilme olanağı sağlamaktadır. 

Film, ilk andan itibaren bizlere adalet, dürüstlük ve sisteme karĢı çıkma 

eylemini, sistemle mücadeleyi göstermektedir. Bu sistem içinde hükmedenler 

ve hükmedilenler arasındaki iliĢkide Ali‘nin sürekli hükmedilen konumunda 

olması ve haksızlığa uğraması nedeniyle hükmedenlerin keyfi uygulamalarına 

karĢı mücadelesi söz konusudur. Burada Özne‘nin(Ali‘nin) yapmayı istemek, 

yapmayı bilmek ve yapabilmek kipsel özellikleriyle donanmıĢ olduğu 

görülmektedir.  

 Özne‘ye; 1. Kesitte tren Ģefi, 2. Kesitte kıraathane sahibi Emin 

Sarıkaya, 3. Kesitte Ali-Sevim öğretmen Yardımedenler olarak 

konumlandırılmaktadır. Özne‘nin baĢlangıçtaki ulaĢmak istediği nesne Adalet, 

Ev, Düzenli hayat, Bahçe olarak belirlenmiĢtir. Ancak çok sevdiği eĢinin bu 

esnada ölümü bu nesneye ulaĢmasında baĢarısız olmasına neden olmuĢtur. Daha 

sonraki kesitlerde ulaĢmak istediği nesne düzen, adalet arayıĢı ve yerleĢik hayat 

sürme isteği devam etmektedir. Bu kesitlerde (1. ve 2. Kesitler) görüldüğü üzere 

Özne KarĢı çıkanlar nedeniyle baĢarısızlığa uğradığı ve yaptırım olarak 

cezalandırıldığı görülmektedir. Ancak 3. Evrede Özne‘nin oğlu Mustafa adaleti 
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temsil eden ve filmde KarĢıçıkan konumundaki savcının kızını kaçırmaktadır. 

BaĢlangıçtaki sözleĢme gereğince istenilen nesneye ulaĢılmakta, simgesel 

olarak adalet yerini bulmaktadır. Ancak, Özne‘nin oğlu Mustafa‘nın savcının 

kızını alarak aynı Özne‘nin (Ali) baĢlangıcındaki duruma döndüğü aynı 

sahnenin baĢka öznelerle devam ettiği görülmektedir.  

  Yazın eleĢtirisini etkileyen eyleyenler örnekçesine göre anlatılar çok 

değiĢik biçimlerde gerçekleĢme durumu bulsalar da anlatıdaki olaylar (eylemler 

dizisi) aynı tip kiĢiler (eyleyenler) çevresinde geliĢme göstermektedir. Bu 

filmde de aynı eylemler dizisinin aynı tip kiĢiler çevresinde geliĢme gösterdiği 

yani, filmin ilk sahnesinin son sahnesiyle benzerlik taĢıdığı görülmektedir. 

Filmin derin anlamda anlatmak istediği mesaj; iktidarlar değiĢse bile bazı 

Ģeylerin bir Ģekilde sosyal yaĢamda hep sürdüğünün ve sistemin varlığının 

değiĢmediğinin altını çizmektedir.  
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POPÜLER KÜLTÜR BAĞLAMINDA DUVAR YAZILARININ 

ĠRDELENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ĠNCELEME 

Suavi TUNCAY

 

Gürkan CENGĠZ


 

ÖZET 

Popüler kültür dinamikleri açısından bakıldığında bugüne dek ele 

alınmayan duvar yazılarının ayrı bir bakıĢ ile değerlendirilip ele alınmasına 

aslında ihtiyaç vardır. Genelde olumsuz ve eleĢtirel, hatta ötekileĢtirici bir 

psikolojik algı taĢımakla beraber genellikle siyasal içerikli veya sevgiliye 

sesleniĢ gibi içerik taĢıyan duvar yazılarının bir diğer yönü ise düĢündürücü 

olabilmesidir. Saptadığımız bazı örnekler ile gözlemlerimize dayanan bir olgu 

ve algı kapsamında toplumsal boyutu bazı saptadığımız örneklerle inceleme ve 

araĢtırma konumuz sosyal duyarlılık ve sorumluluk ile siyasal kültür 

dinamikleri bağlamında gözlem ve inceleme konumuz olarak irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Popüler Kültür, Duvar Yazıları, Kültürel Ġçerik, 

Psikolojik Algı, Siyasal Kültür, Sosyal Duyarlılık, Gözlem ve Ġnceleme 

 

 

THE ORIENTATION OF GRAFFITI IN THE POPULAR CULTURE 

ABSTRACT 

Studies of graffiti that have so far been conducted in terms of the 

dynamics of popular culture reveal a need for a deeper analysis of this 

phenomenon.   

These wall writings, which are generally negative and critical and even 

seem to carry a psychological alienation, can on the other hand be thought-

provoking. In the present study to of this phenomenon, we will present actual 

examples and observations and explicate it in terms social sensitivity and social 

responsibility as well as its role in the dynamics of political culture    

 Keywords: graffiti, wall writing, popular culture, cultural content, 

psychological perception political culture, social sensitivity, observation and 

analysis. 
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GĠRĠġ 

 

Her iklimde olduğu gibi her sistem ve kurum içindeki insan gerek kiĢiler 

arası ve gerekse kurumlar arası iliĢki ve iletiĢimde bir diğerinden etkilenmekte 

ve etkileĢim içinde bulunmaktadır. Bu süreci kamu hürriyetleri ve kamusal alan 

iliĢkisi açısından ele aldığımızda insanın sadece canlı yaĢaması değil, onun aynı 

zamanda psikolojik bir varlık olarak değerlendirilmesi gerektiği düĢünülmelidir. 

Zira insan davranıĢlarının temelinde görülen ihtiyaçlar hiyerarĢisi ekonomik 

sosyal kültürel ve hatta siyasal olduğu gibi aynı zamanda da psikolojik 

dürtülerin de etkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda her iklimde olduğu gibi, 

her sistem ve kurum içindeki insan kiĢiler ve kurumlar arası iletiĢim ve 

etkileĢimden doğrudan veya dolaylı etkilenmektedir(Bkz. Tuncay, 2004, 

Syf.97). 

Bu dizelerden hareketle insan iliĢkilerinin odak noktasında insan hakları 

sorunsalı, felsefi ve hukuki açılardan devlet ve toplum kavramı içinde aynı 

zaman diliminde yöneten erk yani iktidar ile kiĢiler yani devlet ve vatandaĢlar 

iliĢkilerinin merkezine taĢınır. Her Ģeyden önce bütün iliĢki ve etkileĢimin odak 

noktasındaki insanın davranıĢlarının tepkilerinin beklentilerinin olduğu kadar; 

kuĢkularının ve korkularının temelinde yatan nedenlerin analizi gerekiyor. 

Ġnsanın bugün ulaĢtığı konumunu doğru irdelemek için, onun eriĢtiği yepyeni 

bilgilerin toplanması ve yeniden değerlendirilmesi ve yepyeni görüĢler ve 

ürünler elde etmesi becerisindeki konumunu da doğru algılamak gerekiyor(Bkz. 

Tuncay, 2000, Syf.232).  

VatandaĢların haber alma hakları ve özgürlükleri yanında düĢünce, görüĢ 

ve isteklerini de duyurma toplanma ve hatta yasalar çerçevesinde gösteri yapma, 

sendikalar ve diğer sosyal örgütleĢmeler yanında siyasal hayata bilgi ve 

becerilerini aktarma kendi görüĢleriyle ilgili parti kurma hakları ve özgürlükleri 

vardır. Kısacası çeĢitli programları olan partilere katılma ve üye olma aday 

olma ülkeyi yönetmek için siyasal faaliyetler katılma hakları demokrasilerin 

temel özelliklerindendir. Çünkü bir çalıĢmamda ve makalelerimde de belirtiğim 

gibi siyasal hayat ―açıklık ve katılımcılık‖ ilkesine dayanır. Demokrasinin 

temeli de budur. Bunun için vatandaĢ ve yöneten arasında bir iletiĢimin 

kurulması gerekiyor. Bütün bu yorumlar ve yaklaĢımlar doğru kabul edilmekle 

beraber siyasal iletiĢim "seçmen bazında etkileĢim oluĢturarak ekonomik sosyal 

siyasal hayatımızda değiĢime yönelik tercihlerin gerçek verilere dayandırılarak 

etki düzeyinin artırılmasına yönelik söylemlerin seçmenler ve kamuoyuna 

aktarılma sürecidir diyebiliriz. Bu sürecin iĢletilememesi halinde reaksiyoner bir 

siyasal davranıĢın yansımalarını belli demokratik vasatlar bulamayanlar bunu 

bir Ģekilde duyurma vasıtası olarak ―duvar yazıları‖ ile yaparak yönetenlerle 

böyle bir iletiĢim modeli de geliĢtirdikleri duygusunu bu eylemleriyle 

pekiĢtirdikleri yönünde algı oluĢturuyorlar. Çünkü diğer yandan bunu sağlamak 
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için örgütleĢmeye ve düĢüncelerini çeĢitli yol ve yöntemlerle duyurmaya da 

ihtiyacı vardır. Bunu aslında en iyi ve demokrasi prensiplerine uygun olarak 

basın kuruluĢlarının yapması gerekir ve bu iĢlemler basının görevleridir.  

Basın ve medya kısacası yazılı ve görüntülü olarak bu kamusal hizmeti 

yerine getirmesi gereken basın önemine binaen dördüncü güç olarak karĢımıza 

çıkar. Siyasal yönetimlerin tolerans miktarı çerçevesinde kiĢiler duygu ve 

düĢüncelerini kısmen de olsa kamuya aktarma fırsatı bulabilirler. Ancak bu 

yeterli görülmediğinde özellikle batı demokrasilerinde siyasal katılma ve açıklık 

ilkesi çalıĢmamızda belirttiğimiz gibi seçen ve seçilen arasında kurulması 

gereken dengenin kurulması gereği ortaya çıkıyor. Böylece talep ve 

önermelerde bizce adeta serbest kürsü olarak adlandırılan ―duvar yazıları‖ bu 

dönemde gündeme gelerek psikolojik bir tatmin oluĢturma iĢlevini ve 

düĢüncelerini diğer gruplara duyurabilme imkânına kısmen de olsa kavuĢabilir 

oldukları görülür(Bkz. Tuncay, 1989, 1996). 

DUVAR VE DÜġÜNDÜRDÜKLERĠ 

Diğer yandan insan çeĢitli ortamlarda ve çeĢitli alanlarda duyu organları 

ve sezgileriyle algılayarak topladığı bilgilerden yararlanarak bir senteze de 

ulaĢır. Gerek kiĢilik özellikleri ve gerekse çevresel etkilerin de katkısıyla, yani 

içsel ve dıĢsal dürtülerin etkileĢimi sonucu iç dünyasında bunları beĢ duyu 

organları ve sezgileriyle algılayarak ve yorumlayarak psikolojik dürtülerin 

paralelinde bir davranıĢta bulunur(Bk. Milburn, 1999,Syf.16). ĠĢte bu bağlamda 

baktığımızda hem görsel ve hem de mesaj yüklü bir eylemin duvarlara 

döküldüğünü görürüz. Bu nedenle ―duvar‖ deyip geçmemek lazım. Duvar 

çeĢitleri iĢlevlerine göre değiĢik isimler alır.  

Bahçe duvarı, kale duvarı, okul duvarı, cami duvarı. Adına her ne denirse 

densin duvarlar her dönem için önemini korumuĢtur. YerleĢik hayata geçilmeye 

baĢlanılan günden bu tarihe kadar sınırlarımızı belirleyen hep duvarlar 

olmuĢtur. Duvarlar kimi zaman bir ülkeyi baĢka ülke ve düĢman saldırılarından 

korurken, kimi zaman mülkiyetimizi baĢkalarının mülkiyetinden ayıran en 

önemli unsur olmuĢtur. Mahremiyetlerimizi dıĢ dünyadan saklarken evimizin 

sınırlarını ve bahçelerimizi taĢ duvarlarla çevreledik. Sebep her ne olursa olsun, 

bir Ģeyleri bizden olmayandan ayırırken ya da saklarken hep taĢ duvarlara 

içimizi döktük ve onları beyaz yapraklı defterler gibi kullandık. Öyle ki, tarihsel 

süreçlerde hep birçok devletler ya da imparatorluklar varlıklarını bu taĢ 

duvarlardan yapılmıĢ surlara borçlu oldular. Truva onlarca yıl iĢgal 

giriĢimlerine yüksek ve kalın duvarlarıyla dur diyebilmiĢken, Bizans uzun süreli 

varlığını Ģehri çevreleyen kalın surlarla sağlayabildi. Çin bir tehdit olarak 

gördüğü Hun akınlarını ancak kilometrelerce uzunlukta inĢa ettirdiği duvarla 
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yani bir set ile durdurmayı amaçladığı ifade edilmekle birlikte akla daha yakın 

bir zamana gelecek olursak duvarlar bu defa farklı amaçlarla yani sınırların 

belirlenmesi düĢüncesiyle de yani aynı mantıkla inĢa edilmeye devam ettiği de 

düĢünülüyor. Çünkü O dönemin iki büyük gücü olan Hun ve Çinliler arasında 

aslında ―Bu duvar bizim aramızdaki sınırı belirlemektedir. Bu duvarın iç tarafı 

bize dıĢ tarafı size aittir. Bu duvarı aĢmadığınız ve topraklarımıza 

saldırmadığınız sürece biz sizin ne yaptığınıza karıĢmayız. Yoksa elbette ki bu 

duvar aĢılmaz değildir(Bkz. Okay, 1993).  
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Ġkinci dünya savaĢının son bulmasıyla birlikte Almanya doğu ve batı 

olmak üzere ikiye bölündüğünde bunu ancak ve ancak bir duvar sağlayabilirdi. 

Adına Berlin Duvarı dedikleri bu duvar yarım asra yakın aynı halkı iki farklı 

halk gibi ayırdı. Aynı süreç günümüz Ortadoğu coğrafyasında halen devam 

etmekle birlikte, güçlü olan egemen taraf siyasi varlığını ve tehditleri ancak 

Ģehirlerinin çevresine duvarlar örerek sağlayabilmektedir. Sebep ve amaç ne 

olursa olsun duvarlar bir anlamda bizleri dıĢ dünyadan ayırıp mahremiyetimizi 

korumaya yardım ederken, bir taraftan da devletlerin siyasi varlığını devam 

ettirmek için belki de tehditlerden korumaya yarayan bir araç da olmaktadır.  

Adına ister Çin Seddi, ister Berlin Duvarı isterseniz de hapis hane duvarı deyin 

duvarlar tarih boyunca soğuk ve aĢılması güç olan birer obje olarak yerini almıĢ 

ve hafızalara kazınmıĢtır.  

Ancak geliĢen ve değiĢen farklı algılara dayanan dünya değerleri 

duvarlara baĢka bir iĢlev daha yüklemeye baĢlamıĢtır. Daha da ötesi adına 

popüler kültür dediğimiz yaĢam Ģekli duvarların algısını son yıllarda büsbütün 

değiĢtirdi ve onlara farklı bir iĢlev kazandırdı. Seslerini ve taleplerini siyasal 

erke veya görev baĢında bulunanlara iletemeyen grupların baĢında ne yazık ki 

öncelikle gençler gelmektedir. ĠĢte çaresizlik veya seslerini duyurabilme adına 

duygu ve düĢüncelerini hatta hedeflerini ve üzüntülerini bir anlamda dile getiren 

ve adeta yalnızlıkların örtüldüğü masum bir iletiĢim aracı olmaya baĢlayan 

duvarlar yaĢanılan Ģehrin hatta ülkenin konumu, ideolojik ve inanç yüklü 

tutumlarının da görünen algısal yüzü de olmaya baĢladı.  

Örneğin ―BaĢarıyı kıskananlar hep olmuĢtur. Ġnsanın doğasında vardır bu 

sosyal körlük. Habil-Kabil sendromu, insanlıkla yaĢıttır. El Ġnsaf! Edep ya Hu! 



 

 

 

 

 
 

 

 
TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

146 

 

Sözleri de bizim dilimizdedir. Oysa Atatürk, Cumhuriyet ve Cumhuriyet 

ilkelerimiz; Lozan BarıĢ AnlaĢması, Misak-ı Milli de bizim cami 

duvarlarımızdır. Kimsenin saygısızlık etmemesini ummak hakkımızdır. 

Demokrasimiz, eĢit yurttaĢlar olma arzumuz, ülkümüz, birlik ve bütünlüğümüz 

de cami duvarlarımızdır. Ülkümüz yükselmek, ileri gitmektir! Varlığımız, Türk 

varlığına adanmıĢtır. Yöneten ve yönetilen herkesin bunlara saygı duyması, 

gözetmesi vazgeçilmez talebimizdir. 'Ne mutlu Türküm diyene!' diyebilenler de 

cami duvarımızdır!‖  duvar ile algının inançlara yönelik de dile getirildiğini 

göstermektedir(Bkz. Öztürk, Salı yazıları, blogstop, 2018).   

KiĢilerin burada gençlerin istek ve taleplerini meĢru ölçüler içinde 

duyurabilmesi esas olmakla beraber farklı yaĢ gruplarının da algısı değiĢmekte 

ve farklı bir anlam yüklemektedir. Diğer yandan bu haklarının gerek sınırları ve 

gerekse ortamları hiyerarĢik kurumsallaĢma yani yöneten ve yönetilen ayrımı 

içinde oldukça düĢük düzeyde olduğunu kamuoyunda sınırlı bir biçimde ve 

hatta eleĢtirel bakıĢla karĢılaĢtıklarını da belirtmemiz gerekiyor.  

Bu bağlamda Canan Sevimli Gür Ģöyle bir yorumda bulunuyor. ―Kaotik 

bir dönemde yaĢıyoruz. SavaĢlar, çatıĢmalar, hiç uğruna birbirini bir kaĢık suda 

boğmaya çalıĢan insanlar, çöken madenler, düĢen asansörler, trafik kazaları 

bunlar sadece sonuçlarıyla istatistik veri olarak neredeyse her gün 

karĢılaĢtığımız, bu nedenle de hakkıyla bile yadırgayamaz hale geldiğimiz 

günlük haberler maalesef. ―ġu kadar kiĢi hayatını kaybetti‖ diye sadece 

belleğimizin bir yerine yazıp geçiyoruz. Peki ya hayatta kalanlar  Hayatta 

kalanların, bizlerin hayatları da yok olup gitmiyor mu sizce  Bu 

kadar kaosun içinde neredeyse tesadüfen idame ettirilmeye çalıĢılan hayatlara 

belki nicelik olarak değil, ama nitelik olarak hayat demekte zorlanmıyor 

muyuz?  

Büyük Ģehirlerin kaotik sokaklarında güç bela hayatlarını devam 

ettirmeye, ama sadece devam ettirmeye çalıĢanların hayatları da aslında içine 

düĢtükleri kalitesizlik dehlizinde kaybolup gitmiyor mu  Ġçinde bulunduğumuz 

çağın Türkiye‘sinin bu kadar yaĢanması zor bir yer olmasının nedeni nedir  

Yoksa gözlerimiz açık, hayretle ve ibretle izlediğimiz her bir haber birbirinden 

bağımsız, birbiriyle iliĢkisiz, münferit birer geliĢme midir? Tabi ki hayır!. 

Veya en azında bence de hayır. Çok farklı ve bağımsız olaylar gibi görünseler 

de, ülkemizin bambaĢka coğrafyalarında, farklı zamanlarda gerçekleĢseler de, 

asıl nedenlerini analiz ettiğimizde hepsinin ortak bir paydası vardır.  Kalitesiz 

ve yetersiz eğitimsiz, bilinçsiz, sorumsuz, ilkesiz, nitelikten yoksun, sadece 

niceliğe dayanan, sadece nicelik gözeten, o anı, en fazla o günü kurtarmayı 

hedefleyen hayat tarzı ve beraberindeki hayata ve dünyaya bakıĢ‖(Bkz. Sevimli 

GÜR, Kaos ve Sosyal Bilinç, 2017). 
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Doğaldır ki davranıĢ bilimleri açısından meĢruluk algısının boyutlarının 

analizi de gençler tarafından tam olarak algılanamadığı ve davranıĢ setleri 

haline getirilemediğinden hak arama ve düĢüncelerini aktarmakta bazı 

zorluklarla ne yazık ki karĢılaĢmaları önlenemiyor. Bütün bu sürecin sosyo 

psikolojik hukuksal ve davranıĢsal açılardan irdelenmesi ve bilim dünyamızın 

bu çerçeve içinde oldukça yeni, farklı yaklaĢım ve görüĢleri kapsayan 

çalıĢmaların katkı yapabilmesi bizce toplumsal ve önemli bir katkı olarak 

düĢünülmektedir. Bu nedenle bu farklı sosoyo psikolojik ve hatta siyasal 

sosyolojik bakıĢla irdelenen çalıĢmamızı ―duvar yazıları‖ baĢlığı altında 

oldukça yararlı ve önemli buluyoruz. Zira bir eylemin ―genel paha‖ açısındaki 

toplumdaki değerini sadece ekonomik açılardan değerlendirmenin yanlıĢ 

olduğunu tam tersine insan zihninin iĢleyiĢ tarzıyla doğrudan ilgili olduğunu 

görüyoruz. Zira insan kendisini anlamlı kılabilecek bir söylemi ahlaki, politik 

veya dinsel içeriklerle de olsa tek doğruymuĢ gibi söz etmek ve kabul etmek 

imkânsızdır(Bkz. Erkızan, 2000, Shf.146). 

GeçmiĢten gelen soğuk ve korkutucu duvarlar günümüz post modern 

dünyasının vazgeçilmez bir iletiĢim aracı olarak görülmesi yanında özellikle 

gençlerin kısmen de olsa seslerini, düĢüncelerini hatta aĢklarını da duyurma 

zemini olarak kabul edilmeye de baĢlandı. ġöyle ki, sevgilisine aĢkını 

anlatmaya çalıĢan gençten, yönetime ortak olmaya çalıĢan bireye, bir Ģeylere 

veya siyasal iktidarlara kızan, öfkelenen ya da bir olay veya sorundan duygusal 

olarak etkilenen gençler baĢta neredeyse herkesim bir anlamda duvarları 

kullanmaya baĢladı. Eline bir kutu sprey boya alan için, iletiĢimin bir parçası 
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olan duvarlar bu anlamda artık çok ama çok farklı bir boyuta taĢınmaya 

baĢlanmıĢtır. Kitle iletiĢim araçlarının bu denli yoğun olarak kullanılmaya 

baĢlandığı günümüz dünyasında duvarlarda fazlasıyla üzerine yüklenen görevi 

yapmaya baĢlamıĢtır.  

Bu süreç içinde adına duvar yazarları denilen bir kesim fırsat buldukça 

keskin bir zekâ ve mizah anlayıĢı içinde duvarlara duygularını ve taleplerini 

yazarak karĢındaki muhatabıyla duvarlarda buluĢmaya baĢladı. Duvar 

aracılığıyla iletiĢim kurmaya çalıĢırken, bir anlamda psikolojik yani ruhsal 

olarak rahatlama yanında diğer yandan muhataplarına verdiği içerik algısıyla da 

duvarla birlikte hissettiklerini, hayallerini veya duyumsadıklarını aktarma 

yoluna gidebilmeyi hedeflemiĢ oldukları düĢünülmektedir. Aslında sokaklar 

ortak yaĢam alanlarıdır her ne kadar duvarlarla da çevirili olsalar. Akkaya‘nın 

belirttiği gibi ―KuĢkusuz ortak yaĢam alanları aynı zamanda ve belki de belirli 

çatıĢmaları birlikte getirir. Ama aynı zamanda bu çatıĢmaların çözümlerini de 

üretir‖(Bkz. Akkaya, Syf.85).   

 

 

Bu bağlamda Almanya‘da bulunan Türklerle ilgili uyum ve entegrasyon 

açısından büyük oranda yerel ve kurumsal çalıĢmaların ve araĢtırmaların da 

yapıldığını belirtmeliyiz. Burada yöneten uyuma yönelik sorunu görmüĢ 

dinlemiĢ ve çözüm odaklı çalıĢmalara öncelik vermiĢtir. Oysa ne yazık ki 

ülkemizde sorun çözme yöntemlerinde insan odaklı araĢtırma ve uygulamalara 

yönelik kararların alınamadığını görmekteyiz. Bu ve benzeri nedenlerle insanın 

duygularını ifade etmek ve karĢı tarafa mesajını iletebilmek için duvarı bir araç 

olarak kullanmaya ne zaman baĢladığı ne yazık ki tam olarak bilinmemektedir. 
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Ancak kökeni mağaralara çizilen hiyeroglifler olarak kabul edilebilir. Ancak 

duvar yazılarını iĢlevsel kılan ise daha yakın tarihli olup günümüz modern 

insanına mal edilebilir. O halde iletiĢimin bir aracı olmaya baĢlayan duvarları ve 

yazılarını tanımaya baĢlamadan önce iletiĢim kavramını açıklayarak duvarlara 

bakmaya baĢlayabiliriz. 

DĠL VE ĠLETĠġĠM 

Dil bir toplumun en temel unsurudur. Bu dile büyük sorumluluk 

yüklemektedir. Çünkü bir ulusu temsil eden dil ile ancak onun kültürü diğer 

insanlara ve diğer kültürlere aktarılabilir. O halde dil ile kültür aslında yan yana 

değer bulur birbirleriyle örtüĢüktür.  Dil ve kültür değerleri içinde bunların 

birlikte yaĢandığı zaman dilimine de tarih denmekte ve bir ulusun bütün 

değerlerini çağdaĢlık ve geliĢmiĢlik düzeyini ve diğer uluslarla olan iliĢkilerini 

gelecek kuĢaklara aktarma görevini tarih bilinci üstlenmektedir. Bu çağdaĢ 

normlara karĢı Samuel P. Huntingon‘un kültürler arasındaki anlayıĢ farkının 

politik toplumlar arasında bir fikir ve algılama çatıĢmasına yol açtığını; 

özellikle dinsel ve kültür farklılıklarının politik çıkmazlara neden olduğunu ileri 

sürmüĢ olduğunu biliyoruz. Bu iddiaya göre fikir ve algılama çatıĢmasına neden 

olan bu durumun modern geliĢmeye de engel olduğunu, diğer yandan da 

küreselleĢmeye ait refah ve mutluluğun yeterince kültür farkı nedeniyle de refah 

ve mutluluğun paylaĢılamamasından ileri geldiği görülmektedir(ġen, 

2005,Syf.131). 

O halde duygu ve düĢüncelerin refah ve mutluluğun tüm vatandaĢlar 

tarafından paylaĢılması esastır. Bunun için birey ve toplum ile toplum ve 

kurumlar arasında ve özellikle de eğitim kurumlarında bu davranıĢ kalıplarının 

oluĢturulması sistematik bir düĢünce tarzının benimsenmesi; vatandaĢların hür 

bir ortam içinde duygu ve düĢüncelerini diğer insanlara ve kurumlara ―dil‖ 

vasıtasıyla aktarılması gerekiyor. 

Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre iletiĢim, duygu ve düĢüncelerin, akla 

uygun Ģekilde baĢkalarına aktarılması, bildirim ve haberleĢme aracı olarak 

tanımlanmaktadır. Ġnsanlar birbirleriyle anlaĢmak, kendini ifade edip, 

karĢısındakinin anlamasını sağlamak, önemsediğini ve önemsemek istediğini 

göstermek amacıyla iletiĢim kurmaktadır. Ġnsanlar arasında baĢarılı, olumlu ve 

güvene dayalı bir iletiĢim kurmanın temeli 3 A olarak ifade edilen bir kuraldan 

geçer. Bu kural görüldüğü gibi ―Anlatma, Aktarma ve AnlaĢma‖ kelimelerinin 

baĢ harflerinden oluĢmaktadır. Böylece kiĢiler arası iletiĢimin sağlanabilmesi 

mümkün olabiliyor. Böylece iletiĢim etkileĢimdir diyebiliyoruz. Ancak bir ilave 

daha yapmamız gerekiyor. ĠletiĢim birçok çalıĢmamızda belirttiğimiz gibi tutum 

değiĢikliği oluĢturabilen bir etkileĢimdir. Demek ki bir ileten bir diğeri de 

iletilen obje ve süjelerin olması ve karĢılıklı iliĢki içine girilmesi gerekiyor.  Dil 

ve sembolleri iletiĢimin temel ayakları olarak karĢımıza çıkıyor. Bu bağlamda 

―Örgütlerde statüleri ve kimlikleri etkileyen fiziksel semboller, iletilen mesajlar 
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ve anlamlarla, bireylerin kendilerini psikolojik olarak güçlendirilmiĢ hissetmesi 

üzerinde etkili olabilecektir‖(Bkz, Sağlam Arı, 2014 ). 

Özellikle yöneten ve yönetilen arasında araĢtırma ve incelemelerimize en 

çok konu olan vatandaĢların ―ikna süreci‖ oluyor. Hamaset yüklü, vatandaĢa 

dokunmayan sözcüklerle ve inandırıcılığı tartıĢmalı olsa da ideolojik veya dini 

algıların öne çıkarılarak yapılmıĢ olan toplantılarda ―kalabalık psikolojisi‖ 

gündeme geliyor ve akıl yürütme yerini heyecanlara ve de karĢılıklı 

ötekileĢtirici tutum ve davranıĢlara kısaca belirtmemiz gerekirse vatandaĢlar ve 

seçmenler arasında tarafgirane tutum ve davranıĢlara dönüĢüyor. Oysa özellikle 

yöneten ve yönetilenler arasında tüm siyasal, sosyal, kültürel ve hatta kurumsal 

yapıların hizmet odaklı eylem ve iĢlemlerinde son derece baĢarılı bir ―ikna‖ 

süreci oluĢturması esastır, çünkü kararlarda isabetlilik derecesini arttırır ve 

hizmetin yerindelik ölçüsü gündeme gelir. BaĢarılı ikna süreci oluĢturmanın ise 

bazı anahtarları vardır. Bunların baĢında ―güvenilirliği‖ sağlamak geliyor. 

Bunun da üç temele oturması ancak ikna sürecini haklı kılabiliyor. Bunlar 

uzmanlık, dürüstlük ve istikrar olarak ele alınıyor. Bir diğeri düĢünce ve fikirleri 

doğru inĢa edip temellendirebilmek ve nihayet karĢısında olanların yani 

muhataplarının itirazlarını dikkate alarak karĢılıklı iletiĢim sağlamak ve 

anlaĢılabilir anlatımla sebep sonuç iliĢkisini gerçekçi yaklaĢımla ortay 

koyabilmek olmalıdır(Bkz. Vural, 2003, Sayfa. 125-133).  

 

  

 

Bu açıklamalarımızdan Ģöyle bir sonucun konumuz itibariyle katkı 

yapabileceğini ortaya koyabileceğimizi düĢünüyoruz. Çünkü yönetime ve 

kararlara katılamayan halk sesini ve düĢüncesini bir Ģekilde muhataplarına veya 
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diğer insanlara aktararak varlık nedenini sorguluyor. Böylece günümüz insanı 

korunma ve yaĢam alanı seçen ilk çağ insanının aksine adeta varlık nedenin 

ispatı olarak ve özellikle gençler seslerini diğer insanlara duyurabilme fırsatı 

olarak duvarlara yaslanıyor olduklarını düĢünüyoruz. Kısacası bugün insanlar 

düĢüncelerini paylaĢabilmek ve yalnızlıklarından sıyrılabilmek için birbirleriyle 

sürekli ve kesintisiz bir iletiĢim kurma çabasına ve uğraĢısına girmiĢtir.  

Çünkü ilk çağlarda da insanlar özellikle yaĢamlarını devam ettirebilmek 

ve diğer hemcinsleriyle birlikte tehlikelerden korunabilmek için mağaralara 

sığınmıĢ ve duvarları da bu duygularını yansıtabilecek çizimlerle süslemiĢlerdir. 

Gerek tehlikelerden korunmak ve gerekse yaĢamak için duvarlar vasıtasıyla 

iletiĢim kurabilmeyi bir zorunluluk olarak görmüĢtür. Beslenme ve ortak tehlike 

(diğer baĢka kabile yaĢayanları, yırtıcı hayvanlar vb.) gibi sebepler bu 

zorunluluğun temel sebeplerinden en önemlileri olmuĢtur. Binlerce yıl önce 

mağara duvarlarına çizilen bu zorunluluk durumu, bir anlamda duvar yazılarının 

ilk görüldüğü yerler olarak kabul edilir. O çağlarda mağara duvarlarına çizilen 

figürler karĢılıklı haberleĢme ve iletiĢim için kullanılırken, günümüz modern 

dünyasında duvarlara yazılan duvar yazıları ise daha sistemli bir iletiĢim 

kaynağı olmaya baĢlamıĢtır. Bu yönüyle bakıldığında, ilkçağ insanı nasıl ki, 

kendini mağara duvarına çizdiği ilkel resimlerle ifade etmeye çalıĢtıysa, 

günümüz modern insanı da aynı Ģekilde ancak farklı bir dille duvara yazdığı 

mesajlarla kendini ifade etmenin ve diğer insanlara haber veya düĢüncelerini 

aktarma yöntemi olarak seçmiĢtir. 

ĠletiĢimin tarihi yolculuğunu bir kenara bırakıp, iletiĢimin baĢka bir yolu 

olan duvar yazılarının günümüz dünyasına ne Ģekilde yansıdığına bakalım. 

Duvar yazıları kiĢiler, gruplar ve türler arasında karĢılıklı gerçekleĢen 

mesajların değiĢ- tokuĢu olarak değerlendirilebilir. Çünkü duvar yazıları her 

yerde, her zaman vardır ve var olacaktır. Öyle ki, duvar yazıları bir anlamda 

gittikçe farklılaĢan dünyada dolaĢabilmemize ve bu dünyayı anlayabilmemize 

yardımcı olmaktadır. Duvar yazıları her geçen gün daha çok popüler olmaya 

baĢlamıĢ neredeyse toplumsal bir iletiĢim aracı halini almaya baĢlamıĢtır. Uzun 

duvarlar boyunca yazılan bu yazılar sosyal bir oramın oluĢmasına neden 

olmaktadır. 

ĠletiĢimin olmazsa olmazlarından biri olan gönderici ve alıcılar duvar 

yazılarında da fazlasıyla mevcuttur. Duvar yazarı, bir kiĢi, bir kuruluĢ, bir Ģirket 

veya bir grup insana, siyasi partilere veya iktidara mesaj vermek amacındadır. O 

halde duvar yazılarını bir mesaj olarak ele alırsak, göndericiden alıcıya iletilmek 

istenen bilgi, duygu veya düĢüncenin belli bir ifadeye dönüĢtürülen hali 

diyebiliriz. Ġnsan sosyal bir varlıktır ve yaĢamının sürdürülebilir olması için 

çevresiyle sürekli iletiĢim kurma ihtiyacı hisseder. Çünkü insanın en büyük 

dertlerinden biri anlaĢılmak istenmesidir. Çevresinde olup bitenleri anlamak ve 

kendini çevresindekilere anlatabilmek için her fırsatta değiĢik kanallarla 

mesajlar yollar. Yükseköğrenim görmüĢ bireyden, ilkokul mezununa kadar 
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hemen her kesimden kiĢilerin duvarları kullanarak sevgilisine, siyasi iktidara, 

üyesi olduğu gruplara ve siyasi bağlılıklarına sesini duyurmayı 

hedeflemektedirler. Hedeflenen bu amaç duvar yazılarını kültürel hayatımızın 

bir aynası durumuna getirmiĢtir. 

Her gün önünden geçtiğimiz, bazı zamanlar görüp, bazı zamanlarda da 

görmezlikten geldiğimiz bu duvar yazıları neyi ya da kimi temsil eder  Duvar 

yazıları yazarlarının yaĢam biçimlerini ve toplumun iç dinamiklerini gözler 

önüne serer. Çoğu zaman duvar yazıları halkın ideolojik düĢüncelerini ve 

dönemin siyasi iktidarına olan bakıĢ acısı ve tutumunu gösterir. Sağcısı, 

solcusu, dindarı, ateisti her ne görüĢten olursa olsun hemen hepsi aslında aynı 

duvarlara yazdıklarından dolayı bu alanlar siyasi kültürlerinde buluĢma noktası 

olmaktadır.  Sosyal paylaĢım alanı olamaya baĢlayan bu duvarlar bireyin her 

türlü ruh halini yansıtmakla birlikte, yazarlarının bir anlamda günlük yaĢam 

içindeki streslerini de atıp deĢarj oldukları alanlar olarak kabul edilebilir. 

Duvar yazıları bir anlamda alt kültürün bir dıĢavurumu olarak 

tanımlanabilir. Bu tür yazılar bir araya getirilip, toplandığında sokak kültürünü 

veya bir baĢka deyiĢle bir alt kültürü görünür hale getirmektedir. Gündelik 

hayatı etkileyen onlarca olay duvar yazılarının konusu olup, duvar yazılarının 

rağbetini artırmaya sebep olmaktadır.  Kısa bir süre önce yaĢanan Taksim Gezi 

Parkı olayları ve daha önce yaĢanan 12 Eylül dönemi olaylarının sosyal ve 

siyasi sivil hareketliliği ve bunun iç dinamiğinin duvar yazılarına yansıması 

verilebilecek en güzel iki örnektir. DüĢüncenin, baĢkaldırının, tepkinin duvar 

yazısı olarak dıĢavurumu bir ifade biçimi olsa da, kamu kuruluĢları ve mülk 

sahipleri için vandalizm olarak görülmektedir. Çünkü sosyo- kültürel olayların 

kapsamına ve etkisine göre duvar yazılarına; duvarlarla birlikte, çöp 

bidonlarına, arabalara, otobüs duraklarına, kapalı dükkân kepenklerine, 

kaldırımlara ve asfaltlara yazıldıklarından kamu ve mülk sahiplerince baĢlı 

baĢına bir Vandalizm‘dir. Ancak, bu görüĢün karĢısında olanlar ise, duvar 

yazılarını asla bir Vandalizm olarak görmeyip aksine, duvar yazarlarının 

birbirlerine duygularını, aĢklarını, yalnızlıklarını, öfkelerini ve içsel 

dünyalarında yaĢadıklarını ve en önemlisi yaratıcılıklarını aktardıklarına 

inanırlar. Bu grupta olan bireyler için duvar yazılar asla Vandalizm olmayıp 

bilakis yaĢadıkları Ģehrin dili olarak görmektedirler. 

Duvar yazarları bireysel ve duygusal yaĢantılarından tutun da, özel 

yaĢantılarına, çalıĢma hayatlarına, siyasal düĢüncelerine kadar birçok alanda 

yazı yazmaktadırlar. Her ne kadar bu tür yazılar bir sanat eseri olarak kabul 

edilmeseler de, toplumsal hayatın yapısını, bireylerin ruh hallerini baĢarılı bir 

Ģekilde bizlere gösterirler. Genellikle imla kurallarına uymama duvar yazılarını 

olumsuz etkilese de, duvarlar bir iletiĢim aracı olma iĢlevini fazlasıyla yerine 

getirmektedir. Duvar yazıları okuyucunun üzerinde yeterli etkiyi yapmasının en 

önemli sebeplerinden biri, verilen mesajın anlamının oldukça etkili 
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olmasındandır. Bu etkinin en büyük sebeplerinden birisinin duvar yazılarının 

sözlü edebiyatla desteklenmiĢ olmasına bağlayabiliriz. 

Yoldan geçenlerin çoğu zaman gülümseyerek, kimi zamanda kızarak 

okuduğu ve duvarlara spreyle depresif, bunalımlı ama yaratıcı Ģeyler 

yazılmasının temel sebebi ne olabilir  Bu soruyu zaman zaman birçoğumuz 

sormuĢuzdur. Duvar yazıları yazılırken, bilinçli ya da bilinçsiz, farkında olarak 

ya da olmadan belirli amaçlar doğrultusunda yazıldıkları bilinmektedir. Bu 

amaçlar keĢfetmek, iliĢki kurmak, yardım etmek, ikna etmek, eğlenmek 

Ģeklinde sıralanabilir. Peki, duvar yazarları neden duvarları tercih etmektedir  

Duvar kamuya açıktır ve asla eriĢim engeli bulunmaz. BoĢ bir duvar, bir kutu 

sprey ve ince bir zekâdan oluĢan ucuz bir maliyete sahip olması duvarların 

tercih edilme sebebidir. Ayrıca duvar yazıları anlık ruh halinin yazıya 

dönüĢtüğü alanlardır. Çünkü yazarların o an içinde bulundukları duygusal 

ortamı dıĢa farklı Ģekilde yansıtmasıdır. Bu yansıtma mantıklı cümlelerle 

olabilmekle birlikte, alakasız bir Ģekilde komik ifadeler olarak karĢımıza 

çıkabilir.   Çoğu zaman duvar yazılarında bilinçli veya bilinçsizce yapılmıĢ imla 

hatalarına rastlanır. Kullanılan dil hatalı da olsa gerekli etkiyi yapma gücüne 

sahiptir. Bu etkiyi hafife almamak gerekir. GeliĢmiĢ bir zekâ ürünü olan bu 

yazılar internetin hâkim olduğu günümüz dünyasında kimsenin doğru dürüst 

kitap, gazete, dergi okumadığı bir zamanda en çok okunan yazılar olduğundan 

hakkının verilmesi gerekir. 

Yukarıda da belirtmeye çalıĢtığım gibi spreyle yazılmıĢ duvar yazılarını 

Vandalizm ya da daha basit bir düĢünce aktarımı olarak görmek oldukça 

acımasız olur. Çünkü bu yazıların, kapsamı ve içeriği dönemin sosyo-kültürel 

algısı ile doğru orantılıdır. BaĢrolünde Kemal Sunal‘ın rol aldığı ―Kibar Feyzo‖ 

filmi buna verilebilecek en önemli YeĢilçam yapıtlarından biridir. Öyle ki, 

Ġstanbul gibi büyük bir Ģehirde okuduğu duvar yazıları, kırsalda hüküm süren 

ağalık rejimi ve onun dayatmalarını, sömürüsünü bir anlamda çökertmiĢ, saf 

köylü halkın ağalık müessesesine olan bakıĢ acısını değiĢtirmiĢtir. Bu film bize 

duvar yazılarının popüler kültür ve toplum dinamikleri arasındaki iliĢkileri en 

iyi bir biçimde yansıtmıĢtır. 

Duvar yazıları bir simge olarak bireyler arasında ayrıĢtırıcı bir yapıya 

sahip gibi görünse de bir anlamda semtin birleĢtirici gücüdür. Desteklenen 

takım buna verilebilecek en güzel örnektir. KarĢıyaka, Göztepe, Ankaragücü 

gibi takım taraftarları hemen her fırsatta semtlerinde boĢ buldukları duvarlara 

takımlarının isimlerini yazarak, ona olan bağlılık ve sevgilerini dile getirirler. 

Yazarı için duvar yazıları öncelikle bir engeli simgelemektedir. Duvarın 

karĢısında kısıtlandığı duygusunu hissetmekle beraber, bu engeli kendisini ifade 

etmekle kullandığı bir araç olarak görmektedir. Dünyanın her neresinde olursa 

olsun, hangi kültürden ya da inançtan olursa olsun duvarlar politik veya apolitik 

sloganlar taĢıyarak, yüklendiği mesajı alıcısına ulaĢtırmaya devam etmektedir. 
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Gençlerin yönetime ortak olma, yönetime katılma talebini taĢıyan duvar yazıları 

memleket meselelerinde söz sahibi olma özelliğini de taĢır.  

Genellikle aĢk, mizah, siyasi ve nasihat içeriği bulunan duvar yazıları 

zaman zaman baĢkaldırı, tepki ya da içsel dünyanın dıĢavurumudur. Çok ince 

bir zekâyla yazılan duvar yazıları popüler kültüre atıfta bulunur. Bu yaklaĢım 

duvar yazılarını yazanların sanıldığı kadar boĢ ve bilgisiz bireyler olmadığı 

aksine bir o kadar da donanıma sahip olduğunu kanıtlar. 

Her ne kadar Vandalist olarak nitelendirilseler de duvar yazarları belli bir 

kesimin varlığını dile getirip, o kesim için farkındalık yaratırlar. Kamu ile 

bireyin hiç karĢılaĢmak istemedikleri yerlerdir ne yazık ki. Ancak bununla 

beraber bir anlamda da bireyin kamu ile iletiĢim kurduğu ve sesini duyurmak 

istediği bir alandır duvarlar. Çünkü her insanın eğilim ve düĢünceleri ayrı 

ayrıdır. Önemli olan bu değer ve eğilimlerin kolektif bilince uyarlanabilmesi, 

ortak yaĢama ait simge ve sembollerin kullanılabilmesi, sosyalleĢme sürecinin 

haklar bağlamında kamusal alanlarla örtüĢtürülebilmesidir. Kamu hürriyetlerine 

ve kamusal alanlara bu paradigmadan bakıldığında basının ve basın 

kuruluĢlarının öncelikli, eğitim kurumlarının ise zorunlu görevleri arasında 

olması gerektiği mutlaka özellikle siyasal yönetenlerce kabul edilmeli yasal 

düzenlemeler insan hakkına dayanan bireylerin taleplerine ve düĢüncelerine 

yönelik gereksinimlerini karĢılayabilecek düzeyde hayata geçirilebilmelidir.  

Bu bağlamda KaracoĢkun önemli bir saptamada bulunuyor. Kirlilik 

denilince, sadece fiziksel anlamdaki bir çevre kirliliği değil, elbette bu duruma 

yol açan düĢünce, anlayıĢ ve ahlak kirliliklerini de göz ardı etmemek gerekir. 

Ahlakın aĢındığı, yozlaĢtığı ve kirlendiği, insanı ve diğer canlıları sevgi 

merkezli değil, sahip olmak ve hükmetmek merkezli gören bir anlayıĢın egemen 

olmaya baĢladığı bir süreçte fiziksel çevrenin temiz kalabilmesi, hangi 

motivasyon, irade ve anlayıĢla mümkün olabilecektir (Bkz.KaracoĢkun, 2014, 

Syf. 7). 

Haklı bir soru olarak gördüğümüz bu hususun Ġnsan hakları açısından 

gerek bilim adamları arasında ve gerekse pek çok tartıĢmada yasal veya ahlaki 

açılardan olmak üzere hala bir ikilemi barındırdığı ve çeĢitli ekonomik, sosyal, 

siyasal, kültürel, ekolojik, teknolojik, iletiĢimsel ve bilgisel sorunlar doğurduğu 

görülüyor. Kimilerine göre insan haklarının uygulanma alanı bireyin kiĢisel 

tercihleri ve bu kapsamda benimsediği sosyal yaĢantısı olduğu için öncelikle 

ahlaki değer ve sorumlulukları da ifade ettiği kabul ediliyor(Bkz. Tuncay, 1996, 

2004).  

Bazılarına göre ise insan hakları öncelikle bireyin toplum içindeki 

yaĢantısını düzenleyen hukuki ve bu hakka dayalı siyasi kurallar olduğu kabul 

ediliyor. Çünkü düĢünce ilk çağdan günümüze insanın en temel ve ayrılmaz bir 

parçası olarak değer bulmakta var olma nedeni paralelinde zihinlerimizde yer 

almaktadır. DüĢünüyorum öyleyse varım vurgusu insanın insan olduğunu 
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böylece değer kazandığını ifade etmektedir. ĠĢte bu bağlamda duvar yazıları da 

insanın hayal dünyası dâhil her türlü zihinsel süreçlerinde yer alan birey ve 

grupların istek ve arzularını düĢüncelerini diğerlerine aktarma fırsatı 

oluĢturduğu kanaati uyandıran bir eylemi kapsayabileceği de düĢünülüyor. 

Çünkü bu alanı kullananlar tarafından meĢru bir alan olarak algılanmaktadır. O 

halde bu alanların yerel yönetimler tarafından daha disipline edilerek hem 

meĢruiyeti ve hem de görsel açıdan çevresel kirliliğinin de önlenmesi aynı 

zamanda birlikte değerlendirilmelidir(Bkz.Tuncay, 2004, Syf.95). 

Türkiye Cumhuriyeti bu kurumları inĢa ederken çok yönlü araĢtırmalar 

yanında bilimsel akıl yürütme ile ele almıĢ tarihin derinlikleri içinde Türkçe gibi 

bir büyük dilin zenginliğini milli tarihine ekleyerek bağımsız ve güçlü bir devlet 

olabilmenin esaslarını da ortaya koymuĢtur. Bir karar alınırken o karar ile ilgili 

tarafların bilgisine, görgüsüne ve daha da önemli olan görüĢlerine baĢvurmak 

elzemdir. Kararın dıĢında tutularak yapılan eylem ve iĢlemlerin benimsenmesi 

bir yana antipatik ötekileĢtirici bir tutum olarak algılandığından tepkisel bir 

düĢünce ve davranıĢa da ortam hazırlar. Oysa katılımcı demokrasi yönetenin 

yönetilene -ki üniversiteler hiyerarĢik yapılar değildir ve bu kapsamın mutlak 

dıĢında tutulmalıdır- görüĢ sorması nezaket bir yana demokratik bir vecibedir. 

Diğer yandan demokratik bir siyasal davranıĢ siyasal karar alınırken buna taraf 

olanların yani siyasal karar iliĢkisinin kurulması gerekiyor. Böylece eğilim ve 

yönelimlerine kulak vererek yanlıĢ bir karar almaktan da azade tutulmuĢ 

olur.(Bkz. Tuncay, 1989, Syf..69). 

Kaldı ki kurumsallaĢma batının en temel değerlerinden birisidir. Hizmet 

esaslı olmalı asla yozlaĢtırılmamalıdır. ÇağdaĢ dünyada eğitim kurumları yıllar 

itibariyle kapsamlı bilgi görgü yanında yönetme erkine uygun kamuya örnek 

olurlar. Özellikle üniversitelerimiz uzun bir geçmiĢ birikimi sonucu dünya ile 

rekabet edebilir ve hatta bilimsel anlamda yeni görüĢler ileri sürebilirler. Bu 

geliĢmelere yönelik görüĢ bildirip söz söyleme yanında proje önerme becerisi 

geliĢtirebilirler Kısa bir dönem için devletin yönetimine getirilenlerin karar 

alma süreçlerine muhataplarının irade ve düĢüncelerini almadan uygulamalara 

doğrudan geçmeleri sadece kendilerine değil, ülkemizin birikimlerine de 

vurulmuĢ bir darbe olur. Hiçbir çıkara dayanmasa da tartıĢılmadan alınacak 

kararlarla bozulabilecek ekonomik, sosyal, siyasal ve tarihsel birikim asla geri 

getirilemez. Bunları satın alabilecek para dünyada basılmamıĢtır. YanlıĢtan 

dönebilmek erdemlilik dönmemek ise cehalete sarılmak anlamı taĢır. Zararın 

neresinden dönülse kârdır. Israr etmek ise siyasal iflas ve telafisi mümkün 

olamayacak boyutlarda toplumsal zarar doğurabilir duygu ve düĢüncesini 

algılatmaktadır. Bölmek değil iĢleyiĢi ve talepleri bilmek gerekir. Kamuoyu 
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yoklamasıyla siyasal katılımdaki yerlerini ve tahmini oylarını hesap edenler 

bunu aynı zamanda o kurumda çalıĢanlara anket yaparak gerekçelerini ileri 

sürerek ikna yolu ile ele alması ve politikalar üretmesi daha anlamlı ve verimli 

olduğu kadar uzlaĢmacı demokrasinin de gereği olarak karĢımıza çıkar. 

SONUÇ  

Sokak dili aslında birlikte yaĢadığımız nefes aldığımız ve hemen hemen 

her semtin ve her bir bireyin ve hatta her ailenin ruh halini yansıtan, mahalle ve 

semt ile Ģekillenen bir sosyal olgu olarak kabul edilmektedir. Konuya bu gözle 

bakılabilmesi ve uyum yanında bazı ölçüler ve davranıĢlar kapsamında birey 

veya semt sakinlerinin önermelerine kulak verilmesini de gerekli kılıyor. Zira 

bireylerin düĢünce ve davranıĢlarına demokratik siyasal katılma yönünden 

siyasal sisteme ve siyasal yönetimlere katkı da sağlayabileceğinin düĢünülmesi 

de sosyalleĢme ve toplumsal entegrasyon açısından da yararlı olabilir. Çünkü 

sokak dilini duvarlara taĢıyanların içsel ve düĢ dünyalarında barındırdıkları 

duygu, düĢünce veya kaos yada boĢluğu, semtin gündelik etkilerini, iç 

dünyalarında bir alev topuna dönen duygusal haykırıĢlarını diğer bir ifadeyle 

fırtınalarını görmek ve anlamak istiyorsanız eğer, baĢınızı kaldırıp yaĢadığınız 

kentin duvarlarına bakmanız yeterli olacaktır. 

 Çünkü duvar yazılarını fark etmek ve onları yazanların içsel 

dünyalarını anlamak demek yaĢadığınız Ģehri ve semti hatta ülkenin sosyal 

yapısını ve iç dinamiklerini anlamak demektir. Bu bağlamda bakıldığında duvar 

yazıları oldukça geniĢ anlamlı mesajlar içerdiklerinden dolayı semtte yaĢayan 

çoğunluğun sesi de olabileceği de düĢünülmektedir. Okumaya baĢladığınız bu 

kitapta yazarları belli olmayan ama bizleri gülümsetirken düĢündüren duvar 

yazılarını ve onların içsel dünyalarını keĢfedeceksiniz. Duvar yazılarının ve 

yazarlarının sanılandan daha çok zeki, yaratıcı ve donanımlı bireyler olduğuna 

değinmiĢtim. AraĢtırmanın birinci bölümünde duvar yazıları ve yazarlarının 

içsel dünyaları ve iletilmek istenen mesajları sizlere sundum. Ġkinci bölümde 

ise, tamamen duvar yazılarına ayırdım. Duvarların en önemli özelliği bireysel 

ve kapalı değil toplumun tüm bireylerine açık oluĢudur. Siz de hiç vakit 

kaybetmeden elinize bir kutu sprey alarak kendi içsel dünyanızdaki fırtınaları, 

sevgilinize olan derin aĢkı ve duygularınızı duvarlara yazın. Böylece o keskin 

zekânızı çevrenizdekilere gösterin. Kim bilir belki siz de duvarlara yazılan bu 

yazıları okurken kendinizden birkaç satır bulacaksınız. Belki çok kızacak belki 

de gülüp geçeceksiniz. Kim bilir psikolojik algılarımıza yönelik dirençlerimiz 

ne zaman ve nasıl Ģekillendirilecek sorusu aslında çağdaĢlığın da kapsadığı alan 
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olarak belki de bizleri bir dönem içinde bizleri geleceğe taĢıyacağını 

düĢünebiliriz. Çünkü eğitim açısından öncelikli bir temelin muhakeme gücü 

olduğu bunun da sağlıklı ve üretken temellere dayandırılmasını gerekli kılan 

bireyin psikolojik algı daha açıkçası algısal yetisi kavramıyla iliĢkilendirildiğini 

dil, tarih ve kültür üçgeni içinde davranıĢ örüntülerinin açığa çıktığını 

belirtmemiz gerekiyor. Sık sık siyasal yönetimlerin ideolojik tercihleriyle devlet 

hayatında birikim oluĢturmuĢ doğru ve yerinde uygulamaya sokulmuĢ kararların 

yerine;  popülist ve bazı gruplara yönelik mesaj türündeki karar ve 

uygulamalarıyla gerek devletin kurumsal iĢleyiĢleri ve gerekse ve özellikle 

ülkemizin akademik yönden dünya ölçeğinden geriye doğru gittiğini 

gözlemleyebiliyoruz.  

ÇağdaĢ geliĢmelerden yararlanamayan eğitimdeki olumsuz değiĢimler 

ile popüler kültür algısı ile yalnızlaĢma, yabancılaĢma ve yozlaĢma üçgeni 

içinde karĢı karĢıya kalan kesimlerin düĢündüklerini daha sorumlu yönetici 

konumundaki mevkilere aktaramaması hususu bu nedenle önemli bir sorun 

olarak görülmektedir. Sorumluluk ve karar alma ve uygulama baĢında bulunan 

yöneten erk konumundaki kiĢilere etki düzeyi sınırlı da olsa duyulmayan 

seslerini bu yöntemlerle duyurabilmek ve bizler de bu evrende varız diyebilmek 

için duvar yazılarına sığınıyorlar da diyebiliriz. Kısacası açık rejimin 

iĢletilememesi duvar yazılarında adeta bir baĢkaldırı olmasa da uyarıcı ve 

düĢündürücü farklı bir bakıĢı da ortaya koyuyor. Ġlk çağdan günümüze 

düĢünmek insana özgü en temel kavramlardan birisidir.  

Sonuç olarak günümüzde üretmeyi, sorun çözmeyi ve daha da önemlisi 

düĢünmeyi çevreleyen ―dinleme‖ ve ―anlama‖ gerçekleĢemeden doğru ve 

yararlı bir kararın ortaya çıkması oldukça zordur. DüĢünen topluma siyaseten en 

güzel örnek büyük Atatürk olarak karĢımıza çıkmakta ve hala gönüllerde büyük 

bir sevda ve büyük devlet adamı kurucu lider olarak yatmaktadır. Bu gün 

televizyon ekranlarından neredeyse her gün inmeyen siyaset erbabı aslında 

vatandaĢlardan oldukça uzak oldukları algısıyla karĢı karĢıya kalmakta değerler 

sistemi açısından da siyasal rejimler ne yazık ki yozlaĢmayı, yalnızlaĢmayı ve 

hatta sisteme yabancılaĢmayı da temsil etmektedirler. Bunun için yalnızlaĢma, 

yabancılaĢma ve yozlaĢma kapsamında üretilen söz ve davranıĢların önemi 

giderek artmaktadır.                                                                
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ġĠZOFRENĠDE DĠL, KONUġMA VE ĠLETĠġĠM BOZUKLUKLARI
1
 

                                              Burcu Ġ. KARAMAN

 

Arzu KANLI


 

ÖZET 

ġizofreni erken yaĢlarda baĢlayan ve kiĢinin dil-dıĢı gerçekliği algılaması, 

anlamlandırması ve buna uyumlu davranıĢlar sergilemesinde önemli sorunlara 

neden olan bir psikotik bozukluktur. Hayat boyu görülme oranı %0.5-1 (Ġzmir 

için %0.74) arasında değiĢmekle beraber erken yaĢta baĢlaması ve süreğen bir 

gidiĢin olması nedeniyle kiĢi ve ailesi üzerinde belirgin sosyal ve ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından en fazla ekonomik 

kayba neden olan 10 hastalık içinde yer almaktadır. ġizofreni, ayrıca bireyin dil 

kullanımını önemli derecede olumsuz yönde etkileyen, toplumdaki diğer 

bireylerle iletiĢmesine ket vuran, kiĢiyi alıĢılagelmiĢin dıĢındaki düĢüncelerden 

ötürü toplumdan ve gerçeklerden uzaklaĢtıran önemli bir hastalıktır. 

Anahtar Kelimeler: ġizofreni, dil dıĢı gerçeklik, algılama, iletiĢim, dilsel 

farklılık, dilbilim, inceleme 

 

LINGUISTIC, SPEECH AND COMMUNICATION DISORDERS 

IN SCHIZOPHRENIA 

ABSTRACT 

Schizophrenia is a psychotic disorder introduced in early ages that 

causes significant issues in an individual's perception and interpretation 

of non-linguistic reality as well as his/her demonstration of coherent 

behaviour to his/her interpretation. Schizophrenia is also a crucial 

disorder that significantly affects an individual's language usage with a 

negative impact, blocks his communication with other individuals and 

estranges the individual from the society and reality due to extraordinary 

thoughts. For this reason, in this study the linguistic differences of 34 

Schizophrenia diagnosed patients with healthy individuals has been 

studied in the context of ideas and these differences has been 

investigated considering thought disorder subclasses appearing in 
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ġizofrenide eskiden beri sözlü iletiĢimi etkileyebilecek düĢünce süreci 

bozuklukları olduğu bilinmektedir. Bleuler, çağrıĢım ve tasarımlardaki 

bozulmayı Ģizofreninin temel belirtilerinden biri kabul etmiĢtir. ġizofreni 

hastalarının konuĢma esnasında hedef noktaya ulaĢamamalarından ve 

birbirinden farklı düĢünceleri kısa süre içinde bağdaĢıklık ile bağlaĢıklık 

açısından bağlantı kopukluklarına ve tutarsızlıklara yer vererek sunmalarından 

ötürü ürettikleri konuĢmaların dinleyici tarafından anlaĢılamamasına neden 

olmaktadır. ġizofreni hastaları sıklıkla belirsiz sözceler ve söylemler ile 

göndermeler (art- ve öngönderimler) kullanmakta, bu durum ise dinleyici 

açısından konuĢucuyu anlamasını güçleĢtirmektedir. Bugün gelinen noktada 

gerek psikiyatristler, gerek dilbilimciler Ģizofrenide düĢünce bozukluğunun, 

baĢta söylemsel sorunlar olmak üzere, özellikle edimbilimsel sorunlara yol 

açtığını düĢünmektedirler. Ancak, bunlardan baĢka sesbilgisel, biçimbilimsel, 

sözcüksel, anlamsal ve sözdizimsel düzeyde de bazı sorunların olduğu 

bilinmekte, bu konulara iliĢkin araĢtırmalar eksik kalmaktadır. 

Bu nedenle, otuz dört Ģizofreni tanılı hastanın sağlıklı bireylere göre olan 

dilsel farklılıkları düĢünce bağlamında araĢtırılmıĢ olup tıp alanyazında yer alan 

düĢünce bozukluğu alt tipi örnekleri göz önünde bulundurularak dilbilimsel 

açıdan incelenmiĢtir. Bunun için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından Tematik Algı Testi (TAT) 

uygulanarak konuĢma örnekleri alınan Ģizofreni tanılı hastaların çeviri 

yazılarındaki düĢünce bozukluğu alt tipleri ve bunların dile yansımaları 

sesbilgisel, biçimbilimsel, sözcüksel, anlamsal, sözdizimsel, söylemsel ve 

edimbilimsel yöntemlerle çözümlenmiĢ ve örnekleriyle sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Klinik Dilbilimi, ġizofreni, DüĢünce Bozuklukları, 

Dil ve KonuĢma Bozuklukları, ĠletiĢim Bozuklukları. 

1. GiriĢ 

Dil, insan davranıĢının biyolojik, psikolojik ve sosyal yönünün birleĢtiği 

noktada yer alır. Dil davranıĢı açısından ilk akla gelen ve en çok ilgi çeken tanı 

grubu Ģizofrenidir (Thomas ve Fraser 1994‘ten aktaran Erol 1998: 56). Bu 

bağlamda sözcük anlamı olarak zihin  arılması anlamına gelen Ģizofreni, klinik 

dilbilimciler tarafından da incelenesi bir olgu olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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ġizofrenide görülen düĢünce, dil ve konuĢma bozuklukları, Ģizofreninin 

en çarpıcı ve en az anlaĢılmıĢ özelliklerindendir. ġizofrenide düĢünce 

bozuklukları ilk olarak Kraepelin ve Bleuler tarafından tanımlanmıĢtır (UlaĢ 

2005: 8). D Ģ nce s reci bozuklukları ve d Ģ nce içeriği bozuklukları olarak 

ikiye ayrılır: 

i. D Ģ nce s reci bozukluklarında düĢüncenin amacından 

sapması, sözcükler ve tümceler arasındaki bağlantıların iyi 

kurulamaması veya hiç kurulamaması, bir düĢüncenin tamamlanmadan 

baĢka düĢünceye geçiĢler ve düĢünce akıĢlarının kesilmesi, gereğinden 

fazla ve birbiriyle iliĢkisiz çağrıĢımlar ve gereğinden fazla ayrıntılı 

düĢünme vb. durumlarla karĢılaĢılmaktadır. 

ii. D Ģ nce içeriği bozuklukları sanrılardır. Sanrılar, 

gerçekle bağlantısı olmayan, hastanın dünyaya olan yanlıĢ algılamasını 

veya yanlıĢ yorumlamasını ortaya koyan, hastanın zihnini önemli 

derecede meĢgul eden, kültürel normlara uygunluk göstermeyen yanlıĢ 

inançlardır. 

Dili üretme, bir düĢünce ile baĢlar. Bu düĢünce bir tümceye çevrilerek 

sesel ve/ya görsel imgelerle anlatım bulur (Kırpınar 2008: 139). ġizofrenideki 

düĢünce süreci ve düĢünce içeriği bozukluklarının Ģizofreni hastalarının dil 

kullanımını etkilemesi, gerek psikiyatristlerce, gerekse dilbilimcilerce 

incelenmesi gereken bir konu olarak görülmektedir. Bu nedenle, çalıĢmamızda 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı tarafından otuz dört negatif Ģizofreni hastasına Tematik Algı Testi 

(TAT=Thematic Apperception Test) uygulanmıĢ ve alanyazında belirtilen 

düĢünce bozuklukları alt tipleri dikkate alınarak karĢılaĢılan düĢünce 

bozukluklarına iliĢkin dil ve konuĢma bozukluklarına dair sınıflandırmaya 

gidilmiĢtir. 

2. ġizofreni ve Dil ĠliĢkisi 

Uzun yıllar bir ruh hastalığı olarak kabul edilen, son yıllarda yapılan 

çalıĢmalarla biyolojik ve fizyolojik bulgularla tanımlanmaya çalıĢılan Ģizofreni, 

genç yaĢta baĢlayan, bireyin kiĢilerarası iliĢkilerden ve gerçeklerden 

uzaklaĢarak, kiĢinin kendine özgü bir içe kapanım dünyasında yaĢadığı, 

düĢünüĢ, duyuĢ ve davranıĢlarında ciddi bozulmalarla kendini gösteren önemli 

bir hastalıktır. 

ġizofreni bir geri çekilmedir. KiĢi çocukluk ve gençlik dönemi boyunca 

kazanmıĢ olduğu zihinsel yetileri terk ederek yaĢamın baĢlangıç dönemine 

doğru geriler. Sanki modern bir kent büyük bir depremle yıkılmakta ve 

yıkıntıların altından eski bir uygarlığın kalıntıları ortaya çıkmaktadır. Bunun en 

açık kanıtı ilkel toplulukların ve küçük çocukların da aynı mantıkla 

düĢünmeleridir (Mete 1998: 57). Örneğin çayırda otlayan ineklerin resmini 
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yapan ressamın karĢısına dikilip resmi götürmesine izin vermeyen Kongo yerlisi 

Ģizofrenideki gibi aĢırı özdeĢleĢtirme yaparak düĢünmektedir. Onun için 

tuvaldeki ve çayırdaki inekler aynıdır. Yalnızca görüntü benzerliği böyle bir 

çıkarım yapmasına yetmektedir (ibid). 

Ġlkel topluluklar veya çocukları bu düĢünce biçimiyle hareket ettiklerinde 

önemsemezken, normal karĢılar veya onlara güler geçerken, günümüz 

dünyasındaki bir yetiĢkinin böyle bir düĢünce biçimine sahip olması ruhsal bir 

bozulmayla karĢı karĢıya olduğumuzun göstergesidir. 

ġizofrenide düĢünce akıĢında, biçiminde ve düĢünce içeriğinde çeĢitli 

bozukluklar görülür. DüĢünce akıĢında ve biçimindeki bozukluklar hastanın 

kullandığı sözel ve yazılı dilden gözlenebilir. DüĢünceyi oluĢturan sözcükler 

arasındaki mantıksal bağlantının kopması ya da bozulması çağrıĢımlarda 

çöz lme olarak adlandırılır. Bazen sözcükler anlamdan çok ses uyumuna göre 

bir araya getirilir. KonuĢma tamamen karmakarıĢık ve anlaĢılmaz bir sözcük 

salatası biçimine dönüĢebilir. ġizofreni tanılı hastaların bir kısmı sorulan soruya 

sorunun içerisinde yer alan sözcüklerin birçoğunu kullanarak yanıt verirler. 

Bazen de birkaç kavram ya da hece bir araya getirerek yeni sözcükler 

uydururlar (Erol 2007: 176). 

Kronik ve ileri derecede regresyonu olan hastalarda aynı sözcük ya da 

tümcenin anlamsızca tekrarlandığı görülür. Bu bazen günlerce sürebilir. 

Günümüzde oldukça ender görülen bir belirtidir ve hemen her zaman uzun süre 

hastanede yatmıĢ hastalarda görülür. Bir düĢünceden ilgisi olmayan bir baĢka 

düĢünceye kayma, çevresellik, teğetsellik, düĢüncelerin çok yoğun olarak 

üĢüĢmesine bağlı fikir uçuĢmaları, zaman zaman düĢüncede durma ve düĢünce 

fakirleĢmesi olabilir. Yer, zaman ve nedensellik kavramları kaybolup düĢünce 

büyüsel nitelik kazanabilir (ibid). 

ġizofrenide soyut düĢünme yeteneği ileri derecede bozulabilir ve 

düĢünce somutlaĢıp kavramsal düĢünceden çok, somut yaĢantıları temsil eder 

duruma gelebilir. Soyut kavramlar somut bir biçimde yorumlanır. Hasta 

farklılıkları ve benzerlikleri kavramakta güçlük çeker. Simge ve soyutlamaları 

iĢleme yeteneğinin yitirildiği görülür. Hastaya soyut kavramlar ya da atasözleri 

sorulduğunda bunları yorumlamakta güçlük çeker ve somut açıklamalar yapar 

(ibid). 

ġizofrenide düĢünce süreciyle birlikte dil kullanımı da dönüĢüm geçirir. 

Hastayla yapılan görüĢmelerde hastanın kendine özgü yeni içerikli kavramlara 

yer vermesi iletiĢimi güçleĢtirir. Sözcükler ve kalıplar kolayca birbirinin yerine 

kullanılabilir, yalnızca ses çağrıĢımlarına dayalı yeni sözcükler uydurulabilir. 

ġizofrenide altta yatan düĢünce bozukluklarını yansıtan çok çeĢitli konuĢma 

bozuklukları saptanır. KonuĢmada dağınıklık, hızlanma ya da yavaĢlama, 

fakirleĢme, basmakalıp yinelemeler, konuĢma yankılanması, çok konuĢma, hiç 

konuĢmama gibi belirtiler olabilir. Saçma konuĢmalar olabildiği gibi sorulan 
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sorulara yandan (dolaylı) ya da uygunsuz yanıtlar verilebilir. Ses tonu tekdüze 

olup duyguları içermeyebilir. Bazen belli bir konu ya da sözcüklerin ısrarla 

yinelendiği ve hastanın tekrar tekrar aynı konuya döndüğü görülebilir. Bazı 

hastalarda saatlerce, hatta günlerce süren konuĢmama olabilir. Pek çok hasta 

sorulara çok kısa yanıtlar verir (Erol 2007: 175). 

Psikiyatride dil, hem tanı hem de tedavi aracıdır. Dil, insan davranıĢının 

biyolojik, psikolojik ve sosyal yönünün birleĢtiği önemli bir iletiĢim aracıdır. 

Dolayısıyla, dil davranıĢı açısından ilk akla gelen ve en çok ilgi çeken tanı 

grubu ise Ģizofrenidir (Erol 1998: 54). 

Silvano Arieti, Ģizofrenide biliĢin özelliklerini, 

i. Kavramın somutlaĢtırılması, algılanabilir bir hale getirilmesi, 

ii. Benzerliğe dayalı özdeĢleĢtirme, ve 

iii. yananlamlar ile sözelleĢtirme 

Arasındaki iliĢkinin değiĢtirilmesi olarak sıralamıĢtır. Sözcükler, 

kavramlar ve iĢaretlerin, gerçek yaĢamda hiçbir zaman açıkça tanımlanmıĢ 

Ģeylerin ya da olguların adları, yani düzanlamları olmadığını, daha çok bir 

anlamlar paketi, yani yananlam taĢıdıklarını, Ģizofrenide bunun genellikle göz 

ardı edildiğini belirtmiĢtir (Polat 2010: 19). 

Holzman'a (1986) göre düĢünce bozukluğu alanında pek çok kuram 

geliĢtirilmiĢtir: çağrıĢım çözüklüğü, aĢırı kapsamlı düĢünce, soyut düĢünce 

yoksunluğu, egosantrik düĢünce, paleolojik düĢünce, regresyon, dikkat 

bozukluğu, ebeveynlerden öğrenilmiĢ bozuk iletiĢim, anlamsal bozukluk, 

kavram oluĢturma bozukluğu, paralojik düĢünce, primer süreç düĢünce gibi. Bu 

kuramlar çerçevesinde Ģizofreni hastalarında düĢünce bozukluğunun varlığı, 

diğer tanı grupları ve sağlıklı kiĢiler ile çeĢitli testler geliĢtirilerek ayırt 

edilmeye çalıĢılmıĢtır (Polat 2010: 19-20). 

Dil, dilsel yapılar ve anlamların soyut sistemidir. KonuĢma nesnel ve 

gözlenebilir iken, dil kurallara bağlı ve soyuttur. Dildeki bozuklukları 

belirlemek için dilbilgisel ve kullanıma ait soyut kurallara baĢvururuz. Dil, 

bazen sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve 

metindilbilimsel alt dallara bölünerek incelenir (ibid). 

D Ģ nce ise, biliĢsel süreçlerin karmaĢık yapısıdır. Dilsel ve dil-dıĢı 

süreçleri içerdiği düĢünülmektedir. DüĢünce kavramı anıldığında düĢünce 

sürecinin, düĢünce içeriğinden ayrıĢtırılması gerektiği vurgulanmaktadır (Polat 

2010: 20). 

ġizofrenide görülen düĢünce ve dil bozukluklarını tanımlamak için, 

düĢünce bozukluğu (thought disorder), formal düĢünce bozukluğu (formal 

thought disorder), dil bozukluğu (language disorder), konuĢma bozukluğu 
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(speech disorder), düĢünce kayması (thought splinage), çağrıĢım çözüklüğü 

(associative looseness), iletiĢim bozukluğu (communication disorder), 

dezorganize konuĢma (disorganized speech) gibi birçok farklı tanım 

kullanılmıĢtır (UlaĢ 2005: 24). 

Andreasen ve Olsen duygulanım ve düĢünce bozuklukları çerçevesinde 

Ģizofreninin üç farklı alt grubunun olabileceğini öne sürmüĢtür. Pozitif 

Ģizofreni, varsanı, sanrı, belirgin düĢünce bozukluğu ve minimal negatif 

belirtilerle karakterizedir. Negatif Ģizofreni, konuĢmanın fakirleĢmesi, konuĢma 

içeriğinin fakirleĢmesi, duygulanımda küntlük, psikomotor retardasyon, 

anhedoni ve minimal pozitif belirtilerle karakterizedir. Pozitif ve negatif 

Ģizofreni semptomlarını karĢılamayan üçüncü grubu da karıĢık tip Ģizofreni 

olarak adlandırmıĢlar (UlaĢ: 2005, s. 19). 

3. Veritabanı, Yöntem ve Analiz 

ÇalıĢmamızda veritabanı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıp 

Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından sağlanan otuz 

dört negatif Ģizofreni hastasının Tematik Algı Testi (TAT=Thematic 

Apperception Test) kullanılarak elde edilen konuĢma örneklerinin çeviriyazıları 

incelenmiĢtir. 

TAT, kendini daha çok kiĢilerarası iliĢkilerde ve çevrenin algılanmasında 

gösteren kiĢilik dinamiklerini araĢtırmaya yönelik bir yöntemdir. Projektif 

yaklaĢımlı bir sözel test olan TAT, üzerinde resimler bulunan 31 karttan oluĢur. 

Ġlk olarak 1935‘te Harvard Psikoloji Kliniği‘nde H. A. Murray ve C. D. Morgan 

tarafından geliĢtirilerek, günümüzde kullanım yaygınlığı açısından 

Rorschach‘tan sonra gelen ikinci testtir. 

TAT‘ta bulunan 31 resimden gösterilen kartlardaki resimlere uygun 

öyküler oluĢturmaları istenen denekler, bu sayede bilinçli olarak 

yapılandırılmamıĢ uyaranlardan kiĢisel olarak ne algıladıklarını ortaya koyarlar. 

Kadın ve erkeklere farklı kartlarla uygulanır. Kartlardaki resimler kiĢilerin 

sosyal ve kiĢilerarası konumlarının değiĢik görünümlerini resmetmektir. 21 

resim her iki cinsiyet için kullanılmak üzere düzenlenmiĢ olan TAT‘ın 10'u 

cinsiyetlere ayrılmıĢ olarak kullanılır. Projektif ve doğaçlama yaklaĢımı olan bu 

testin esas amacı, kiĢiliğin altında yatan dinamiklere ulaĢmaktır. Özellikle iç 

uyuĢmazlıkları, baskın becerileri ve ilgileri, isteklenme ve güdülenmeyi 

(motivasyon) bu test ile bulmak mümkündür. Tanı koyucu özelliği olmamasına 

rağmen, kimi zaman kiĢilik bozuklukları ve adli araĢtırmalarda da 

kullanılmaktadır. 

Klinik dilbiliminde, dil ve düĢünce açısından en çok dikkat çeken tanı 

grubu Ģizofrenidir. ġizofreni hastalarının dıĢ dünyaya yönelik algılamalarındaki 

sorunları, performanslarına, bir baĢka deyiĢle edimlerine ciddi anlamda 
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yansıyor olmaları düĢünce bozukluklarının yol açtığı dilsel bozuklukları 

incelemek, tespit edebilmek için bizi Ģizofreni hastalarını seçmeye itmiĢtir. 

DüĢünce bozuklukları genel olarak on sekiz alt tipte incelenmektedir: 

konuĢma  oksunluğu, konuĢma içeriği  oksunluğu, basınçlı konuĢma, distraktibl 

konuĢma, teğetsel konuĢma, d Ģ ncenin ra dan çıkması, enkoherans, 

mantıkdıĢılık, klang,  enileĢim (neolojizm), sözc k  akıĢtırmaları, çevresel 

konuĢma, amacın ka bolması, perseveras on, ekolali, blok, tumturaklı 

konuĢma, ve benci konuĢma. AĢağıdaki altbölümlerde, Ģizofreni hastalarının 

konuĢma örneklerinin çeviriyazılarında saptanan düĢünce bozuklukları ve 

bunların dil ve konuĢma bozukluklarına yansıması örneklerle iĢlenecektir. 

ÇalıĢmamızın bu bölümünde veritabanını oluĢturan, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

tarafından sağlanan otuz dört Ģizofreni hastasının TAT-02, TAT-04, TAT-05, 

TAT-06GF, TAT-12BG, TAT-13B, TAT-17GF, ve TAT-20 kartları 

kullanılarak elde edilen konuĢma örneklerinin çeviriyazılarında saptanan 

düĢünce bozuklukları alt tiplerine yer verilmiĢtir. Saptanan düĢünce 

bozuklukları alt tipleri örnekleri aĢağıda eğik yazıyla belirtilmiĢtir. ‗G‘ 

kısaltması ‗gör Ģmeci‘ye, ‗H‘ kısaltması ‗hasta‘ya gönderimde bulunmaktadır. 
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3.1. KonuĢma yoksunluğu 

KonuĢma gereğinden kısa, sorulara verilen yanıtlar geliĢigüzeldir. 

Kurulan tümceler kısa ve kullanılan sözcüklerin miktarı azdır. 

TAT-20 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Erkek. 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H:  ir Ģe   ok. 

G: Daha ayrıntılı tanım verebilir misiniz  

H: Direğin ön nde durmuĢ biri. 

G: BaĢka ne söyleyebilirsiniz  

H: Karanlık. 

3.2. KonuĢma içeriği yoksunluğu 

Sözcük sayısı fazla, tümceler uzun olsa da verilen yanıtların sorulan 

sorular için yetersiz kalması, konuĢmanın yeteri kadar bilgilendirici olmaması 

durumudur. 

TAT-06GF 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H:  urada bir Ģe , ne der gibi Ģe   apmıĢ  ani, ne derler ona. 

Sö le emi orum  ani dilimin ucunda da. Tepki vermiĢ, bir Ģe  sö lemiĢ ne gibi 

Ģe  var, gör nt  var burada. ġaĢırırlar falan, ĢaĢırma da olabilir.  u kadar. 

3.3. Basınçlı konuĢma 

Spontan konuĢma miktarında olağan veya toplumsal normlara göre artma 

olmasıdır. Hasta hızlı konuĢur ve kesmek mümkün değildir (Polat 2010: 21). 

ÇalıĢmamızda Ģizofreni hastalarının konuĢma örneklerinin 

çeviriyazılarında basınçlı konuĢmaya örnek teĢkil edecek bir veri yoktur. 

3.4. Distraktibl konuĢma 

Normal seyrinde devam eden bir konuĢma birden kesilir ve hasta etraftaki 

herhangi bir uyaranla ilgili konuĢmaya baĢlar. 

TAT-13B 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 
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H: Burada bir çocuk var, çocuk dinleniyor herhalde oturmuĢ dinleniyor, 

bu binada. Kapının olduğu yerde dinleniyor, güneĢli bir hava, sıcak herhalde. 

Çocuk kısa kollu çünkü. Binanın orda kapısının önünde dinleniyor herhalde, 

ellerini kavuĢturmuĢ. Ses oldu biraz önce çok ağır hakaret, sevdiğim 

insanlara... 

G: BaĢka ne söyleyebilirsiniz  

H: Kaç tane kaldı? 

3.5. Teğetsel konuĢma 

KonuĢma baĢlangıçta anlaĢılır gelmese de tümceler arasındaki bağlantılar 

mantıksaldır ve uygun dilbilgisel yapılar kullanılmıĢtır, ancak kiĢi amaca 

varmada baĢarısızdır. 

TAT-06GF 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Bu adamcağız pipo içiyor. Hanımı veya kızı diyelim biraz endiĢeli 

bakıĢ bakıyor. Adam da kızmıĢ gibi bakıyor. EĢi olabilir, kızı olabilir. Bakımlı 

bir kadıncağız. Makyajını yapmıĢ. Adam pipo u bıraksa i i olacak, ç nk  

zararlı. T t n içmek zararlı. 

TAT-12BG 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Bahar. Bir ağaç. Bir sandal. Bir akarsu. Gökyüzü. Sandal boĢ. Bitkiler, 

ağaçlar çiçek açmıĢ. Aydınlık ilkbaharı gösteriyor galiba. Sonbahar değil. Su 

var. Ka ığın burnu k t. Hadi arkası k t olabilir de, burnunun k t olması yol 

alma ı azaltır gibi geli or. 

3.6. DüĢüncenin raydan çıkması 

Tümceler arasında mantıklı bir geçiĢ yoktur. Hasta farkında olmadan 

konuĢtuğu konudan sapar ve baĢka bir konuya geçiĢ yapar. 

TAT-02 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Çiftçi. Hamile. Tarla sürüyor. Birisi öğrenci. Ders. Okula gidiyor. 

Evler var. Deniz var. Dağ var. Gururlu kadın. Hamile kadın. Öteki güçlü adam. 

Kaslı maslı. 

G: Resimle ilgili baĢka ne söyleyebilirsiniz  

H: Gök  z  m  olu or? ġato gibi bir  er. 

TAT-04 
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G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H:  Bir kadınla bir adam, adam bir Ģeye kızmıĢ biraz sinirlenmeye 

baĢlıyor, bıraksa karısı kötü davranacak. Kadın da o kadar güzel o kadar 

kendine bakıyor ki yani, onla konuĢup herhalde yapma diyor. Gençlik  ani 

gençliklerinde bö le bir Ģe … Kadın di or ki mesela kocasına kendini bitirme 

di or, gençlik di or, gençliğe bu   zle bakma di or. 

3.7. Enkoherans 

AnlaĢılması dinleyici için çok güç olan, birçok çağrıĢımın veya birçok 

konunun bir arada bulunduğu ve artarda dizildiği, sözcükler veya tümceler 

arasındaki bağlantılarda mantıklı geçiĢlerin yapılmadığı bir konuĢmadır. 

KonuĢma adeta bir ―sözc k salatası‖ niteliği taĢır. 

TAT-06GF 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Bir kız bi adamla bakıyorlar birbirlerine, adam ayakta bakıyor, 

konuĢtuklarını gösteri or, söylediklerine hayret ediyor,  ani konuĢtukları 

kalmıĢ, iĢinin baĢını almıĢ çok belli birisi,  aĢını baĢını almıĢ, konuĢtukları 

sırada ha retle bakmıĢ. 

TAT-13B 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Bir Ģey oturuyor, bakıyor yani. Kapının yanına oturuyor. Kulübe. Öyle 

oturuyor. Ne iĢ çıkarsa  apar, sorun bir Ģe   ok  ani orda. 

3.8. MantıkdıĢılık 

Dinleyen için konuĢma örüntüsünde bir mantıksallık yoktur, ancak 

verilen yanıt sorulan soru için mantıksız olsa da kendi içerisinde tutarlı bir yanı 

vardır. 

TAT-13B 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Çocuk evinin kapısında, belki annesini bekliyor belki babasını 

bekliyor belki. Yani. Çocuk her  erde çocuk  ani. Her çocuğun her ortamda bir 

Ģe i vardır. Geleceğe dair d Ģ nceleri. Zaten d Ģ nce davranıĢ olarak 

gör n  or bu fotoğrafta. 

G: Resimle ilgili baĢka ne söyleyebilirsiniz  

H: Ġlk niĢanlandığımda matematik öğretmeni dim lisede bö le bir kart 

verdiler. Saat vardı saat akıp gidi ordu, zaman akıp gitmiĢ, diğer öğretmen 

anlatırken daha baĢarılı dı daha g zel Ģe ler sö ledi. Herkes farklıdır bu 

konuda. 
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G: Resimle ilgili baĢka ne söyleyebilirsiniz  

H: Çizgili bir resim iĢte. Resim tekniği değiĢik. 

3.9. Klang 

KonuĢma mantıksal değildir. KonuĢmayı, sözcüklerin seçimini ve 

tümcelerin diziliĢini sesel çağrıĢımlar yürütür. 

TAT-06GF 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Bir kız bi adamla bakıyorlar birbirlerine, adam ayakta bakıyor, 

konuĢtuklarını gösteriyor, söylediklerine hayret ediyor, yani konuĢtukları 

kalmıĢ, iĢinin baĢını almıĢ çok belli birisi,  aĢını baĢını almıĢ, konuĢtukları 

sırada hayretle bakmıĢ. 

G: Resimde baĢka ne görüyorsunuz  

H: kendi evinde kendi evini kapısını örterken çekilmiĢ. Ö le yaĢıyormuĢ 

bö le evi varmıĢ… 

3.10. YenileĢim (Neolojizm) 

Hasta tarafından uydurulmuĢ, yani belirli bir kavramı karĢılamak için 

üretilmiĢ yeni oluĢumlardır. Hastaya özgü sözcüklerdir. 

TAT-04 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Öfke mi  Birbirlerine karĢı öfke veya sevme var. Bence sevme. Erkek 

öfli gibi, kadın da konuĢuyor. 

TAT-17GF 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Burası puar olabilir. Ev var, aĢağı bakan bir bayan var. AĢağıda bir 

adam var, evde. Evin altı deniz, kayık var, sandal var. Sandal geçiyor. Sandalda 

iki kiĢi var. Evin kiremitleri çok eğimli. Yani çatısı çok eğimli. Üç tane 

penceresi var. Üstünde dönme dolap gibi bir Ģey var, güneĢ ıĢığı olabilir tam 

olarak göremiyorum. Üst kattaki evin üç penceresi var. Çatısı eğimli… 

3.11. Sözcük yakıĢtırmaları 

Dilde var olan sözcüklerin hasta tarafından baĢka kavramları karĢılamak 

için kullanılmasıdır. 

TAT-02 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 
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H: Okuyan bir kız var, elinde kitapları var, sol tarafa bakmıĢ, sola 

bakmıĢ. Kadın durmuĢ ellerini bağdaĢtırmıĢ, duruyor ellerini bağdaĢtırmıĢ. Bir 

adam elini kaldırmıĢ böyle... 

TAT-06GF 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Saçları toplamıĢ bir kadın elbise giymiĢ, arkasına doğru bakıyor, 

arkasında da piposu olan bir adam var, onla sanki bir Ģeyler konuĢuyorlar, göz 

temasına b r nm Ģler, birbirlerine bakıyorlar. Pipolu adam da ona bir Ģeyler 

anlatmaya çalıĢıyor. 

TAT-17GF 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: GüneĢ ıĢığı parlıyor. Bir yükselti var. Yükseltinin üstüne bir kadın 

çıkmıĢ, aĢağıya bakıyor. AĢağıda sanki dere akıyormuĢ gibi. Nehir akıyormuĢ 

gibi. Binanın altına doğru orantısında bir adam, birkaç adam daha ellerini 

baĢlarının üzerlerine koymuĢlar, yürüyorlar. 

3.12. Çevresel konuĢma 

Sorulan sorunun bir hayli ayrıntılı düĢünülüp gereksiz birçok bilginin 

sunulduğu ancak bir türlü hedefe ulaĢamadığı konuĢmadır. 

TAT-02 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Bir çiftçi tarlaya bir Ģeyler ekiyor. SürmüĢ. Yeni sürmüĢ. Bir Ģey 

ekmek için elini kaldırmıĢ. Hanımı ve kızı… Kızı okuyan bir kız. Hanımı da 

sabırlı bir insan. Ağaca dayanmıĢ. Vazifesini yapmıĢ herhalde. Dinleniyor. 

Arazi biraz dağlık. Tepeler var.  iraz g ncel olarak piramitlere de benzi or. 

Mısır‟daki. Onu çağrıĢtırdı bana. Hanım kız okuyor. Ġnsan her Ģe i okumalı. 

Sağ, sol, ileri, geri, din, dinsizlik, hepsini oku up öğrenmeli. Yeter ki okusun 

insan  ani. Okumak fa dalı. 

TAT-20 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Adamın yüzünü göremiyorum ama iyi birine benziyor, karanlık bir 

ortam, belirsiz… Matematikte buna belirsiz derler. 

3.13. Amacın kaybolması 

Belirli bir düĢünce izlenmesine rağmen hasta asıl amaca ulaĢmakta sıkıntı 

yaĢar. 

TAT-04 



 

 

 

 

 

 
 

 

                         TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

171 

 

G: Daha ayrıntılı bir tanım verebilir misiniz  

H: Kadın, r zgâr gibi geçti‟ e benzi or.  u Clark Gable değil herhalde. 

Benzemiyor. 

G: Daha ayrıntılı bir tanım verebilir misiniz  

H: FilmmiĢ, çizgi film. Film gibi geli or bana, gerçek, gerçek gibi geli or 

da resim gibi  apılmıĢ. Resim, resim. Resim mi gerçek mi bilemedim. 

TAT-05 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Kadın, oda a girme e, girmi or oda a bakı or. Herhalde odada 

kendinle ilgili bir takım Ģe ler var, maziler var kendinle ilgili. Onları tekrar 

 aĢamak mı isti or,  oksa hatırlamak mı isti or ve a hatırlamamak mı isti or? 

Kapı ı açmıĢ odanın içine bakı or. Fakat bir Ģe ler  aĢanmıĢ o odada, bir 

Ģe ler olmuĢ  aĢanmıĢ. 

3.14. Perseverasyon 

Bir sözcüğün, bir tümcenin veya bir düĢüncenin ısrarla tekrar edilmesi ve 

konuĢma süresince o sözcüklere, tümcelere ya da düĢüncelere geri dönülmesi 

durumudur. 

TAT-12BG 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H:  u manzara, bir burada ka ık var. Sonra, ka ık, ka ık,  ani tekne, 

 ani tekne var. Ağaç var. Orman var, orman var… Nehir var,  a da göl olabilir, 

deniz olabilir. Deniz değil de, göl. Göl gibime geli or ve a nehir. Ondan sonra 

ağaç var, ağaçlar var, orman var, orman var, nehir var, ka ık var,  eĢillik var. 

Ondan sonra resim gibime geli or,  ani resim gibime geli or  ani… Resim 

olabilir, gerçekle ilgisi  ok  ani. Ya da gerçekle ilgisi var da resim tarzında 

 apılmıĢ. 

B: Söyleyeceğiniz baĢka bir Ģey var mı  

H: Yaz ayları olması lazım, yaz. Yaz mevsimi yani, yaz mevsimi. 

TAT-20 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Adam karanlıkta. Bu gerçek gibime geliyor, ya da resim de olabilir. 

Çıkaramıyorum. Ondan sonra, karanlık da olabilir, gece de olabilir. Ay, ay ıĢığı 

olabilir; bu ay.  u karanlık, bu karanlık. Ormanlık gibi mi desem, orman, 

orman, ormanlık mı di orum… Ormanlık mı acaba? Adam yalnız. Yürüyor. 

DüĢünceli, dalgın. 
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3.15. Ekolali 

Hastanın kendi sözcüklerini ve konuĢmalarını değil de, görüĢmecinin 

sözcüklerini ve konuĢmalarını tekrarladığı görülür. 

TAT-13B 

G: Biraz daha detaylı anlatabilir misiniz  

H:  iraz daha deta lı, bilmiyorum ki. 

G: Neler oluyor olabilir? 

H: Neler oluyor olabilir? Çocuk küsmüĢ, dayak yemiĢ belki de. 

G: Neler oluyor olabilir? 

H: Bunu siz söyleyin ne olabilir? 

3.16. Blok 

Bir düĢünce akıĢına birden son verilmesi, düĢünce akıĢının yarıda 

kesilmesi durumudur. 

TAT-17GF 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H:  u resim hakkında... ġu insan değil mi  ġu bina ve insanlar var. Ve 

daha sonra… Bu bir, nasıl, pervaneye mi benziyor? 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Tekne veya gemiden, tekne ya da kayık gibi deniz taĢıtından diyelim, 

iĢçiler bir Ģeyler taĢıyor. BaĢında bir görevli bekliyor. Üstten köprü gibi bir Ģey 

geçiyor. Oradan bir kadın da… GüneĢli bir hava. Bir ev var apartman gibi 

büyük bir bina. Kadın da aĢağıya bakıyor, aĢağıda deniz geçiyor, aĢağıya 

bakıyor. GüneĢli bir hava. 

3.17. Tumturaklı konuĢma 

Hasta çok nazik konuĢabilir. Dil kullanımı gösteriĢli, ağdalı veya resmi 

olabilir. 

TAT-20 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: E  gardeĢ, kimsin? Çöpç  m s n?  aĢka bir Ģe  misin?  u gece 

ıĢığının altında ni e beklersin? Yalnız, kederli, gamlı, dertli. Kim bilir ne 

dertleri var  Bir sokak. Böyle direğin altında bekliyor. Umutsuz  arınlar, belki 

piĢmanlıklar, belki özlemler. Kim bilir neyi düĢünüyor orada yalnız baĢına. 
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3.18. Benci konuĢma 

Hasta her konuyla kendisi arasında bir bağlantı kurar. 

TAT-17GF 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Morali bozuk. Canı sıkkın. Belli. Orada durmuĢ. Bir Ģey düĢünüyor. 

Kafasında bir Ģey var. Bir Ģey düĢünüyor. Mutsuz galiba. Öyle oturuyor. Bu ev 

galiba. Ev mi, ahır mı  Küçük çocuk bir Ģey düĢünüyor galiba.  enim bö le 

Ģe lerim olmu or mesela. Askerde ken olu ordu.  u hastalığa d Ģmeden 

önceleri falan.  en de bö le mesela durabili ordum. ġimdi bu Ģe lerim 

olmu or. Hiç bö le Ģe ler olmu or. 

G: Lütfen bana resmi anlatın. 

H: Peri mi oluyor, prenses mi oluyor.   unları sanki ben duvarda 

gör  orum. A nı bu tip insanlar gör  orum. Emir veriyorlar. 

G: BaĢka ne söyleyebilirsiniz  

H: Korkardım g r lt  olunca. 

G: Söyleyeceğiniz baĢka bir Ģey var mı  

H: Beni takip eden biri olabilir. 

4. Sonuç 

Bu çalıĢmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından Tematik Algı Testi (TAT=Thematic 

Apperception Test) uygulanarak elde edilen otuz dört negatif Ģizofreni hastasına 

ait konuĢma örneklerinin çeviriyazıları incelenmiĢtir.  

ÇalıĢmamızda, Ģizofrenide görülen d Ģ nce bozuklukları, yani d Ģ nce 

s reci/akıĢı ile ilgili bozukluklar ve d Ģ nce içeriği ile ilgili bozukluklar temel 

alınarak dil, konuĢma ve iletiĢim bozuklukları incelenmiĢtir. Bu çalıĢmamızda 

göze çarpan, Ģizofreni hastalarının en çok perseverasyon yapmıĢ olmaları ve 

blok olma eğilimi göstermiĢ olmalarıdır. Yeni ilaçların geliĢtirilmesi ve 

piyasaya sürülmesiyle  enileĢim olgusuna yönelik oluĢumlara günümüzde artık 

pek rastlanmamaktadır.  
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SAĞLIK ĠLETĠġĠMĠNDE BAġARININ SIRRI: EMPATĠK DAVRANIġ 

Canan SEVĠMLĠ GÜR

 

ÖZET 

ĠletiĢim, toplumun temelini oluĢturan bireylerin birbiri arasındaki 

davranıĢları ve düĢünceleriyle ya da sistem adı verdiğimiz bir kapsam içinde 

kurumsal yönetimlerin verimlilik, uyumluluk ve ihtiyaçlar gözetilerek düzenli 

ve de düzeyli karĢılıklı empatik etkiletiĢime dayanması gereken bir faaliyettir.  

ĠletiĢim; nitelikleri ne olursa olsun, iki sistem arasındaki karĢılıklılık esasına 

dayanan alıĢveriĢtir. Özellikle sağlık hizmetlerindeki bu hizmet ve talep 

ekseninde yürütülen iletiĢim alıĢveriĢ bağlamında doğrudan insan ve kurum 

odaklıdır. Bu nedenle her iki kesimin karĢılıklı etkileĢimi söz konusu 

olduğundan oldukça önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: sağlık, iletiĢim, empati. 

 

 

THE CIRCLE OF SUCCESS IN HEALTH COMMUNICATION: 

EMPATIC BEHAVIOR 

ABSTRACT 

Communication is an activity that must be based on regular, level mutual 

empathic interaction with the corporate governance in terms of efficiency, 

compatibility and needs within the context of the behaviors and thoughts 

between the individuals who form the basis of the society or the system. 

Communication; whatever their qualities, are based on reciprocity between the 

two systems. Especially in the context of communication and shopping carried 

out on the axis of this service and demand in health services, people and 

institutions are directly focused. For this reason, it is very important that 

mutual interaction of both sides is mentioned. 

Keywords: health, communication, empathy. 

 

GĠRĠġ 

ĠletiĢim her türlü duygu ve düĢünceyi gerek konuĢarak ve gerekse yazılı 

olarak, hatta beden dili kullanılarak ve/veya iĢaretler gibi baĢka yollarla kiĢinin 

diğerlerine veya karĢısında bulunan birey ve gruplara içinde yaĢadığı topluma 

hatta kurumlara aktarma çeĢitli yol ve yöntemlerle etki etme veya talep 

eyleminde bulunmasıdır. Bu yazılı sözlü veya hareketlerle olduğu gibi, 
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iĢaretlerle de mümkün olabilmektedir. Ġyi bir iletiĢimin temelinde öncelikle 

etkili bir dinleme de vardır. Sonuç olarak iletiĢim, toplumun temelini oluĢturan 

bireylerin birbiri arasındaki davranıĢları ve düĢünceleriyle ya da sistem adı 

verdiğimiz bir kapsam içinde bireysel tercih ve yönelimleri ile kurumsal 

yönetimlerin verimlilik ve uyumluluk gözeterek hizmet üretmesindeki düzenli 

ve düzeyli karĢılıklı anlama anlatma ve etkiletiĢime dayanması gereken bir 

faaliyettir. Bunun için iletiĢim etkileĢimdir(Bkz. Tuncay,).  

Diğer bir ifadeyle insanlar arasında iĢlevsel hale gelerek verimli ve 

yararlı çalıĢmalarını sağlayan bir araç, kiĢisel davranıĢları etkileyen bir teknik, 

sosyal iliĢkiler bakımından zorunlu bir bilim, sosyal uyum için gerekli bir 

sanattır. ĠletiĢim; nitelikleri ne olursa olsun, iki sistem arasındaki alıĢveriĢtir. 

Sağlık hizmetlerindeki bu alıĢveriĢ doğrudan insan odaklıdır (Bkz. Dökmen 

2012; Özcan 2012). Etkili bir iletiĢimde insanlar birbirlerini dinler, birbirlerini 

anlamaya çalıĢır ve ―empati‖ kurmak durumundadır. Daha etkin ve yapıcı bir 

iletiĢim kurmak için karĢımızdaki kiĢiyi anladığımızı ve dinlediğimizi 

göstermek, ona inanıp güvendiğimizi hissettirip, anlamak ve anlaĢılmak için 

çaba göstermeliyiz. Umursanmak, kabul görmek, sevilmek, var olmak için 

iletiĢim kurulmaktadır.  Etkili iletiĢimin amacı, iletmek istediğimizi 

karĢımızdaki kiĢiye amaçladığımız biçimde iletebilmek, isteneni elde etmek ve 

beklenen tepkiyi oluĢturmaktır. 

Dini açılardan da aslında iletiĢime önem verilmektedir. Toplum dokusunu 

sağlıklı ve dayanıĢma içinde tutabilmek için bazı önemli konulara el atılmıĢ ve 

topluma tavsiyelerde bulunulmuĢtur.  

Hz. Peygamber, cemaate imam olmak gibi, kamu hizmetini yürütecek 

kiĢinin, Kur‘an‘ı en iyi bilen ve en iyi okuyan biri olmasını istemiĢtir. Ġnsan 

insana iletiĢimi öncelikli problem olarak ele alan Hz. Muhammed, sadece 

inanan insanları değil; dini, dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, sosyal statü ve rolü farklı 

da olsa bütün insanları değerli görerek muhatap almıĢ, kucaklamıĢ; onlarla 

sağlıklı bir iletiĢim sürdürmüĢtür. Hz. Muhammed (sav), ilahî mesajları, 

insanlar tarafından algılanabilir, duyulup hissedilebilir, okunup konuĢulabilir ve 

yazılabilir hale çevirmiĢ; hayata döndürülebilir ve yaĢanıp örnekleri 

çoğaltılabilir bir yapıya kavuĢturmuĢtur.  

Bir peygamber olarak Hz. Muhammed (sav), gönderiliĢ gaye ve 

misyonunu, insanlarla kurduğu iyi diyalog ve iletiĢimle gerçekleĢtirmiĢtir.  

Bunun için hem yaĢadığı çağda geçerli olan çeĢitli iletiĢim yöntemlerini 

kullanmıĢ, hem de ferdin ve toplumun psikolojik özelliklerini dikkate alarak, 

mesajını en iyi ve etkili bir Ģekilde sunmaya gayret etmiĢtir (Bkz.Yusuf 

MACĠT;http://www.sonpeygamber.info/hz-muhammedin bazi iletiĢim ilkeleri). 

Bu bağlamda Birlikte olmak zorundayız. Müslümanlık, hak cephesini 

temsil eder. Batıla karĢı durmak için de cemaat olmak Ģarttır. 

Mü‘minlerin beraberce hayat sürme gayreti kadar bir baĢka gerçek de bu fiili 
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gerçekleĢtirecek iletiĢimleridir. Aynı ortamı paylaĢıyorsa mü‘minler, konuĢup 

anlaĢmaları da elzemdir(Bkz. Salih Eğridere / ElifElif ―ĠletiĢimdeki 

Hedeflerimiz ve Engellerimiz‖ Sonbahar Sayısı (2015-1436). 

Sağlık;  Dünya Sağlık Örgütünce ―sadece hastalık ve sakatlıktan 

 oksunluk hali değil, fiziksel, zihinsel ve sos al açıdan tam bir i ilik içinde 

olma‖ hali olarak tanımlanır ve kiĢinin en temel insan hakkıdır. ĠletiĢimin en 

gerekli olduğu ve üzerinde ciddi düzeyde etkide bulunabileceği alan sağlıktır. 

Sağlıkta iletiĢimin tarihçesi antik çağlara, Hipokrat‘a dek uzanmaktadır. 2000 

yıl önce tedavi sıralaması Ģu sözler ile tanımlanmıĢtır: "Önce söz, sonra bitki, en 

sonunda bıçak”.  

O dönemlerde ilaç olarak bitkisel ve doğal kaynaklardan 

yararlanılmaktaydı. Hiç Ģüphesiz ki bu söz ile sağlıkta "bıçak" ve "ilaç"tan önce 

gelmesi gereken nokta  "iletiĢim‖ unsuru vurgulanmaktadır. Yalnızca tıp 

alanında değil, yaĢamın tüm alanlarında "iletiĢim" en önemli unsurların baĢında 

gelir. YaĢamın var olduğu yerde iletiĢimsizlik mümkün değildir. ―Dar anlamda 

doktor ile hasta arasında söz alıĢveriĢini tanımlar gibi gör nen sağlık iletiĢimi, 

geniĢ anlamda disiplinler arası ve çok bo utlu insan etkileĢiminin sağlıktaki 

rol  ve sağlık hizmetleri ile ilgilenen aktif araĢtırma alanı olarak 

tanımlanmalıdır‖(http://www.saglikyonetimi,2018.org/Webkontrol/uploads/Fck

/ILKER_TELLI.pdf).   

Sağlık sektörü, insanlarla yüz yüze iletiĢimi gerektiren bir hizmet 

sektörüdür. Yüz yüze iletiĢimin çok yoğun olduğu sağlık sektöründe, sağlık 

sorunlarından dolayı hizmet bekleyen insanlarla kurulacak iletiĢimde, sağlık 

hizmeti veren kiĢilerin tutumları önemli rol oynar. Hastalık anında, kiĢinin 

baĢkalarına bağımlılık durumunun oluĢması, hastanın iletiĢim ihtiyacını 

arttırmaktadır.  Sağlık hizmeti verilirken sadece hasta ile kurulacak iletiĢim 

değil, hasta yakınları ile kurulacak iletiĢim de dikkate alınmalıdır. Sağlık 

çalıĢanlarının hasta ve hasta yakınları ile kuracakları iletiĢim, hastanın yerine 

kendilerini koyarak kuracakları ―empatik iletiĢim‖ kurulacak iliĢkide güven 

duygusunun oluĢmasında da etkili olacaktır. Etkili bir iletiĢim için iyi bir 

dinleme, etkili konuĢma, empatik yaklaĢım ve doğru beden dili sergilenmelidir. 

Yapılan çalıĢmalar Ģunu gösteriyor ki tüm hastaların yaklaĢık %70‘inde tanının 

sadece görüĢme ile konabildiği, doktora kaygı ve sorunlarını anlatmayı baĢaran 

hastaların memnuniyetinin çok yüksek olduğu doğrulanmıĢtır.  

Diğer yandan ne yazık ki ülkemizde sağlık çalıĢanları ile hasta arasında 

ciddi bir iletiĢim sorunu yaĢandığı genel kabul görüyor olmakla birlikte, bunun 

en büyük nedeni iletiĢim bileĢenlerinin noksanlığından kaynaklandığı ortaya 

çıkmaktadır. ĠletiĢim kurmamızı zorlaĢtıran engeller nedeniyle doğru iletiĢim 

kurmak zorlaĢır. ĠletiĢim engellerini, önyargılı davranmak, gereksiz soru 

sormak, emretmek, tehdit etmek, tartıĢmak, suçlamak, alay etmek, konuĢmaları 

http://www.saglikyonetimi,2018.org/Webkontrol/uploads/Fck/ILKER_TELLI.pdf)
http://www.saglikyonetimi,2018.org/Webkontrol/uploads/Fck/ILKER_TELLI.pdf)


 

 

 

 

 
 

 

 
TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

178 

 

yarıda kesmek vb. gibi sıralayabiliriz. Bununla birlikte, iletiĢim becerileri 

öğrenilebilir, geliĢtirilebilir becerilerdir.  

Önemi herkes tarafından bilinse de, sağlık hizmetlerinde iletiĢimin sağlık 

çalıĢanları arasında hala hak ettiği değeri görmemektedir. Doğru iletiĢimde 

beden dili %60, ses tonu %30, sözler %10 etkilidir. Ne kadar konuĢursak 

konuĢalım doğru hareketlerle tamamlanmayan bir konuĢma yarım kalmıĢtır ve 

konuĢtuklarımızın pek bir anlamı yoktur.  Sağlıklı iletiĢim sağlık kurumlarında 

olabilmesi için bazı temel değerlerin yerleĢmesi gerekmektedir. Bunlardan biri; 

sağlık kurumlarında çalıĢan personelin hastalar için var olmak durumunda 

olduğunun bilinmesidir. Aslında insana verilen değer diğer tüm kurumları 

etkilemektedir. KarĢı taraftan değer gören bireyler aynı değeri baĢkalarına da 

verirler.  

Hasta ile sağlık çalıĢanları arasındaki etkili iletiĢim ise, hastalara karĢı 

ilgili ve güler yüzlü olarak, onları etkin bir Ģekilde dinleyerek ilgilenen, 

anlayarak cevap veren tarzda olamlıdır. Hastaya derdini anlatma fırsatı ve 

zamanı vererek, fiziksel ve psikolojik olarak hastayı rahatlatarak, birbiri ile 

tutarlı sözlü ve sözsüz iletiĢim kurarak, karĢısındaki kiĢiye alternatifler sunarak, 

endiĢelerini gidererek ve ardından onunla iĢbirliği halinde gerekli iĢlemi 

yaparak kurulabilir. Hastayı bilgilendirirken anlaĢılabilir bir dil kullanmak, tıbbi 

terminoloji yerine onların anlayacağı Ģekilde konuĢmak, kendisi rahat ifade 

edebileceği bir ortam kurmak ve empatik yaklaĢmak en doğru Ģekilde iletiĢimi 

kuracaktır.  

Sağlık hizmetlerinde çalıĢan sağlık personelinin tümü hasta ve hasta 

yakınları ile yüz yüze iliĢki kurmak durumunda olduğundan çok iyi iletiĢim 

becerileriyle donanmıĢ olmalıdır. ĠletiĢim süreci içerisinde iletiĢimi olumsuz 

etkileyen etkenler yüzünden sorunlar yaĢanmakta bu sorunların iyileĢtirilmesi 

yönünde, empatik yaklaĢım sergilemek en önemli noktalardan biridir. Tüm 

bunlar doğrultusunda hastanıza ayrılan zaman az da olsa onun tamamının 

hastaya ayrılması,  hastanın söyleneni anlayıp anlamadığından emin olunması, 

kolaylaĢtırıcı olunması ve sonuç cümlesi kullanılması gerekir. Özünde aslında 

hasta ve sağlık çalıĢanlarının temel olarak istedikleri aynı Ģeyler olduğuna göre  

temelde sorun sağlık sistemi, sosyal güvenlik sistemi, yetersiz hastane koĢulları, 

uygun olmayan çalıĢma saatleri ve personel eksikliği, idari problemler, kısacası 

iletiĢim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Empati, Yunan dilindeki 

―empathia‖dan köken almaktadır.  

Empati tanımı; bir insanın, kendisini karĢısındaki insanın  erine ko arak 

onun du gularını ve d Ģ ncelerini ve “davranıĢlarının nedenlerini” doğru 

olarak anlamasıdır. Günümüzde empatinin en çok kabul gören tanımlarından 

birini Rogers (1970)  yapmıĢtır.  Rogers‘a göre empati; ―KiĢinin kendisini 

karĢısındakinin  erine ko arak, onun du gu ve d Ģ ncelerini doğru olarak 

anlama ve bu durumu ona iletme s recidir‖.  Goleman da, empatiyi 



 

 

 

 

 

 
 

 

                         TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

179 

 

―baĢkalarının hislerini, ihti açlarını ve endiĢelerini anlamak, kendini 

baĢkasının  erine ko abilmek‖ olarak tanımlamakta ve empatinin altında toplam 

beĢ duygusal yeterlik bulunduğunu belirtmektedir.  

Bunlar; baĢkalarını anlamak, baĢkalarını geliĢtirmek, hizmete yönelik 

olmak, çeĢitlilikten yararlanmak ve politik bilince sahip olmaktır. Empatinin ilk 

adımı etkin dinlemedir bununla birlikte empati kurabilmek için etkin dinleme 

yeterli değildir. KiĢinin tutum ve duygularının doğru anlaĢıldığından emin 

olunmalıdır. Empatinin anahtarı gerçeği onların bakıĢ açısıyla görebilmektir. 

Empatik beceri ise; bireyin diğer insanların algılarını ve tutumlarını doğru 

olarak anlaması ve geribildirim verebilmesidir (Pek ve ark. 2001). Empatik 

beceri, empatinin daha çok biliĢsel ve duygusal alanlarını içeren bir yeterliktir. 

Empatide üç temel öğe vardır. Bunlar; ―olaylara karĢımızdakinin bakıĢ açısıyla 

bakmak‖, ―kiĢinin duygularını ve düĢüncelerini anlamak‖ ve ―anladığımızı 

karĢımızdakine gösterebilmek‖ tir.  Bireyin ne hissettiğini anlayabilmek için 

önce ne düĢündüğünü anlamamız gereklidir. Bireyi ve sorunlarını anlayabilmek 

ancak empati ile mümkündür (Bkz. Dökmen 2012).  

Birey, empati kurduğunu sözel veya sözel olmayan davranıĢlar 

kullanarak; karĢıdaki kiĢiye iletmelidir (Bkz.Dökmen 2012; Özcan 2012). 

KarĢımızdaki kiĢiye empatik tepki vermenin iki yöntemi vardır. Birincisi, 

karĢımızdaki kiĢiyi anladığımızı kelimelerle ifade etmek, ikincisi ise beden 

dilimizi kullanarak onu anladığımızı belirtmektir. Empatik yaklaĢımın iĢ 

ortamındaki çalıĢma koĢullarının kalitesini yükselttiği düĢünülmektedir. 

Empatinin duygusal zekânın merkezi bileĢenlerinin biri olması yanında eleĢtirel 

düĢünmeyi ve zihinde canlandırmayı keskinleĢtiren bir beceri olduğu 

savunulmaktadır (Bkz.Cotton, 2000). Empatik anlayıĢ, baĢkasının rolünü 

alabilme becerisinin geliĢimi ile doğru orantılıdır. Empati kurmanın günlük 

hayat içinde yeri ve önemi büyüktür. Empatik anlayıĢ iletiĢim problemlerinin 

önüne geçerek daha doğru ikili iliĢkilerin kurulmasını sağlamaktadır.  

Hasta hekim iliĢkilerini incelediğimizde duyguların,  hekimlerin 

hastalarıyla kurduğu empatik iletiĢimin önemi ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı 

iletiĢimin ana omurgasını oluĢturan öğelerden olan karĢısındaki insanı dinleme, 

anlama ve geri dönüĢte bulunma, sağlık personeli ve hasta arasındaki iletiĢimin 

vazgeçilmez bir özelliğidir. Empatik yaklaĢım, son zamanlarda en çok rastlanan 

sağlıkta Ģiddetin azalmasına yardımcı olacak faktörlerden birisidir. Doğru bir 

iletiĢim saldırganlığın Ģiddete dönüĢmemesinin önündeki en büyük etkendir. 

Empati ve doğru bir iletiĢimle sağlıkta Ģiddetin önüne geçilmesi olasıdır. Sağlık 

sektörünün yapısı gereği hastalarla daha çok empatik anlayıĢ kurulması gereken 

hizmet sektörüdür. AnlaĢılmak temel insani gereksinmelerinden biridir ve bireyi 

doğru bir Ģekilde anlama sağlık personelinin empati kurabilmesi ile iliĢkilidir. 

Sağlık personeli tarafından anlaĢıldığını hisseden hasta/birey önemsendiğini, 

ona güvenildiğini ve değer verildiğini düĢünür. Sağlık kurumlarında empatik 

yaklaĢımı geliĢtirmek ve bunun kalıcı olmasını sağlamak önemlidir. Yapılan 
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araĢtırmalara göre doktor ve hasta arasında kurulan iletiĢimin kalitesi hastanın 

sağlığını doğrudan etkileyen bir etki yaratmaktadır.  

Empatinin etkin kullanımı hasta memnuniyetini ve sağlık durumunu da 

pozitif yönde etkilemektedir. Empati yeteneğinin doğru zamanda ve yerinde 

kullanımı, sağlık sorunlarının tanımlanması, çözümlenmesi ve 

değerlendirilmesinde kolaylaĢtırıcı ve hızlandırıcı bir etkendir. Sağlık 

çalıĢanları ile hasta ve hasta yakınları arasındaki iletiĢim, hizmeti kalitesini ve 

hasta memnuniyetini belirlemektedir. Ayrıca iletiĢim faktörü sağlıkta Ģiddet 

olaylarının önüne geçilmesi üzerinde de büyük etkiye sahiptir ve çalıĢanlara 

olan güveni de etkilemektedir. Tıpta empatinin, sadece hasta sonuçlarında değil, 

hekim baĢarısında da önemli sonuçları vardır. Empati gösteren doktorlardan 

Ģikâyet oranı daha az, hasta memnuniyeti ve uyumu daha 

fazladır (Bkz.Huntington ve Kuhn, 2003). Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; 

hasta hakları birimine baĢvuran hasta Ģikâyetlerinin ağırlıklı olarak iletiĢimsizlik 

ve yanlıĢ iletiĢimle ilgili olduğu gözlenmektedir.     

Sağlık personeli ile hastalar arasında etkili iletiĢim becerileri 

geliĢtirmenin hastalar üzerinde olumlu etkiler yarattığı görülmektedir. Sağlık 

hizmeti verilirken sadece fiziksel rahatsızlık değil, hasta ve yakınları ile 

kurulacak etkili iletiĢim de dikkate alınmalıdır. Son yıllarda iletiĢim ve sağlık 

kavramlarını bir araya pek çok araĢtırma, ―sağlık iletiĢimi‖ nin iletiĢim 

biliminin bir alt disiplini olarak ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.  

 

SONUÇ 

Sağlık iletiĢimi, tıbbi bakımın kalitesini ve baĢarı derecesini arttıran, 

bireysel ve toplumsal sağlığın geliĢmesine katkı sağlayan stratejiler bütünüdür. 

Sağlık iletiĢimi, sağlık sorunları ile mücadele hedefi çalıĢmalar kapsamında ve 

sağlığın geliĢtirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Önemli sağlık sorunları 

hakkında bireylerin bilgilendirilmesi, toplumsal sağlığa iliĢkin kararların 

alınmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Sağlık iletiĢiminin çalıĢma alanı; 

bireylerin sağlığında ve yaĢam kalitesine, evrensel sağlık problemlerinin 

araĢtırılmasına, gerekli sağlık programlarının hazırlanmasına kadar kapsamlıdır. 

Son olarak; etkili bir iletiĢim için temel olarak, etkin dinleme, etkin konuĢma ve 

söyleme, empatik yaklaĢım, etkin bir beden dili sergilenmelidir. Sektör ister 

özel veya kamuya yönelik olarak ne olursa olsun etkili iletiĢimin özü, sözü ve 

yapısı değiĢmemektedir. Hekim-hasta iliĢkisinde ilk karĢılama sırasında 

sergilenecek ilgi ve bilgi odaklı, güler yüz, sonrasında etkin dinleme, 

gelmektedir. Gerek sözlü veya davranıĢları ile açığa çıkan iletiĢim, hastanın 

ortaya koyduğu beden dilinin de –ağrı ve sızlanma gibi- değerlendirilmesi, 

mesleki dilden kaçınarak anlaĢılır bir dil kullanmak, hastaya duygu ve 

düĢüncelerini açıklayıp kendisini rahatlıkla açabileceği bir ortam oluĢturmak, 

empatik yaklaĢım içinde olumlu ve sağlıklı iletiĢimi ortaya koyabilecektir. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1201002/


 

 

 

 

 

 
 

 

                         TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

181 

 

 

KAYNAKLAR 

1. Anadolu Üniversitesi Sağlık ĠletiĢimi Sertifika Programı:  

https://www.youtube.com/watch?v=DBfomWIqoFc 

2. Sağlıkta ĠletiĢim Programı: http://slideplayer.biz.tr/slide/2891434/# 

3. Prof. Dr. Erol ÖZMEN (2013). Sağlık Hizmetlerinde 

ĠletiĢimhttps://www.medimagazin.com.tr/authors/erol-ozmen/tr-saglik-

hizmetlerinde-iletisim-72-47-3442.html 

4. http://www.medikalteknik.com.tr/saglik-kurumlarinda-iletisim-ve-

empati/ 

5. Suavi TUNCAY, ĠletiĢim, çevre etkileĢimi ve ulusal mensubiyet 

bilincinin algılanması (Bkz. shf.125-142). (Tuncay, 2000, s.213). 

6. Suavi TUNCAY, Marka, Moda, Müzik Kültürü Bağlamında Gençlik 

Gruplarının OluĢumu Açısından Milliyetçilik ve Ulusal Bilinçle 

ÖrtüĢtürülmesi, Tuncay, 2009, Sayı 39, sayfalar 53-86).   

7. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Hizmetleri, Sağlıkta ĠletiĢim 

:http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Sa%C4%9Fl%

C4%B1kta%20%C4%B0leti%C5%9Fim.pdf 

8. Hanife TĠRYAKĠ ġEN, Feride TAġKIN YILMAZ, Özlem PEKġEN 

ÜNÜVAR, Fatma DEMĠRKAYA (2012). Birinci Basamak Sağlık 

Hizmetlerinde Görev Yapan Sağlık ÇalıĢanlarının Empatik Beceri 

Düzeyleri 

9. Reyhan CEVAHĠR, Nursan ÇINAR,  Cefariye SÖZERĠ, Sevil ġAHĠN, 

Sema KUĞUOĞLU (2007). Ebelik Öğrencilerinin Devam Ettikleri 

Sınıflara Göre Empatik Becerilerinin Değerlendirilmesi 

10. Doç. Dr. Arzu Kihtir (2014)Sağlık kurumlarında iletiĢim ve empati: 

11. www.sdplatform.com (http://www.sdplatform.com/Dergi/788/Saglik-

kurumlarinda-iletisim-ve-empati.aspx) 

12. Etkili ĠletiĢim Kurmanın Yolları ve Temelleri: 

13. (https://www.pusula360.com/blog/detay/31/etkili-iletisim-kurmanin-

yollari-ve-teknikleri) 

14. Sema YILDIRIM BECERĠKLĠ (2012).SAĞLIK ĠLETĠġĠMĠ 

ÇALIġMALARINDA ALIMLAMA ANALĠZĠNĠN KULLANIMI: 

ODAK GRUP ÇALIġMASI YOLUYLA KAMU KAMPANYALARI 

https://www.youtube.com/watch?v=DBfomWIqoFc
http://slideplayer.biz.tr/slide/2891434/
https://www.medimagazin.com.tr/authors/erol-ozmen/tr-saglik-hizmetlerinde-iletisim-72-47-3442.html
https://www.medimagazin.com.tr/authors/erol-ozmen/tr-saglik-hizmetlerinde-iletisim-72-47-3442.html
http://www.medikalteknik.com.tr/saglik-kurumlarinda-iletisim-ve-empati/
http://www.medikalteknik.com.tr/saglik-kurumlarinda-iletisim-ve-empati/
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Sa%C4%9Fl%C4%B1kta%20%C4%B0leti%C5%9Fim.pdf
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Sa%C4%9Fl%C4%B1kta%20%C4%B0leti%C5%9Fim.pdf
http://www.sdplatform.com/
http://www.sdplatform.com/Dergi/788/Saglik-kurumlarinda-iletisim-ve-empati.aspx
http://www.sdplatform.com/Dergi/788/Saglik-kurumlarinda-iletisim-ve-empati.aspx
https://www.pusula360.com/blog/detay/31/etkili-iletisim-kurmanin-yollari-ve-teknikleri
https://www.pusula360.com/blog/detay/31/etkili-iletisim-kurmanin-yollari-ve-teknikleri


 

 

 

 

 
 

 

 
TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

182 

 

VE REKLAM METĠNLERĠNE ĠLĠġKĠN ÇAPRAZ BĠR OKUMA 

PRATĠĞĠ 

15. Deniz ALTINAY, Uzm. Psk. DnĢ. Sağlık Kurumlarında ĠletiĢim ve 

Empati: 

16. http://www.istpsikodrama.com.tr/alt/51/9/tr/makaleler-yazilar/saglik-

kurumlarinda-iletisim-ve-empati  

17. Mehmet KILINÇ, Ayhan ULUDAĞ (2017).  Sağlık ÇalıĢanlarının 

Empatik Eğilim Düzeyinin Saldırgan DavranıĢ Düzeyleri Ġle ĠliĢkisi 

18. Üstün DÖKMEN(2012) . ĠletiĢim çatıĢmaları ve empati. 48. Baskı. 

Ġstanbul: Remzi Kitabevi 

19. Huntington, B., and Kuhn, N. (2003). Communication gaffes: a root 

cause of malpractice claims. Proc. (Bayl. Univ. Med. Cent.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istpsikodrama.com.tr/alt/51/9/tr/makaleler-yazilar/saglik-kurumlarinda-iletisim-ve-empati
http://www.istpsikodrama.com.tr/alt/51/9/tr/makaleler-yazilar/saglik-kurumlarinda-iletisim-ve-empati


 

 

 

 

 

 
 

 

                         TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

183 

 

ADLĠ BĠLĠMLER VE SĠBERNETĠK 

Ġlknur BAKIR ÖZBĠLEK 

 

Prof. Dr. Ġ.Hamit HANCI
 

ÖZET 

Amaç: Bu çalıĢma multi disipliner bir yapıya sahip Adli Bilimlerin meta 

disipliner yapı olan Sibernetik ile oluĢturduğu yapıyı ve sorumlulukları yaklaĢan 

robotik çağ açısından değerlendirmektedir. Yöntem: Sibernetik bilimi 

tanımlamaları bu konuda yapılmıĢ olan akademik ve teknolojik çalıĢmaların 

literatür taraması yapılarak ve günümüz verileri ile karĢılaĢtırarak yorumsamacı 

yaklaĢım ile değerlendirilmiĢtir. Sonuç: KarmaĢık sistemlere uygulanan kontrol 

teorisi olan sibernetiğin, bilimler arası bir disiplin olan Adli Bilimlerin temel 

yapısında olduğu görülmektedir. Adli Sibernetiğin geçmiĢin, bugünün ve 

geleceğin tüm suç unsurlarının  kontrol, gözlem ve iletiĢim yöntemlerinin 

karĢılaĢtırmalı olarak araĢtırma sorumluluğu bulunduğu tespitine varılmıĢtır. 

Anahtar Kelime: Adli Bilim, Sibernetik, Güdümbilim, Robotik 

 

 

FORENSIC SCIENCE AND CYBERNETICS 

ABSTRACT 

Objective: This study evaluates the construction of forensic sciences, 

which has multidisciplinary structure, with Cybernetics, that is 

metadisciplinary structure, and the responsibilities in terms of the approaching 

robotic age. Methodology: The definitions of Cybernetics were assessed by 

performing literature review of the academic and technological studies 

executed in this area and by an interpretive approach that includes comparative 

estimation with current data. Conclusion: It is seen that Cybernetics, which is 

the control theory applied to complex systems, is at the core of Forensic 

Science, an inter scientific discipline. Judicial Cybernetics has been found to 

have comparative research responsibility for the control, observation and 

communication methods of all criminal elements of the past, present and 

future. 

Key words: Forensic Science, Cybernetics, Robotics   
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GĠRĠġ: 

Günümüz iletiĢim/bilgi çağında teknolojik ürün geliĢtiren ve üreten 

firmalar artık üretilen her ürünü yapay zekâ uygulamaları ile akıllı robotlara 

dönüĢtürüyor. PatlamamıĢ bombaları bulabilen dronların kullanıldığı, evleri 

iĢyerlerini korumak için bir köpek yerine robotik teknolojilerin tercih edildiği, 

mağazalarda ürünleri bulmak için müĢterileri yönlendirebilecek robotların artık 

sahneye çıktığı bir dönem yaĢıyoruz. Bu durumda Robotik çağın 

beklediğimizden daha erken geleceğini söylemek doğru bir tespit olacaktır. 

Son derece zeki insansı makinelerin insanlara karĢı çıkabileceği, 

mesleklerini elinden alacağı, insanlar tarafından iĢlenecek suçlara sebep 

olabileceği hatta suç bile iĢleyebileceği bir dönem yaklaĢıyor. Adli Bilimlerin 

ve Sibernetik biliminin hızla yaklaĢan bu dönemde önemli bir kesiĢim 

noktasında buluĢtuğu Adli Sibernetik biliminin ön plana çıkacağı 

öngörülmektedir. 

Bu yazımızda Adli bilimler ile Sibernetik bilimi tanımlamaları ile bu 

konuda yapılmıĢ olan akademik ve teknolojik çalıĢmaların literatür taraması, 

günümüz verileri ile karĢılaĢtırılarak yorumsamacı yaklaĢım ile 

değerlendirilmiĢtir 

Adli bilimler,  birçok bilim dalının Adalet‘e hizmet etmek üzere 

toplandığı önemli bir kavĢak noktasıdır. Kelime anlamı olarak adli bilimleri 

birebir ―adaletle ilgili bilimler‖ olarak tanımlamak yerine suç ve suçluların 

tespitinde bilimsel yöntemler ve süreçlerin uygulandığı bilim olarak tanımlamak 

daha doğru olacaktır. 

Adli bilimlerin birlikte çalıĢtığı bilim dallarının birbirinden farklı 

baĢlıklarda sınıflandırmaları ile karĢılaĢılmakla beraber dört ana baĢlıkta 

toplayabiliriz;  

1- Uygulamalı bilimler; Tıp, Mimarlık, Mühendislik 2- Temel Bilimler: 

Fizik, Kimya, Matematik, Mantık 3- Sosyal Bilimler: Psikoloji, Sosyoloji, 

Ekonomi vb. 4- Doğa Bilimleri: Fizik, Kimya, Biyoloji vb.  

Adli Bilimler, ilk zamanlar adli bilimciler tarafından tıp, fen, hukuk ve 

sosyal bilim alanlarında elde edilen bilgilerin adaletin hizmetine sunulmasıyla 

ilgilenen bir dal olarak tanımlanmaktaydı(1). Multi disipliner bir yapı olan Adli 

bilimlerin hızla geniĢleyen yapısı nedeniyle tanımı da Adli Bilimciler tarafından 

revize edilerek ―Tıp, Sağlık, Temel bilimler, Fen, Sosyal, Siber, Savunma ve 

Güvenlik bilimleri ile Felsefe, Spor ve Sanatın adalete bilirkiĢilik  hizmeti 

vermesini sağlayan bilimler bütünüdür‖ Ģeklini almıĢtır (2). 

Adli olaylar denince genelde ilk akla gelen Adli Tıp olmasına karĢın 

birçok bilim dalı ile birlikte çalıĢmalar yürütülmektedir. Bunlardan bir kısmı 

Adli Fizik, Adli Biyoloji, Adli Kimya, Adli Antropoloji, Adli Psikoloji, Adli 
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Sosyoloji, Adli Felsefe, Adli Astronomi, Adli BiliĢim, Adli Patoloji, Adli 

Mikrobiyoloji, Adli Arkeoloji… dir. 

ĠĢte bu çeĢitliliğin içinde Sibernetik Biliminin Adli Bilimlerle birlikte 

nasıl bir bağlantı yapısının olacağı konusunu ele alarak hem Sibernetik nedir? 

Hem de Adli bilimler açısından önemi nedir? Sorularının cevapları ile Adli 

Sibernetik tanımlamasına ulaĢılacaktır. 

Sibernetik; (Yunanca kybernétes:"dümenci") ―gemiyi yöneten pilot‖,  

―dümenci -dümen kolu" anlamına gelen, ―Kübernetes‖ sözcüğünden 

gelmektedir. Aslında bu sözcükle anlatılmak istenen yönlendiren ya 

da yönetendir. 20.yy.‘a ait bir konu olarak bilinse de ilk olarak Yunan filozofu 

Platon tarafından ortaya atılmıĢtır(3). Platon bir diyalogunda sibernetiğin 

önemini Ģu ifadeyle açıklar:  

  “K bernetes,  alnızca ruhları değil a nı zamanda bedenleri ve malları 

da tehlikelerden kurtarmaktadır…”  

12.yy. da yaĢamıĢ bilim insanı Cizre'li fizikçi El-Cezeri,  robot ve matris 

ustası olup sibernetik alanın ilk isimlerindendir. Dünya bilim tarihi açısından 

bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalıĢmalar yapan ilk bilim adamı olan El-

Cezirî, "Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı Ġçeren Kitap" (El 

Câmi-u‘l Beyn‘el Ġlmî ve El-Amelî‘en Nâfi fî Sınâ'ati‘l Hiyel) adlı eserinde 

ortaya koydu(4). 

Sibernetik kavramı güncel anlamını matematikçi, mühendis ve sosyal 

filozof olan Norbert Wiener, tarafından ilk defa 1948 yılında ―hayvanlarda ve 

makinelerde iletiĢim ve kontrol bilimi‖ anlamında kullanılarak almıĢtır. Türk 

Dil Kurumu‘nda yer alan tanımda sibernetik; ―güdümbilimi, kübernitik‖, ayrıca 

genel olarak, ―teknolojik, biyolojik, sosyolojik ve ekonomik sistemlerde, 

yönetim ve iletiĢim süreçlerini incelemeye dayanan bir amaca doğru 

yönlendirilmiĢ etki bilimi‖ olarak tanımlanmaktadır (5). 

Sibernetik,  birçok bilim insanı tarafından son zamanlarda yeniden 

yapılan tanımlamalarla anlam zenginliği kazanmıĢtır. Özellikle George 

Washington University bünyesinde kurulu Sibernetik topluluğu (ASC- 

American society for Cybernetics) Sibernetik için yapılan tanımlamaları Ģu 

Ģekilde sıralamıĢtır (Tablo 1)(6). 

Sibernetik: insanlarla insanlar, insanlarla makineler ve makinelerle 

makineler arasında karĢılıklı ―haberleĢme‖, ―kontrol‖ ve ―denge kurma ve 

ayarlama yapma‖ bilimidir(7). 
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TARTIġMA 

Adli Bilimlerin Sibernetik Yapısı; Wiener, sibernetik kavramı için 

"insanın makineyle etkileĢimi esnasında onun üzerindeki hâkimiyeti" Ģeklinde 

tanımlamıĢtır. Wiener‘ in diğer bir saptaması ise tüm insan-makine 

etkileĢimlerinde ya da ara-yüz tasarımlarında insanlar arasındaki iletiĢimin 

insan-makine ve makine-makine arasındaki etkileĢimler için model olarak 

alınmasıdır(8). Bilgisayar teknolojilerinde ikinci dünya savaĢı sonrası alınan yol 

sibernetiği daha yeni alanlar keĢfetmeye sevk etmiĢtir. Wiener'e göre; 

keĢfedilen bu yeni alan onları, bilinç ile gözlemcinin önemini vurgulayan 

"Ġkinci Tür Sibernetik" kavramına ulaĢtırmıĢtır(ġekil 1)(3).  

Diyagramda birinci Ģema da gözlemci durumunda yer alan mühendis, 

iĢleyiĢ sisteminin dıĢarısında yer almakta ve geri bildirim süreci sadece girdi ile 

çıktı arasında iĢlemektedir (ġekil-1). ġeklin alt tarafında yer alan ikinci tür 

sibernetik Ģemasında ise Wiener, Mead ve Bateson gözlemciyi iĢleyiĢin içine 

dâhil ederek yalnızca girdi ve çıktı yapanın değil aynı zaman da gözlem yapanın 

da geri bildirim de bulunmasını önermiĢlerdir(3). Bu yapı Adli bilimleri gözlem 

ve geri bildirim yapan noktaya götürmektedir. BilirkiĢilik danıĢılan konuda 

verileri değerlendirip bir çıktı oluĢtururken Adli bilimler bu iĢleyiĢi 

gözlemleyen günün koĢullarına göre geliĢimine katkı sunan yeni metodlar 

oluĢturabilen bir disiplindir. Bu noktada Adli bilimlerin multi disipliner 

yönlendirici, gözlemci yapısı Sibernetik bir yapının birebir kendisidir ( ġekil 2). 

Kelime anlamı ile yola çıkıldığında dümenci, yol gösteren kısaca yöneten 

bazında değerlendirdiğimizde bir geminin varmak istediği nokta için izlediği 

rotada gitmesini fırtınalarla, beklenmedik olaylarla rotadan sapmasını yeni 

yönlendirmelerle tekrar rotasına girmesini sağlayan Sibernetik yapıyı Adli 

bilimlere uyguladığımızda;  

Kaptan: Adli Bilimler, Gemi: BilirkiĢilik, Rota: Tıp Sağlık, fen, siber, 

uzay, ulaĢtırma, savunma ve güvenlik bilimleri felsefe, spor ve sanat, Varılacak 

Nokta: Adalet Ģeklinde görselleĢtirebiliriz (ġekil -3). 

Adli Sibernetik disiplini ―Ġnsani ve mekanik sistemlerin çalıĢma Ģekli ile 

fonksiyonlarını daha iyi anlatabilmek amacıyla, biliĢim sistemleri ve canlı 

varlıkların gözlem, kontrol ve haberleĢme yöntemlerinin karĢılaĢtırmalı olarak 

araĢtırılmasını adli bilimlerin multi disipliner yapısına uygulayan bilim dalı‖ 

Ģeklinde tanımlanabilir(9). 

Sibernetik - Robotik Çağ; Robot kelimesi çekçe ―zorla çalıĢtırılan iĢçi‖ 

anlamıyla literatüre girmiĢ ama 20.yy.‘ın ikinci yarısında yoğunlukla kullanılan 

mekanik cihazlar için daha yaygın kullanılmaya baĢlanmıĢtır(10). Dünya bilim 

tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalıĢmalar yapan ilk 

bilim adamı olan El-Cezirî‘nin Fizik alanının yanı sıra robotlarla uğraĢtığı için 

Sibernetik alanının en büyük düĢünürü olarak kabul edilmektedir(4). Sibernetik 
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sistemi temsil eden birçok teknik cihaz yapılmıĢtır. Ancak bunlardan en ilgi 

çekeni yine El-Cezeri‘nin tasarlamıĢ olduğu "Fil Su Saati" dir(11).  

Sibernetik biliminin ivme kazanmasına 2. Dünya savaĢında artan hava 

saldırılarına karĢı hava savunma sistemlerinin hızlı ve hassas bir Ģekilde 

çalıĢmasına ihtiyaç duyulması olmuĢtur. Bunlara ilave olarak radar sistemlerinin 

insan kontrolüyle yönetilmesi imkânsız radar antenlerini hedefe doğru 

döndürme, uçaksavar topunun hedefini tek baĢına bulması ihtiyaçları da 

savunma cihazlarında daha akıllı yönetilebilir kontrol edilebilir bir 

programlamaya ihtiyaç doğurmuĢtur(12). 

Bilim insanlarının 50 yılı aĢkın çalıĢmaları ile yapay zekâ da 

(AI:Artificial Intelligent) bugün gelinen nokta El-Ceziri‘nin ürettiği cihazlardan 

daha kompleks ve insansı cihazların günlük hayata hızla dahil olmasıdır. 

Robotik sistemler; kendisine verilen görevleri yerine getirip amacına göre 

hareket etmesini sağlayan yapay veya biyolojik sistemlerdir. Sibernetiğinde bu 

sistemlerin kontrol ve haberleĢmesi üzerinde yoğunlaĢan bilim dalı olması 

robotik sistemlerdeki geliĢmelerin içinde olmasını gerektirmektedir. 

Yapay zekâ ve dijital dönüĢüm konularında dünyanın tanınmıĢ 

isimlerinden biri olan IPFC CEO‘su Pierra Pinna beklenilenden daha hızlı 

Robot çağına girileceği, önümüzdeki 5 yıl içinde birçok mesleğin robotlar 

tarafından devralınacağını belirtti. Bu mesleklerden çok yüksek yetenek 

gerektiren iĢlerin insanlar tarafından yapılacağı, bu durumunda vasıfsız ve 

beden iĢleri ile hayatlarını kazanan insanlar açısından riskli bir dönemin 

yaklaĢtığını vurgulamıĢtır. 

SONUÇ: 

Hızla ilerleyen teknoloji ile küçülen dünya, değiĢen hayat standartları 

insanın yerini alacak yapay zekâya sahip robotlarla devam edecek bir yaĢamın 

çok da uzak olmadığını haber veriyor. Robot devriminin, endüstriyel devrimden 

bu yana emek piyasasının en önemli dönüĢümünü gerçekleĢtirmesi 

bekleniliyor(13). McKinsey Global Institute tarafından yapılan yeni bir çalıĢma 

ile önümüzdeki 13 yıl içinde robotlar tarafından otomatik olarak yapılacak 400 

ile 800 milyon mesleğin insanların elinden alınacağı tahmininde bulundu(14). 

Ġnsanları suça götüren en önemli sebeplerin ekonomik olduğu göz önünde 

bulundurulursa bu değiĢimden suç ve suçlularında payını alacağı kesindir. 

Ayrıca insansı makinelerin yapay zekâ ile arkasında delil bırakmayacak suçlar 

iĢleyebileceği, Edmond Locard‘ın ―her temas bir iz bırakır‖ prensibindeki 

temasların farklı boyutlar kazanacağı kesindir. Parmak izi olmayan, biyolojik 

olmadığı için DNA taĢımayan akıllı makinelerin iĢleyeceği suçlar ile yaĢamak 

için yemeğe bunun için ise çalıĢmaya ihtiyacı olan fakat geçim kaynaklarını 

akıllı makinalara kaptıran insanların suç iĢleme potansiyeli ciddi bir tehdit 

oluĢturmaktadır. Bu yeni durum karĢısında yargının, toplumdaki sistemleri, 

sonucun sebebi etkilediği (negatif feed back) biçimde çalıĢtırıcı görevini tam 
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anlamıyla yerine getirebilmesi, Hukukun Üstünlüğü‘nün sağlanması için 

çalıĢmalara ihtiyacı olacaktır(15). Adli Bilimlerin tüm disiplinleriyle Robotik 

Çağ suçları ve suçluları için farklı bilimsel çalıĢmalar yapma kanun koyucuları 

bu konuda Ģimdiden bilgilendirip, bilinçlendirme ve yönlendirme kısaca bir 

sibernetik çalıĢma yapma zorunluluğu doğmaktadır.  

Adli Sibernetiğin tüm disiplinleri hızla gelen yeniçağın yeni suçları ve 

potansiyel suçluları konusunda hazırlıklı olmaları, yöntem ve teknik geliĢtirme 

çalıĢmaları için farkındalık yaratması sorumluluğu bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, Adli Bilimler ile yola çıkılıp Sibernetiğin Adli Bilimlerin 

bütününü ele alan tanımlamasını göz önüne aldığımızda yaklaĢan 

Sibernetik/Robotik çağın getireceği yenidünya düzeni ve yeni suçları ile Adli 

Sibernetik çalıĢmalarının tüm disiplinleri harekete geçirmesi kanun koyucuları 

kapıda bekleyen potansiyel suçlara karĢı bilinçlendirme sorumluluğu 

bulunmaktadır. 
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TABLO VE ġEKĠLLER 

 

Tablo-1 ASC-Amerikan sibernetik Topluluğu/Derneği- Larry Richardson 

tarafından toplanarak bir ara a getirilen sibernetik tanımları. 

Sibernetik için çeĢitli tanımlamalar  

Bilgi alma depolama iĢleme yeteneğine sahip 

doğa sisteminin kontrol edilmesi ile ilgili bir 

bilimdir 

AN Kolmogorov 

Cybernetique=Büyüyen sanat AM Ampere 
Hayvan ve makinede kontrol ve iletiĢim 

sağlayan bilim 
Norbert Wiener 

Etkin çalıĢma güvenliğini sağlama L. Couffignal  
―ĠĢçilik sanatı‖; "Düzenli, belirsiz veya 

tekrarlanabilir oldukları sürece, bütün 

davranıĢ biçimlerini ele alır"; " Olağanüstü 

karmaĢıklığın olduğu ve göz ardı 

edilemeyecek kadar çok önemli olan 

sistemlerin bilimsel tedavisine yönelik bir 

yöntem sunar‖ 

W. Ross Ashby 

Kontrol, tekrarlanabilirlik ve bilgi 

sorunlarıyla uğraĢan matematiğin bir dalı. 
G. Bateson  

Etkili örgütlenme bilimi Stafford Beer  
Savunulabilir metaforları manipüle etme 

sanatı ve bilimi 
Gordon Pask 

Sibernetiğin birinci prensibi merkezi bir 

yapısı olan daireselliktir. 
Heinz von Foerster.  

DüĢünme yoludur  Ernst von Glasersfeld 
Bilim ve anlayıĢ sanatı Humberto Maturana 

Sibernetik: Gözlemci, sistemlerin 

dinamiklerini gözlemlerken 'yaratıcı 

sibernetiği' üzerinde: sistemin dinamiklerini 

yansıtmak, gözlemlemek ister. 

1987 ASC konferansının 

duyuru 

Ebedi basmakalıplığın tüm geçici gerçeklerini 

tedavi etme yeteneği 
Herbert Brun  
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Şekil 1: Norbert Wiener Ve ArkadaĢlarının OluĢturduğu Sibernetik Di agramı 

 

 

Şekil 2: Norbert Wiener ve ArkadaĢlarının OluĢturduğu Sibernetik 

Di agramının Adli  ilimler u arlanması 
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ġekil 3- Adli  ilimler Sibernetiği 
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER 

 
ROMA ĠMPARATORLUĞUNDAN KUDÜS ĠMPARATORLUĞUNA 

Anıl ÇEÇEN
 

ÖZET 

Dünya tarihinde gelmiĢ geçmiĢ imparatorluklar içerisinde en uzun süreli 

hegemon güç olarak Roma Ġmparatorluğu en baĢta gelmektedir. Üç kıtadan 

oluĢan dünya ana karasının hegemonya altına alınmasında her zaman Akdeniz 

önde gelen bir yere sahip olmuĢtur. Dünya tarihinin sayfaları incelenirken Roma 

Ġmparatorluğunun Milattan önceki yüzyıllardan gelerek Milattan sonraki 

yüzyıllara uzanan macerası açıkça görülebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ġmparatorluk, Hegemon Güç, Milattan Önce, 

Milattan Sonra, Üç Kıta, Akdeniz, Roma ve Kudüs 

 

 FROM THE ROMAN EMPIRE TO THE JERUSALEM EMPIRE  

ABSTRACT 

Among all of the empires that have come and gone in the history 

of the world is the Early Roman Empire is the longest lasting in terms of 

its hegemonic power. Rome the mother country of the Mediterranean 

extended its hegemony over the 3 continents of the known world. A 

study of the world literature can clearly show this adventure stretching 

over centuries from BCE into AD. 

Keywords: Empire, Hegemonic Power, BCE, AD, Three 

Continents, Mediterranean, Rome, Jerusalem  

 

GĠRĠġ 

Dünya tarihinde gelmiĢ geçmiĢ imparatorluklar içerisinde en uzun süreli 

hegemon güç olarak Roma Ġmparatorluğu en baĢta gelmektedir. Romalılar hem 

en büyük dünya gücü olmuĢlar hem de uzun süreli bir yönetim ile yer kürenin 

merkezi denizi olan Akdeniz‘i bir iç göl olarak ellerinde tutmuĢlardır.  

Tarihin daha çok üç büyük kıtadan oluĢan merkezi bölgesinin tam 

ortasında yer alan Akdeniz her zaman için dünyanın ortasındaki hegemonya 

                                                           
 Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim 
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alanı olarak yeryüzü tarihinde etkin bir konuma sahip olmuĢtur. Üç kıtadan 

oluĢan dünya ana karasının hegemonya altına alınmasında her zaman Akdeniz 

önde gelen bir yere sahip olmuĢtur. Böylesine bir jeopolitik konumu olduğu için 

Akdeniz‘in tam ortasında bir çizme gibi sarkan Ġtalyan yarımadası önde gelen 

bir yere sahip olmuĢ ve bu yarım adanın merkezi konumundaki Roma kenti de 

tarihin en büyük ve güçlü devletinin merkezi olmuĢtur. Dünya tarihinin 

sayfaları incelenirken Roma Ġmparatorluğunun Milattan önceki yüzyıllardan 

gelerek Milattan sonraki yüzyıllara uzanan macerası açıkça görülebilmektedir.  

Milattan önce iki binli yıllarda kurulmuĢ olan Roma kenti, önce bir kent 

sonra bir Ģehir devleti daha sonra bir bir ülke devletinin baĢkenti ve en sonunda 

da dünyanın merkezi olarak insanlık tarihinde yerini almıĢtır. Bu nedenle bütün 

Akdeniz‘i kaplayan, Avrupa kıtası ile beraber, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

topraklarını sınırları içerisinde bir araya getiren bir büyük dünya imparatorluğu 

Roma merkezli olarak dünya tarihini sonraki yüzyıllara doğru yönlendirmiĢtir. 

Roma kenti giderek küresel bir imparatorluğun merkezi haline gelirken, dünyla 

tarihi için de belirleyici olmuĢ ve sonraki dönemlerde gündeme gelen 

oluĢumların kaynak noktası olmuĢtur. Batı Akdeniz‘den gelerek doğu Akdeniz‘i 

iĢgal eden, bu iç denizi kendi gölü konumuna getiren Romalılar Akdeniz 

üzerinden üç büyük kıtaya egemen olmuĢlar ve bu nedenle de iki bin yılı aĢkın 

bir süre boyunca egemenliklerini sürdürebilmiĢlerdir. ġehir devletinden ülke 

devletine, ülke devletinden imparatorluk devletine geçiĢ aĢamaları yaĢandıktan 

sonra, krallık ve cumhuriyet yönetimleri arasında bir bocalama dönemi 

geçirilmiĢ ve bundan sonra da tam anlamıyla bir imparatorluk düzeni kurularak 

dünyanın orta denizi olan Akdeniz çevresinde bir küresel güç odağı 

oluĢturulmuĢtur. Böylece geleceğin jeopolitik biliminin ilk verilerinin Roma 

döneminde ortaya çıktığı görülmüĢ ve sonraki dönemlerdeki devletleĢme 

olgularında bu birikimin yansımaları ortaya çıkmıĢtır.  

Romalılar imparatorluk çağında o dönemin koĢullarına göre çok ileri 

gitmiĢler ve geliĢmiĢ bir hukuk sistemi kurarak güçlü devlet yapılarının uzun 

süreli bir biçimde ayakta kalmasını sağlayacak kurumlaĢma sürecine giden yolu 

açmıĢlardır. Roma denilince akla önce Roma hukukunun gelmesi de, böylesine 

geliĢmiĢ bir kamu düzeni örgütlenmesinin Romalılar tarafından baĢarılmıĢ 

olmasındandır. Roma kenti imparatorluk merkezi olarak böylesine bir büyük 

kurumlaĢmanın öncülüğünü yapmıĢ ve böylece üç kıta üzerindeki geniĢ 

hegemonya düzeninin temelleri atılabilmiĢtir. Roma Ģehir devleti güçlenerek 

Ġtalya yarımadasını ele geçirdikten sonra yayılmaya devam etmiĢ ve daha sonra 

Balkanlar ile Anadolu üzerinden Orta Doğu‘ya gelerek Milattan yüzyıllar önce 

kurulmuĢ bulunan Ġsrail devletini yıkmıĢtır. Ġmparatorluk çağında Romalılar 

yayılırken, dünyanın merkezi alanı olan Orta Doğu‘yu da ele geçirmiĢler ve bu 

doğrultuda kendilerinden önce merkezi alan devleti olarak kurulmuĢ olan Ġsrail 

devletini yıkmıĢlardır. Tam da Milat dönüĢümünün ortaya çıktığı anda 

gerçekleĢen bu tarihsel olgu daha sonraki dönemlerde gerçekleĢen ve dünya 
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gündemini belirleyen siyasal oluĢumların tetikçisi olmuĢ ve bugünlere 

gelinirken, Roma Ġmparatorluğunun Orta Doğu‘daki Ġsrail devletini yıkılıĢının 

sonuçları dünya tarihinin akıĢını belirlemiĢtir.  

Kudüs merkezli Ġsrail devleti tarihte üçüncü kez kurulmuĢtur. Ġlk Yahudi 

devleti, Yahudilerin Mısır‘dan kovulmasından sonra Filistin topraklarında 

kurulmuĢ ama bir süre sonra Mezopotamya gücü olarak ortaya çıkan Babil 

krallığının saldırılarıyla yıkılmıĢ ve Yahudiler için Babil sürgünü dönemi 

baĢlamıĢtır. Babil krallığının yıkılmasından sonra ise ikinci kez Ġsrail devleti bir 

Yahudi yapılanması olarak yeniden kurulmuĢ ama Romalıların Orta Doğu‘ya 

gelmeleriyle beraber ikinci kez yıkılmıĢtır. Ġkibinyıl önce Roma impartorluğu 

tarafından yıkılmıĢ olan Ġsrail devleti yirminci yüzyılın ortalarında Amerikan 

imparatorluğu tarafından yeniden kurulmuĢtur. Ġkibin yıllık rüya ikinci dünya 

savaĢı sonrasında gerçekleĢirken, bu coüğrafyanın tarihsel süreç içerisinde 

ortaya çıkan siyasal yapılanması altüst edilmiĢ müslüman Arap dünyası 

içerisinde Ġngiltere ve ABD‘nin zorlamalarıyla bir yahudi devleti olarak Ġsrail 

için yer açılmıĢtır. Yahudiler ikibin yıl sonra eski topraklarına geri dönerken, bu 

ülkede yüzyıllardır yaĢamakta olan Filistinlilerin topraklarına el koymuĢlar ve 

böylece geleceğe dönhük olarak bir sonsuz çatıĢma ortamı yeniden yaratılmıĢtır. 

Ġsrail‘in kurulmasıyla ve Filistinlilerin topraklarına el konulmasıyla baĢlayan 

süreç içerisinde tam altmıĢ yıldır Orta Doğu‘da savaĢ devam etmekte, Ġsrail‘e 

geri dönen yahudiler için sürekli olarak yeni yerleĢim merkezleri açılarak 

Filistin halkının ülkesi elinden alınmakta ve onlara kendi toprakları üzerinde 

devletlerini kurma hakkı tanınmamaktadır. Dünyanın hiç bir ülkesinde 

görülmeyen baskı ve terör, kutsal topraklar ilan edilen alanda sürekli olarak 

yaĢanmaktadır. Bu çerçevede yüzyıllar sonra kurulmuĢ olan Ġsrail, yirminci 

yüzyılın ikinci yarısında dünya barıĢının önündeki en büyük engel olarak ortaya 

çıkmıĢtır. 

Yahudileri ikinci Ġsrail‘i yıkan Romalılar bu topraklardan çıkarmalarına 

rağmen, ikibin yıl sonraki geri dönüĢte üçüncü kez gündeme gelen Ġsrail devleti, 

Filistinliler ile savaĢmaktadırlar. Bir anlamda Romalıların suçunun bedelini 

Filistinlilere ödetmektedirler. Tarihsel sürgünden hiç bir sorumluluğu olmayan 

Filistinliler Ġsrail yapılanmasıyla karĢı karĢıya kalırken, ikinci Ġsrail‘in 

Romalılar tarafından yıkılmasının bedelini ödemek zorunda kalmaktadırlar. 

Yarımyüzyılı aĢkın birsüredir devam eden çatıĢmalarda yüzbinlerce Filistin‘li 

Siyonizmin pençeleri altında kalarak yaĢamını yitirmiĢ ve bir türlü barıĢ 

sağlanamamıĢtır. Milat dönüĢümü sırasında Roma lıların yokettiği Yahudi 

devleti yeniden kurulurken, kendisine Kudüs‘ü baĢkent olarak seçmekte ve bu 

kenti tıpkı Romalıların Roma kentini Akdenizin merkezi yaptığı gibi, Kudüs 

kentini dünyanın orta denizinin merkezi konumuna getirmeğe çaba 

göstermektedirler. Bir anlamda Roma Ġmparatorluğunun yerini ikibinyıl sonra 

Kudüs imparatorluğu almağa hazırlanmaktadır. Tarihin garip bir cilvesi olarak 

dönem değiĢikliği sırasında roller ve konumlar da değiĢiklik göstermekte ve 



 

 

 

 

 
 

 

 
TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

196 

 

eskisinin tamamen zıddı bir durum ortaya çıkmaktadır. Akdeniz ve civarı ikibin 

beĢyüz yıl Roma merkezli olarak yönetildikten sonra, ikibinli yıllarda Ģimdi de 

Kudüs üzerinden Akdenizi ve bu orta su gölünü çevreleyen üç kıtayı 

hegemonya altına alacak yepyeni bir siyasal yapılanmanın bölgeye dayatıldığı 

görülmektedir.  

Ġkinci Ġsrail‘i yıkan Roma imparatorluğunun merkezi olan Roma kenti 

bugün Ġtalya Cumhuriyetinin baĢkentidir. Akdenizin mavi sularının oluĢturduğu 

turistik cennet yörelerinin tam ortasında yer alan Ġtalyan yarımadasında yer alan 

ulus devletin merkezi olarak Roma kenti bugün de önemli bir konuma sahip 

bulunmaktadır. Ne var ki, Fransız-Alman ekseninde oluĢturulmuĢ olan Avrupa 

Birliği kıtasal yapılanması içerisinde yer aldıktan sonra Ġtalya artık kendi 

kendini yönetemez bir duruma sürüklenmiĢ ve daha sonraki aĢamada ortak para 

birimi olarak Euro bölgsinmde yer alınca iyice bağımlı bir yapılanmaya 

sürüklenerek, çöküĢe doğru sürüklenmiĢtir. Geçen yıl ABD üzerinden 

baĢlatılmıĢ olan küresel ekonomik kriz, dünya bankalar sistemi üzerinden 

Avrupa kıtasına yönlendirilince önce Akdeniz ülkeleri bu durumdan etkilenmiĢ 

ve Avrupa kıtasının bu yoksul ülkeleri ciddi ekonomik sarsıntılar geçirerek 

çökme noktasına gelmiĢlerdir. Yunanistan ile patlak veren bu çözülme 

sürecinde Portekiz, Ġspanya ve Fransa‘dan sonra Ġtalya da sıraya girmiĢtir. ABD 

ve yahudi lobilerinin desteği ile üç dönemdir Ġtalya‘da baĢbakanlık yapan 

zengin iĢadamı ve medya patronu Berlosconi sonunda teslim bayrağını çekerek 

Ġtalya‘nın da iflas ettiğini açıklamıĢtır. Euro yüzünden son beĢ senedir ciddi bir 

ekonomik durgunluğa mahkûm edilmiĢ olan Ġtalya, kendini kurtarmak üzere 

yeniden ulusal para birimi olan lirete geri dönüĢ için hazırlık yaptığı bir sırada 

küresel ekonomik krize teslim olarak iflas etmiĢtir.  

Ġtalyan Cumhuriyetinin iflasını resmen açıklayan baĢbakan Berlosconi 

devletini kurtarmak üzere harekete geçmiĢ ve ilk olarak Ġsrail‘e giderek 

Kudüs‘ü ziyaret etmiĢtir. Avrupa Birliği üyesi bir ülke olan Ġtalya‘nın ekonomik 

çöküĢünü durdurmak için çözüm yeri ararken öncelikle birliğin merkezi olan 

Brüksel‘e gitmesi manidardır. Zira birliğin güçlü devletlerinin baĢkentleri olan 

Paris ile Berlin‘e gitmesi gerekirken;  Avrupa Birliği ile hiç de resmi bağlantısı 

olmayan Ġsrail‘e gitmesi ve iflas eden Ġtalyan devletini kurtarmak için yardımı 

bu küçük ülkeden talep etmesi aslında düĢündürücü bir geliĢme olarak ta 

değerlendirilebilir.   

Avrupa Birliğinin merkezi olanBrüksel dururken ya da devlyetlerinin 

baĢkentleri olan Paris ve Berlin alternatifleriresmen bulunurken, çökmüĢ olan 

Ġtalyan devletini kurtarmak üzere harekete geçen Berlosconi‘nin Ġsrail‘e giderek 

Kudüs‘e el açması son derece düĢündürücü bir geliĢmedir. Bugünkü dünya 

düzeninin görünen yüzünün yanısıra bir de görünmeyen arka yüzünün de 

olduğunu hatırlatması açısından, Ġtalyan baĢbakanının Ġsrail‘e öncelik vermesi 

önemli ipuçlarını da beraberinde taĢımaktadır. Ayrıca dünyanın en büyük 

patronu olan Amerika BirleĢik Devletleri dururken, Orta Doğunun en küçük 
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devletine öncelik verilmesinin anlamı üzerinde de durmak gerekmektedir. 

Dünyanın süpergücü olan ABD‘nin baĢkenti olan Washington‘a ya da kapitalist 

sistemin merkezi olan New York‘a giderek ekonomik bataktan çıkıĢın koĢulları 

ve yöntemleri üzerinde görüĢmeler yapacağına, Ġtalyan baĢbakanının bu büyük 

devletleri ve süper güçleri bir yana bırakarak Akdeniz‘in en küçük devletini 

öncelikle ziyaret etmesinin anlamı üzerinde durulması gerekmektedir.  

Böylesine çeliĢkili bir görünümün çıktığı aĢamada üç dönem dönem 

baĢbakanlık yapan zengin iĢadamı Berlosconinin bir bildiğinin olması gerekir.  

Ġkibin yıl önce Roma kenti dünyanın en büyük gücü olarak Filistin 

topraklarındaki yahudi devleti olan ikinci Ġsrail‘i yıkarken, dünya tarihinin 

ikibinli yıllara girdiği yeni aĢamada bu kez çöken Roma‘nın yardım istemek 

üzere Ġsrail‘e ve uluslararası hukuka aykırı bir biçimde bu devletin baĢkenti 

olarak ilan edilen Kudüs‘e yöneldiği görülmektedir. Dün Ġsrail‘i yıkarak 

haritadan silecek kadar güçlü olan Roma, bugün çökme noktasında yardım ve 

destek almak üzere Kudüs‘e yönelmektedir. Bir anlamda tarihsel roller tersine 

dönmekte, Akdeniz kıyısında eskiden var olan Roma imparatorluğunun yerini 

ikibin yıl sonra Kudüs imparatorluğu almaktadır. Eskiden Roma‘dan Kudüs‘ün 

yıkılmasının emri çıkarken bugün Roma‘dan çıkan irade Kudüs‘ten yardım 

istemek doğrultusunda gündeme gelmekte ve eskisiyle bütünüyle çeliĢen bir 

çizgiyi ortaya koymaktadır.  

Bütün Akdeniz‘i çevreleyen büyük Roma imparatorluğunun güçlü kenti 

Roma geride kalırken, bu imparatorluğun yıktığı Kudüs üçüncü kez kurulan 

Ġsrail devleti ile beraber öne çıkmakta ve Akdeniz sahillerinin yeni merkezi 

olarak etkisini tüm bölge ülkeleri üzerinde hissettirmektedir. Bu kez roller 

tersine dönmekte eskiden Kudüs yıkılırken bugün Roma yıkılmakta, Roma 

gücünün yerini yĢeni dönemde Kudüs otoritesi almaktadır. Böylece tarihin 

ortaya çıkarmıĢ olduğu tersine dönüĢ teorisinin yni örneklerinden birisi daha 

ortaya çıktmaktadır. Ġtalya gibi bir büyük Akdeniz ülkesinin daha dün kurulmuĢ 

olan küçücük Ġsrail devletine el açması, Roma yönetiminin Kudüs yönetimi 

önünde diz çökmesi günümüzdeki geliĢmelerin bir göstergesi olarak çok Ģeyler 

göstermekte ve anlayanlara da anlatmaktadır.  

Üç büyük dinin kutsal kenti olan Kudüs, günümüzde doğu ve batı olarak 

ikiye bölünmesine rağmen her geçen gün adım adım Ġsrail iĢgali altına 

girmektedir. Uluslararası hukuka göre serbest Ģehir olarak korunması gereken 

kutsal Kudüs kenti, zaman ilerledikçe Ġsrail‘in çeĢitli atraksiyonları ile 

yahudilerin kontrolu altına girmekte ve bu kentte geçmiĢten bu yana devam 

eden müslüman ve hırıstıyan varlığını giderek ortadan kaldırmaktadır. Ġslam 

dünyası ve hırıstıyan batı bloku tarafındankabüledilemiyecek böylesine bir iĢgal 

tırmanması karĢısından birçok ülke tepki gösterirken, Ġsrail‘in dostları ve 

değiĢik ülkelerde çok etkin çalıĢmalar yürütmekte olan Siyonist lobiler Ġsrail‘in 

bu haksız saldırılarına ve iĢgal tırmandırmalarına bir Ģemsiye oluĢturarak 

koruyucu bir tutum izlemektedirler. Küresel sermayenin ve medya kanalları ile 
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siyasal merkezlerin sürekli olarak Siyonist lobiler tarafından ele geçirilmesi ve 

kontrol altında tutulması nedeniyle, Ġsrail hiç bir ülkeyi ya da siyasal gücü 

takmamakta ve bildiğini okuyarak geleceğe dönük yahudi egemenliğindeki bir 

dünya devletinin temellerini Akdeniz kıyılarında atmağa çaba göstermektedir. 

Ġsrail‘in Siyonist yönetimi haksız giriĢimlerini ve hukuka ters düĢen 

uygulamalarını perdelemek üzere Kudüs kentini öne çıkarmakta ve bu kentin 

kutsallığının üç büyük din tarafından kabül edilmesini Siyonist hegemonyacı 

politikalar doğrultusunda çıkarcı bir biçimde kullanmaktadır. ĠĢgalci bir ülke 

olmasına rağmen, Kudüs‘ü baĢkent ilan etmekte ve Tel Aviv‘deki devlet 

yapılanmasını geçici olarak göstermekte, geleceğin dünya devletinin baĢkenti 

olarak Kudüs‘ü hazırlamaktadır. Siyonizme göre Kudüs önce Ġsrail‘in, sonra 

Orta Doğu ve Avkdeniz‘in en sonunda da dünyanın merkezi olacaktır. Kudüs 

kentinin kuzeyinde bulunan Siyon tepesinde oluĢturulacak yahudi krallığı 

yeniden bir dünya imparatorluğunu Kudüsmerkezli olarak kuracaktır.  

En baĢta Amerika BirleĢik Devletleri olmak üzere dünyanın önde gelen 

bütün devletleri Kudüs‘ün Ġsrail‘in baĢkenti olmasını kabül etmeyerek bu 

duruma itiraz etmektedirler. Onlara göre Ġsrail‘in merkezi Tel Aviv olarak 

kalmalı ve üç büyük din açısından kutsal bir kent olan Kudüs serbest bir Ģehir 

olarak dünyanın bütün insanlarına açık olmalıdır. Kutsal kitaplarda da kutsallığı 

dile getirilen bir kent olarak Kudüs‘ün serbest bir Ģehir olarak statüsünün 

korunması, gerekirse BirleĢmiĢMilletler yönetimine devredilmesi 

gerekmektedir. Ne var ki, Siyonist Ġsrail yönetimi bütün bu gerçekleri 

görmezden gelerek Kudüs üzerindeki iĢgalci giriĢimlerini tırmandırmakta ve 

kentin batısını eline geçirdikten sonra doğu Kudüs‘ü de yavaĢ yavaĢ kontrolu 

altına almaktadır. Filistin devletinin baĢkenti olarak ilan edilmiĢ olan Doğu 

Kudüs‘ü Araplara bırakmamakta kararlı görünen Ġsrail, kentin merkezi alanını 

da hem yer üstünden hem de yer altından ele geçirmekte, ağlama duvarının 

yanında Büyük Süleyman Mabedini yeniden inĢa etmek üzere Mescidi Aksa 

camisini yeraltından toprak kazıyarak kendiliğinden bir çöküĢe doğru 

sürüklemektedir. Ġsrail‘in artık açığa çıkan bu kötü niyetli giriĢimlerine islam ve 

hırıstıyan din merkezleri karĢı çıkmakta ve bu nedenle gelecekte bir din 

savaĢına gidecek olaylar kendiliğinden tırmanmaktadır. Bir üçüncü dünya 

savaĢı ile Armegedon senaryolarını gerçekleĢtirmek isteyen Siyonist çevreler 

Ġsrail‘in bu bilinçli ve kararlı giriĢimlerini açıktan desteklemektedirler. Bu 

yüzden de dünya ülkeleri adım adım bir üçüncü dünya savaĢına doğru 

sürüklenmektedirler. Armegedon senaryosunun kısa zamanda bir kıyamet 

oülgusuna dönüĢeceği konusunda birçok kesim fikir birliği içinde 

görünmektedir.  

Ġsrail tarihinin gelmiĢ geçmiĢ en fanatik yönetiminin hükümet olduğu bir 

aĢyamada, baĢbakan Kudüs‘ü resmen yahudi devletinin baĢkenti olarak ilan 

etmekte ve bunu da üç bin yıl önce kenti yahudilerin inĢa ettiği gerekçesine 

dayandırmaktadır. Ġsrail‘in fanatik siyonist baĢbakanı Kudüs‘ü bir yerleĢim yeri 
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olarak değil ama bir yahudi baĢkenti olarak gördüklerini açıklarken, uluslararası 

alanda Ġsrail‘e yöneltilen bütün suçlamalara karĢı çıkarak bir anlamda küresel 

alanda herkese ve her kesime meydan okuyordu. Siyonist hegemonya planı 

doğrultusunda önlerine çıkan bütün engelleri her türlü komplo ve senaryo ile 

aĢmasını bilen Ġsrail yönetimi, bütün dünyada kendilerine karĢı geliĢen karĢıt 

eğilimleri ve politikaları ciddiye almadan bildikleri yolda ilerleyeceklerini 

çekinmeden ilan edebiliyordu. Bu açıdan gelinen nokta, küresel barıĢ ortamının 

korunabilmesi açısından son derece önem taĢımaktadır. Bir tarafta hiç bir engel, 

hukuk ya da hak tanımayarak Siyonist iĢgale devam eden Ġsrail devleti ve onun 

dünyaya yayılmıĢ olan Siyonist destekçi lobileri ile, diğer yanda da tüm 

insanlak ve dünya uluslarıyla devletleri karĢı karĢıya gelmiĢ durumdadır. 

ġimdiye kadar her türlü komplo ve senaryonun denenerek uygulanmasıyla 

gelinmiĢ olunan aĢamada artık her Ģey açığa çıktığı için göz göre göre bir 

çılgınlık tırmanıĢı bütün insanlığın gözleri önünde sürdürülmek istenmektedir. 

Dünya savaĢlarını siyonist hedefler için çıkartabilen çılgınlık, Makyavelist bir 

çizgide yola devam ederken, kutsal kent olarak Kudüs‘ü öne çıkararak 

kamuoyunun gözünü boyamağa kalkmaktadır. Bu nedenle de Ġsrail kavgası ve 

siyonizm davası bir Kudüs sorunuymuĢ gibi gösterilmektedir. Kudüs‘ün 

kutsallığının öne çıkarılmasıyla yükselen tepkiler ve eleĢtirilerin önü kesilmeğe 

çalıĢılmaktadır.  

Siyonizmin dünya hegemonyası doğrultusunda her yolu denemekten 

çekinmeyen Ġsrail‘in güçlü lobileri aracılığı ile BirleĢmiĢ Milletler örgütünü 

Kudüs‘e taĢımak üzere harekete geçtiği ve böylece dünyanın merkezini New 

York‘tan Kudüs‘e getirmek için çaba sarfettiği anlaĢılmaktadır. Tarihin ortaya 

koyduğu gibi bütün büyük siyasal güçlerin yükseliĢ dönemlerini çöküĢ süreci 

izlemektedir. Yükselen ABD hegemonyası üzerinden kurulmuĢ olan Ġsrail 

devletinin Amerikan hegemonyasının iniĢe geçtiği bir aĢamada, bu ülkedeki 

siyonist lobiler üzerinden küresel güç merkezini kutsal kent olan Kudüs‘e 

taĢımak üzere giriĢimlerde bulunduğu anlaĢılmaktadır. Böylece üç büyük din 

açısından kutsal kabül edilen Kudüs‘ün yahudi egemenliğinde yenidünya 

merkezine dönüĢtürülmeğe çalıĢıldığı ve bu doğrultuda siyonist lobilerin 

seferber edildiği anlaĢılmaktadır.  

Bu aĢamada bir büyük Avrupa devleti olan Ġtalya‘nın iflas etme 

aĢamasında Kudüs‘ü baĢvuru yeri olarak seçmesi tesadüf değildir. ABD‘deki 

siyonist lobilerin desteği ile Amerikancı politikaları Ġtalya üzerinden Avrupa 

kıtasına taĢımakla görevlendirilen medya patronu Berlosconi, ülkesinden daha 

çok ABD ve bu ülkeyle bağlantılı Siyonist lobilere daha fazlyahizmet verirken, 

zor duruma düĢtüğü anda yıllardır hizmet ettiği Siyonizmin merkezi ülkesi olan 

Ġsrail‘e gitmeyi ve bu ülkeden yardım almayı düĢünebilmektedir. Ġtalyan 

baĢbakanının bu tutumu da halen yeryüzündeki asıl güç merkezinin Amerika 

BirleĢik Devletleri ya da Avrupa Birliği değil, ama Ġsrail olduğunu açıkca 

göstermektedir. Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi dev ülkeler yeni yeni 
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küresel alanda etkin olmağa baĢlarken, Ġsrail ABD ve Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye‘deki güçlülobileri ile yeryüzünün gerçek güç merkezi olma konumunu 

halen sürdürebilmektedir. Yıllardır Ġtalya‘nın baĢında gençleĢtirilerek tutulan 

Berlosconi‘nin, bu reel politik durumu iyi bilerek hareket ettiği anlaĢılmaktadır. 

ABD‘nin baĢkenti Washington‘daki bütün devlet daireleri ve resmi kamu 

kurumlarının binaları eski Roma Ġmparatorluğu dönemindeki binalara benzer 

bir mimari stilde yapılmıĢtır. ABD‘yi kuranlar, tarihin en büyük imparatorluğu 

olan Roma Ġmparatorluğu gibi bir büyük siyasal gücü ortaya çıkarmak 

isterlerken, bu büyük devleti kendilerine örnek almıĢlardır. Yüz yıllık ABD 

hegemonyasını kalıcı bir siyasal yapılanmaya dönüĢtürmek isteyen 

Amerikalıların, küresel emperyalizmlerini yeni bir Roma Ġmparatorluğu 

doğrultusunda geliĢtirmeğe çalıĢtıkları anlaıĢılmaktadır. Ne var ki, ABD‘nin 

sırtından ortaya çıkan ve her geçen gün ABD gücü ile daha da büyüyen 

siyonizm ve Ġsrail olgularının yakın gelecekte dünyanın alacağı biçimlenmede 

daha fazla etkili olacağı anlaĢılmaktadır. Süper güç olan ABD‘nin ordusunu 

kendi çıkarları ve bölgesel hegemonyası için Orta Doğu‘ya getirten Ġsrail, 

kendisini en fazla tehdit eden Arap gücü olarak Irak devletinin ortadan 

kaldırılmasını sağlamıĢ ve Ģimdi de bu orduyu gene kendisini bölgesel 

hegemonyada en büyük rakip olarak tehdit eden Ġran‘a karĢı kullanmağa 

çalıĢmaktadır.  

ABD önderliğinde oluĢturulan Nato askeri gücünü ve bu örgüt içinde yer 

alan Türk silahlı kuvvetlerini gene kendi emperyal amaçları doğrultusunda 

kullanmak isteyen yahudi devleti, Akdeniz kıyılarında oluĢturulacak yeni Roma 

Ġmparatorluğunu ABD ya da AB merkezli değil ama Ġsrail merkezli olarak 

oluĢturmağa çaba göstermekte ve bu doğrultuda Kudüs Ġsrail‘in baĢkenti olarak 

bölgenin merkezi yapılmaya çalıĢılmaktadır. Amerikalıların on bin kilometre 

öteden gelerek, Washington‘daki Roma mimarisi yapıları Akdeniz kıyısına 

taĢıyarak, yeni Roma imparatorluğunu Akdeniz kıyalarında kurabilmesi son 

derece güç görünmektedir. Avrupa Birliğinin ise daha kendi kıtasında birliği 

sağlayamadan, ya da küresel ekonomik kriz karĢısında çökmekte olan üye 

ülkelerini kurtaramadan Orta Doğu‘ya gelerek yeni Roma Ġmparatorluğunu 

Avrupa merkezli kurabilmesi son derece güç görünmektedir.  

KüreselleĢmenin bittiği, ABD hegemonyasının giderek etkisini yitirdiği, 

Avrupa ülkelerinin bir türlü birleĢerek merkezi bir birlik oluĢturamadığı için 

Avrupa Birliğinin dağılma aĢamasına geldiği yeni dönemde, ABD ordusunun 

Irak çöllerinde batağa saplanması sonrasında Büyük Orta Doğu Projesinin de 

sona erdiği anlaĢılmaktadır. Büyük Orta Doğu Projesi üzerinden ABD 

ordusunun gücü ile Orta Doğu bölgesinde kurulmak istenen Büyük Ġsrail 

Ġmparatorluğu projesinin de iflas ettiği artık açıkca ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle, 

Ġsrail devleti artık kendisine tüm Orta doğu ülkelerini içine alan merkezi 

coğrafyada bir kara hâkimiyeti politikası değil aksine, Ģimdiye kadar sırtını 

döndüğü Akdeniz bölgesine yüzünü çevirerek bir deniz hâkimiyeti üzerinden 



 

 

 

 

 

 
 

 

                         TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

201 

 

Büyük Ġsrail‘i Kudüs Ġmparatorluğu konumunda yeni Roma Ġmparatorluğu 

olarak geliĢtirmeğe çalıĢtığı anlaĢılmaktadır. Bu doğrultuda Ġsrail‘in son yıllarda 

Akdeniz ülkelerine karĢı ilgisi fazlasıyla artmıĢ ve giderek bu ülkelerin 

içiĢlerine dolaylı yöntemlerle kendi çıkarları doğrultusunda karıĢmağa 

baĢlamıĢtır. Dünyanın gelecekteki süper gücü olarak batı merkezli bir proje 

görünümünde yeni Roma Ġmparatorluğu yavaĢ yavaĢ Akdeniz Birliği üzerinden 

devreye sokulmakta Ġsrail ABD ve Avrupa Birliği içindeki lobileri üzerinden 

yeni Roma Ġmparatorluğu olarak Akdeniz Birliği sürecini hızlandırmaktadır. Bu 

doğrultuda Kudüs merkez olarak belirlenirken, Yeni Roma Ġmparatorluğu 

aslında Kudüs imparatorluğu olarak öne çıkmaktadır. Siyonist lobilerin 

denetimi altındaki küresel medyada bu doğrultuda çaktırmadan dolaylı 

yollardan elveriĢli bir kamuoyu yaratmağa çaba göstermektedir.  

Bir Macar Yahudisi olan Sarkozy‘nin Ġsrail güdümündeki Siyonist 

lobilerin desteği ile Fransa CumhurbaĢkanı yapılmasıyla Avrupa Birliği süreci 

sona ermiĢtir. BaĢkan olmadan Türkiye‘nin Avrupa üyeliğine karĢı çıkan 

Sarkozy göreve gelir gelmez, Almanya‘ya sırtını dönerek Akdeniz Birliğini 

gündeme getirmiĢ ve böylece Akdeniz üzerinden Ġsrail‘e el uzatmıĢtır. Bu 

aĢamada, Fransa‘ya Ġngiltere‘ye karĢı denge bağlayabilmek için Kıbrıs‘ta ABD 

desteği ile üs verilmiĢtir. Fransa öncülüğünde bir latin dayanıĢması Ġtalya, 

Ġspanya ve Portekiz‘i Akdeniz Birliğine çekmiĢ, AB süreci duraklarken 

Akdeniz ağırlıklı projeler öne geçmiĢtir. Ġkibinli yıllara girerken, ABD desteği 

ile Ġsrail Fas‘ın baĢkenti Rabat kentinde bir Akdeniz zirve toplantısı 

düzenleyerek, geleceğe dönük Ġsrail merkezli bir Akdeniz Birliğinin temellerini 

atarken, Avrupa Birliği‘de Ġspanya‘nın Barcelona kentinde Euromed 

toplantısını yaparak, Ġsrail‘in Kudüs merkezli Akdeniz projesine karĢı çıkmıĢtır.   

Tıpkı Roma Ġmparatorluğu döneminde olduğu gibi Ġtalya ve Roma 

üzerinden bir Akdeniz açılımını hedeflemiĢtir. Ne var ki, ABD‘yi yönlendiren 

Siyonist lobiler ve gene onların denetimi altındaki uluslarası kapitalist sistem 

böylesine bir geliĢmeye izin vermemiĢlerdir. Sarkozy Fransa‘sı ile beraber 

Berlosconi Ġtalya‘si de Siyonizmin yönlendirmesi altına girmiĢ ve bu durum 

giderek bütün Akdeniz ülkelerini yakından etkilemiĢtir. Doğu Akdeniz‘de 

yahudilerin tarihsel rakibi olan Yunanlılar ve onların devleti de bu durumdan 

fazlasıyla etkilenerek bocalamağa baĢlamıĢlar ve siyoınistler tarafından yapay 

olarak çıkartılan küresel ekonomik krizin ilk kurbanları arasına girmiĢlerdir.  

Kurulduğu günden bu yana Kıbrıs adası ile jeopolitik karĢı kıyı 

politikaları nedeniyle Ġsrail yakından ilgilenmiĢtir. Bu politikalarla kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyetini Kürt Ġsrail‘den sonra Türk Ġsrail görünümünde üçüncü 

Ġsrail devletine dönüĢtürürken;  Kıbrıs‘ın ötesindeki Girit adası ile de yakından 

iglinerek, bu büyük adanın yunanistan‘dan kopartılarak ayrı bir devlet olması 

için destek vermiĢtir.  Daha da ileri giderek Ġsrail uçakları ve ordusu için Girit 

adasını bir askeri üs konumuna getirmiĢtir. Yunanistan‘ın çöküĢ sürecinde Ege 

adaları ile yakından ilgilenen Ġsrail, küresel sermaye üzerinden bu adaları teker 
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teker satın almağa baĢlamıĢ ve daha da ileri giderek, Selanik‘in Yunanistan 

devletinden kopartılarak Makedonya‘nın baĢkenti olması için siyonist lobileri 

seferber etmiĢtir. Üsküp ve Selanik biraraya gelirken, Ege‘de kıyısı olan bir 

Büyük Makedonya devleti gelecekte Ġsrail‘e gelmekten çekinen Amerikan ve 

avrupa yahudilerin gelerek rahpatlıkla yerleĢebileceği ikinci bir Yahudi devleti 

olarak hazırlanmaktadır. Böylece Doğu Akdeniz bölgesi Ġsrail merkezli olarak 

yeniden düzenlenirken, Kudüs baĢkent olarak öne çıkarılmıĢ ve bu duruma 

bölge ülkelerinin karĢı çıkmasına izin verilmemiĢtir. Yunanistan‘dan kopmakta 

olanbatı Trakya‘nın Doğu Trakya ile birleĢerek yeni bir Trakya devleti 

oluĢumuna da yeni Akdeniz yapılanması içinde dolaylı olarak destek verilmiĢ 

ve böylece Türkiye‘nin de Akdeniz Birliği sürecinde parçalanmasına göz 

yumulmuĢtur. Akdeniz Birliği görünümünde bir Kudüs Ġmparatorluğu 

kurulurken bütün doğu Akdeniz Ġsrail merkezli olarak yeniden düzenlenmeğe 

çalıĢılmıĢtır. Böylesine bir süreçte Türkiye‘nin Ege ve Akdeniz bölgelerinin de 

ayrı siyasal yapılanmalar içerisinde eyaletleĢmesine giden yollar açık tutulmağa 

çalıĢmıĢ, Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda bu bölgelerin Ankara‘dan 

uzaklaĢarak gayrimüslim ve gayriTürk kimlikler ile birer yeni Akdeniz 

devletleri olarak öne çıkmaları istenmiĢtir. Bu tür giriĢimlerin sonucunda 

Türkiye‘de Trakya ve Ġyonya devletleri konusu tartıĢılmağa baĢlanmıĢtır. Ġsrail 

merkezli Kudüs Ġmparatorluğu oluĢumu Türkiye Cumhuriyetini de diğer 

Akdeniz ülkeleri gibi parçalayarak yeni bir yapılanmaya doğru sürüklemektedir.  

Katalanya ve Bask devletleri ile Ġspanya parçalanırken, beĢyüz yıl sonra 

Ġspanya içerisinden yeni bir Endülüs devleti çıkartılmağa çalıĢılmakta, Korsika 

ile beraber Sardunya, Sicilya, Girit ve Kıbrıs adaları tıpkı Malta adası gibi ayrı 

devletçikler haline dönüĢtürülerek Akdeniz Birliğinin yenieyaletleri yapılmak 

istenmektedir.  Ayrıca Po ovasındaki Padanya siyasal oluĢumu desteklenerek 

Ġtalya‘nın da tıkı Ġspanya ve Fransa gibi bölünmesinin önü açılmakta ve ortaya 

çıkacak küçük devletçiklerin birer Akdeniz Birliği eyaleti olarak Ġsrail merkezli 

Kudüs imparatorluğunun hegemonya alanı içerisine girmeleri sağlanmak 

istenmektedir. Avrupa ülkelerindeki Siyonist lobiler Ġsrail merkezli Akdeniz 

Birliği için uğraĢırlarken, Avrupa Birliği geliĢmeleri tümüyle geride kalmakta 

ve diplomatlar birbirlerine rol yaparak zaman kazanmağa çalıĢmaktadırlar.  

AB oluĢumu içerisinde Bologna sürecinin öne çıkartılması, Ġtalya 

üzerinden yeni bir Akdeniz açılımını gündeme getirmiĢ ve böylece Brüksel ya 

da Frankfurt merkezli bir Avrupa Birliği oluĢumunun geride kalması dolaylı 

olarak sağlanmıĢtır. ġimdi Bologna sürecinde yavaĢ yavaĢ eski Roma 

Ġmparatorluğu döneminde olduğu gibi bir Akdeniz Birliği oluĢumu öne 

çıkartılmaktadır. Akdeniz kıyısındaki ülkelerin ilgisi Avrupa üzerinden Akdeniz 

bölgesine kayarken, Ġsrail daha aktif bir biçimde devreye girerek, bu ülkelere 

Almanya ve Ġngiltere‘ye karĢı Fransa ve Ġtalya gibi latin ülkeleriyle iĢbirliği 

yaparak sahip çıkmaktadır. Sarkozy ve Berlosconi artık açıkca Akdeniz 

üzerindeki yeni Ġsrail hegemonyasının Avrupa‘daki temsilcileri konumuna 
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gelmiĢlerdir. Bu aĢamada Katalanya ve Bask bölgelerinin bağımsızlığını 

destekleyen Ġsrail lobileri, aynı zamanda Endülüs‘te yeni bir devletin yeniden 

kurulmasına giden yolu açarak, beĢyüzyıl önceki Kastilya kralı Ferdinand‘ın 

yahudileri Ġberik yarımadasından kovuĢunun intikamını bugünkü Ġspanyol 

devletinden almağa çalıĢmaktadır.  Günümüzde Yahudiler Roma‘nın intikamını 

Filistinlilerden alırken, Endülüsün intikamını da Ġspanyollardan çıkarabilmenin 

arayıĢı içerisine girmiĢlerdir.  

 

SONUÇ   

Avrupa Birliği biterken Akdeniz Birliği devreye girmekte ve bütün 

Akdeniz ülkelerini Ġsrail merkezli bir Kudüs imparatorluğu doğrultusunda 

zorlamaktadır. Akdeniz‘de kıyısı olan bütün Avrupa ve Afrika ülkeleriyle 

beraber Türkiye‘de bu yeni oluĢumun kapsamı içerisine girmektedir. Böylesine 

bir projeden haberi olan Ġstanbul ve Ege Yahudilerinin bir kısmının Akdeniz 

kıyılarına yerleĢerek bu yeni oluĢum içerisinde yer almağa hazırlandıkları 

görülmektedir. Ġflasa sürüklenen Yunanistan‘ın adaları üzerinde yeni bir Ege 

Cumhuriyeti oluĢturulmak istenmektedir. Kıbrıslı Rumlar bu Ege adalarına göçe 

zorlanmağa çalıĢılmaktadır.   Ġspanya, Fransa ve Ġtalya üzerinden Yunanistan‘a 

gelen parçalanma sürecinin,  Türkiye‘nin Ege ve Akdeniz kıyılarını nasıl 

etkileyeceğinin Ģimdiden iyi hesaplanması gerekmektedir.  

Türkiye‘nin iç çekiĢmeleriyle gayrimüslimlerin ve Türk kimliğini 

benimsemeyenlerin Ege ve Akdeniz kıyılarında toplanmağa çalıĢmaları, 

Türkiye Cumhuriyetinin önce batı bölgelerinden bölünebileceği gerçeğini öne 

çıkarmaktadır. Önümüzdeki dönemde, Türk devleti doğu ve güneydoğu 

bölgeleri kadar batı kıyılarından da bir bölünme riski ile Ġsrail‘in yeni Kudüs 

Ġmparatorluğu projesi yüzünden Akdeniz Birliği üzerinden karĢı karĢıya 

kalacaktır. Yeni dönemde Ġsrail Orta Doğu‘dan daha çok, Akdeniz bölgesi 

üzerindeki etkinliğini artırarak yol haritasına devam etmek isteyecektir. Ulusal 

ve üniter Türkiye cumhuriyetini korumakla görevli, Türk devletinin ve Türk 

ulusunun ilgili ve yetkili makamlarının bilgilerine saygı ile sunulur.  
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ÇOK DEĞERLĠ SEMPOZYUM KATILIMCILARIMIZIN DĠKKATĠNE! 

 

22/23 MART 2018 TARĠHĠNDE YABANCI DĠLLER MESLEK 

YÜKSEKOKULUNDA TÜRKBĠLĠM, YABANCI DĠLLER VE ADLĠ 

BĠLĠMLER ĠLE BĠRLĠKTE GERÇEKLEġTĠRDĠĞĠMĠZ 

SEMPOZYUMDA SUNULAN BĠLDĠRĠLER ETKĠNLĠK SUNUMLARI 

SÜRERKEN ÖZELLĠKLE ANONSLA BELĠRTMĠġ OLDUĞUMUZ 

GĠBĠ TASHĠH EDĠLEREK TAMAMLANMASI VE GÖNDERĠLMESĠ 

VE TAMAMLANMASI HALĠNDE  

Türkbilim özel sayımız olarak basılacaktır. 

Gönderi adresi:suavituncay@yahoo.com   

 

22-23 Mart 2018 - SAĞLIK VE ĠLETĠġĠM SEMPOZYUMU 

E. Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu - Uluslararası Türk Bilim Dergisi  

Adli Bilimciler Derneği 

 

TEġEKKÜRLERĠMĠZLE 

mailto:suavituncay@yahoo.com
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22-23 MART SAĞLIK VE ĠLETĠġĠM SEMPOZYUMU DÜZENLEME 

KURULUMUZ ĠLE HOCALARIMIZ VE KONUġMACILARIMIZIN 

ETKĠNLĠK RESĠMLERĠ 
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER 

BĠR PORTRE: YÜKSEK MĠMAR ORHAN ERDĠL 

                                                                                            Editörden 

GÜZEL ĠZMĠR‘ĠN YETĠġTĠRDĠĞĠ DÜNYACA ÜNLÜ BĠR BÜYÜK 

VATANPERVER ĠNSAN YÜKSEK MĠMAR ORHAN ERDĠL YEPYENĠ 

BĠR BAKIġ, ESTETĠK VE SAĞLAMLIKLA MĠMARĠYE YÖN 

VERĠYOR! 

Bilimin Mimariye yansıması: ORHAN ERDĠL KĠMDĠR? 

Orhan Erdil‘in yaratılıĢından çok uzaklarda yarattığı hayranlık ve takdir 

edilen herĢeyi kısacık bir anlatımla mümkün değil. Orhan Erdil‘in nasıl Orhan 

Erdil olduğunu gelecek kuĢaklara örnek olabilmesi amacıyla çok az da olsa 

anlatabilmeyi kendi değerlerimizin gelecek kuĢaklara aktarılmasına bir nebze de 

olsa bilim dünyamıza katkı sunmamızı Türkbilim bir görev olarak kabul  

etmekte, ülkemize katkı yapanları farklı kesimlere aktarmayı amaçlamaktadır. 

 

Orhan Erdil Ġzmir Bayındır‘da doğdu. Demiryolcu olan babası nedeniyle 

gençlik yılları Ege‘de geçti. Öğrenciliğini Namık Kemal Lisesi‘nde çok baĢarılı 

bir öğrencilik dönemi ve özellikle gelecek vadeden bir atlet olarak geçirdi. 

Atletizmde elde ettiği Türkiye rekorları ve birçok birincilik sayesinde, ağabeyi 

Kaya Erdil‘in kendisinin de okuduğu ABD‘deki Houston Üniversitesi‘ den spor 

bursu kazandı. 1954 yılında Orhan Erdil bu ülkede öğrenciliğine baĢladı.  Okul 

yıllarında Frank Lloyd Wright, Craig Ellwood, Eero Saarinen, Le Corbusier, IM 

Pei ve Philip Johnson gibi kendi disiplinlerinde ünlü isimlerin derslerine de 

katıldı. 
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Houston Üniversitesi‘nde eğitimi devam ederken birçok atletizm baĢarısı 

elde etti. Bu üniversiteden 1959 yılında hem Mimarlık ve hem de Mimari 

Mühendislik olarak iki diplomayla mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 

Houston‘ın 610 çevreyolu düzenlemesinde çalıĢtı. Texas Mimarlar Odası ve 

sanayi kuruluĢlarından araĢtırma için verilen burslar kazanan Orhan Erdil aynı 

zamanda 1961 yılında Dallas Ģehir planlaması için de burs kazandı. Bununla 

New York‘a gitti ve Dallas‘ın merkezi ve çevre yolları ile ilgili proje 

çalıĢmalarında bulundu. Bu proje sürerken bir yandan da yüksek lisansını 

tamamladı. Daha sonra tekrar Houston‘a döndü ve Houston Üniversitesi‘nde 

öğretim görevlisi olarak çalıĢtı. 1963 yılında ünlü mimar Marcel Breuer‘in 

teklifi üzerine Fransa‘da Flaine Kayak Köyü projesinde onunla beraber projeci 

ve yürütücüsü olarak çalıĢtı. Daha sonra da Kennedy Havaalanı, 

Washington‘daki çarĢı projesi, St. Louis Ģehir planlaması, Marsis ve Saks gibi 

projeleri bizatihi kendisi tamamladı.  

Bu çalıĢmalarının ardından Türkiye Hükümeti‘nin daveti üzerine 

Türkiye‘ye döndü. Turgut Özal‘ın Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı 

döneminde konut projelerinde Emlak Bankası temsilcisi olarak görev aldı. 

Ankara‘da bulunduğu yıllarda, ODTÜ‘de öğretim görevlisi olarak da görev 

yaptı. Bu yılların ardından babasını kırmayıp daveti üzerine babası Cavit 

Erdil‘in çok önceleri kurduğu inĢaat Ģirketinin baĢına geçti. Artık Ġzmir için 

çalıĢmayı ve bir Ģeyler katabilmeyi hedefledi. 1971‘den günümüze oldukça 

dikkat çeken sıra dıĢı birçok yapıya imza attı. Bunlardan Türkiye‘de ilk 45 katlı 

bina projesi, ÇeĢme, Bostanlı ve Ġzmir Bostanlı Lagün Projesi Türk 

mimarisinde yerini alan projelerinden sadece bir kaçıdır.  

  

Bu özelliklerinin yanı sıra Orhan Erdil 1989 yılında yapılan mahalli 

seçimlerde Süleyman Demirel‘in bizatihi talebiyle Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkan Adayı olarak gösterildi. Ġzmir‘in en büyük ilçesi Konak Belediye 

BaĢkan Adaylığına Süleyman Demirel tarafından atanan çevre ve kent bilimci 

master ve doktora yapmıĢ olan Dr. Suavi Tuncay ile birlikte çalıĢtı.  
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Türkbilim editörü Dr. Suavi TUNCAY Orhan ERDĠL‘i ziyaret etti. 

Orhan ERDĠL aslında böyle politik bir alanda bile doğup büyüdüğü Ģehre 

bir Ģeyler katmak, çağdaĢ bir kent dokusu içinde Ġzmir‘i geleceğe taĢımak 

hedeflemiĢti. Bu nedenle güzel Ġzmir‘e hizmet edebilecek birçok proje ve ana 

fikri seçim vaadi olarak ele aldı. Konak-Bostanlı vapur seferleri, Aliağa-

Menderes metrosu Ģu an bize yapılmıĢ olmasından dolayı tanıdık gelen ve 1989 

yılında Orhan Erdil tarafından sunulduğunu hatırlamamız gereken vaatlerinden 

sadece birkaçı olduğunu belirtmeliyiz. Kendisini aslında bir politikacı olarak hiç 

görmemiĢ olduğunu seçimleri kaybetsem bile Ġzmir gibi tarihi geçmiĢi ve büyük 

değeri olan ve üstelik doğduğum bir Ģehir üzerinde her zaman çalıĢacağını da 

belirtmiĢtir. Halen bu düĢünceleriyle devam etmektedir. 
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Basın toplantısında Orhan ERDĠL ve ekibi birarada görülüyor. 

Peki, Orhan Erdil kimdir  Mütevazılığı yanında bilgi ve tecrübesiyle 

gerecek anlamda bir Ġzmir beyefendisidir. Sonuç olarak spor sayesinde ABD‘de 

lisansını ve yüksek lisansını tamamlamıĢ büyük dikkat çekmiĢtir. ABD de orada 

ünlü kiĢilerle büyük projelerde çalıĢma imkânı bulmuĢ, ülkesine geri 

çağırıldığında ise sonuna kadar hizmet etmiĢ, kendi Ģirketinin baĢına geçtiğinde 

dahi Ġzmir‘in daha iyi bir yere gelmesi için çaba sarf etmiĢtir.  Çok bilinmese de 

Türkiye‘de ve Ġzmir‘e ilk modern, çağdaĢ sanat galerisini kazandırmıĢ büyük bir 

mimar ve kent yaĢamında onur mücadelesi veren bir Ġzmirlidir.  Bu eserin 

açılıĢının Ģimdilerdeki gibi politikacılara değil Halikarnas Balıkçısı olarak 

bilinen Cevat ġakir Kabaağaçlı‘ ya yaptırıldığını eklemek gerekiyor.  

Tek amacı sadece ―daha iyi‖ yi sürekli ve hep arayan, Atatürkçü bir 

mimar ve mühendis ve de Ģehir plancısı Orhan Erdil‘in önemli çalıĢmaları hala 

gazete sayfalarını süslemektedir. Birçok devlet kurumunun elinde projeleri 

olmasından dolayı halen danıĢman olarak sürdürdüğü profesyonel hizmet 

hayatının birçok yerinde, daha çok ―sonradan‖ yapılmıĢ projeleri ve 

değiĢtirilmeye ya da yıkılmaya çalıĢılan, bakımsızlığa mahkûm edilmiĢ bazı 

çalıĢmalarının karĢısına çıkacağını öncelikle bilim ve Ġzmir adına söylemek hiç 

de yanlıĢ olmaz onun için.  
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Ülkesini çok sevmek ve değerlerine kesinlikle sahip olmak temel inancı 

ve felsefesi olan Orhan Erdil için son sözleri oldukça anlamlıdır. “…ve Orhan 

Erdil Ģö le bitirdi, „Kimse alınmasın ve  anlıĢ anlaĢılmasın ama pe gamberim 

gibi benim Atat rk. Sevdam.  en onu  aĢarken de görd m.  izim elimizde T rk 

ba rakları vardı, Nazilli‟de dik savaĢ nedeni le ve Atat rk geçerken tıpkı 

resimlerdeki gibi biz çocukları b   k bir sevgi ve he ecanla selamladı.”  u 

b   k onurlu devleti en zor koĢullarda kuranların ha aline bile  etiĢmek bug n 

ne  azık ki oldukça zordur.. 

 

T tkbilim olarak bu değerli Ġzmir Namık Kemal Lisesi mezunu ağabe imize 

sağlık ve esenlikler dili or, nice uzun öm rler temennisi le b   k hizmetlerinin 

devam etmesi dileklerimizle t kenme en sa gılarımızı sunu oruz... 
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Editörden  DÜNYACA ÜNLÜ  ĠR ĠZMĠR VE ÇEVRESĠ KENT VE ÇEVRE 

AÇISINDAN SON DERECE HOYRATÇA VE ESTETĠK GÖRÜNTÜSÜNÜN 

KAY OLDUĞU  ĠR DÖNEMĠ YAġIYOR… DENĠZ KĠRLĠLĠĞĠ VE YEġĠL ALANLAR 

ÖZELLĠKLE DE ÇEVRE ĠLÇELERĠMĠZDEKĠ TARIM ALANLARI NE YAZIK KĠ 

KONTROLSÜZCE YOK EDĠLĠYOR. MASTER PLAN DIġI ĠMARA AÇILIYOR. ÇEVRE 

VE KENT ĠLĠMCĠ  ĠR ÖĞRETĠM ÜYESĠ OLARAK GÜZEL ĠZMĠR ĠÇĠN YENĠDEN 

 ĠR UYANIġ VE DE MASTER PLANLAMALARI ÖNDE TUTAN  ĠR ANLAYIġ VE 

UYGULAMA  EKLĠYORUZ..SAYGILARIMIZLA...                   

                          

ORHAN ERDĠL2ĠN YÜZLERCE ÖDÜLÜ VAR AMA EN KIYMETLĠSĠ EGENĠN.. 
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER 

SAĞLIK HABERLERĠNĠN YANLIġ VE YANLI VERĠLMESĠNDE 

HUKUKĠ SORUMLULUK 

Av. Mustafa Remzi TOPRAK

 

  

SAĞLIK HABERLERĠNĠN YANLIġ VE YANLI VERĠLMESĠ: 

Sağlık Haberleri, tüm haberler içinde toplumda bıraktığı kalıcı iz ve 

psikososyal etkileri nedeniyle diğer birçok haber türünden çok daha fazla 

önemlidir. Tüm haberlerde dikkat edilmesi gereken Basın Meslek Ġlkelerinin, 

sağlık haberlerinde daha fazla önem kazanmaktadır. Bireyler, sağlığa ve sağlık 

ile ilgili bilgilere ihtiyaçları nedeniyle, sağlık alanlarında yaĢanan olaylara ve 

haberlere daha fazla ilgi göstermektedir. Sağlık haberleri; doktorların reklam 

içeren programlarından, sağlık sektörü çalıĢanları ile hasta ve hasta yakınları 

arasında geçen Ģiddet içerikli olaylara kadar geniĢ bir yelpazeyi içerir. Bu 

sunumda, Sağlık sektöründeki haberlerin, yanlıĢ, yanlı, yönlendirici, 

manipülatif hatta provakatif olmasından kaynaklanan hukuki sorumlulukları 

sizlere kısaca anlatmaya çalıĢacağım. Bireyler, sağlık sorunuyla ilgili sağlık 

kuruluĢlarına veya doktorlara baĢvurana kadar, kolayca bir TV‘deki sağlık 

programına bağlanıp sorunlarına çözüm arayabilmekte, aynı Ģekilde ticari 

amaçlarla, bir takım tıbbi mizansenler oluĢturup sağlık konulu programlarla 

bireyler yönlendirilebilmektedir. Bu tür programlar, yanlıĢ sağlık bilgilerinin 

yerleĢmesine veya daha vahim sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Ticari 

amaçlı sağlık programları, bireylerin hiçbir tıbbi değeri olmayan veya bizatihi 

aksi tesir yapabilen ürünleri alarak maddi, manevi ve bedensel zararlara 

uğramasına sebep olabilmektedir.  

Sağlıkta Ģiddet konulu haberler, uyandırdığı merak nedeniyle aĢırı ilgi 

çekmekte, her ne kadar bu haberlerin yapılması toplumun bilinçlenmesi için 

gerekli olsa da, özendirici veya insanların maneviyatlarına tahkir ve tezyif edici 

olabilmektedir. Aynı olaya iliĢkin haberin, «Hastasına iyi bakılmadığını 

düĢünen hasta yakınları Doktoru evire çevire dövdü» Ģeklindeki bir baĢlıkla 

verildiğinde «Hastaya iyi bakmayan doktor kiĢiliği» ön plana çıkarken, 

«Doktora insanlık dıĢı saldırı» baĢlığıyla verildiğinde «Sağlık çalıĢanına yapılan 

saldırının insanlık dıĢılığı» ön plana çıkmaktadır. Haber, aynı olaya iliĢkin 

olmakla birlikte, veriliĢ Ģekli ile insanlar üzerindeki etkisi ve bıraktığı duygu 

farklı olmaktadır. «Hastaya vaktinde ilaç vermeyen hemĢirenin sırtına iğne 

sapladı» haberi ile «HemĢireye, görevi baĢında iğneli saldırı» haberleri aynı 

olaya ait olmakla birlikte birinde görevini yapmayan hemĢire öne çıkarken 

diğerinde saldırganlık öne çıkmaktadır. 

                                                           
 Adli Bilimler Uzmanı (M.A. Forensic Sci.)Sunum, 22-23 Mart 2018, E.Ü. Bornova/ĠZMĠR 
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ‘NÜN GÖREVLERĠ ĠÇĠNDE MEDYANIN 

ROLÜ VE TOPLUMUN BĠLĠNÇLENMESĠ: 

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO); BirleĢmiĢ 

Milletlere bağlı olarak, toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalıĢmalar yapan 

uluslararası bir kuruluĢtur, görevleri arasında «Sağlık bakımından aydınlatılmıĢ 

bir kamuoyu oluĢumuna yardım etmek» sayılmıĢtır. Dünya Sağlık Örgütünün, 

belirtilen amaca ulaĢabilmesi medya ile iĢbirliğini gerektirir. Medyanın doğru 

haber vermesi hem sağlık konusunda bilinci artırır, hem sağlık çalıĢanlarının ve 

bireylerin onur, Ģeref ve haysiyetleri ile fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin 

korunması için vazgeçilmez bir Ģarttır. Medyanın en ücra köĢelere kadar ulaĢma 

imkânı, iĢbirliği geliĢtirilebilirse sağlık alanında çok önemli faydalar elde 

edilebilecek bir unsurdur. 

Bireylerin günlük yayınlarla okuyarak bilgi sahibi olması mümkün 

olduğu gibi, okumayı sevmeyen bireylerde iĢitsel ve görsel yollardan bazı temel 

ve acil bilgilere ulaĢabilmesi için medyaya ve haberciliğe ihtiyaç vardır. Tüm 

bireylerin, tıp alanında kitaplar okuyarak ve eğitim alarak «etkin, etkili ve 

bilgili» olmalarını beklemek haksızlıktır. Fakat basın yoluyla günlük ve 

toplumun genelini ilgilendiren özellikle acil konularda medya üzerinden pratik 

bilgiye sahip olmaları mümkündür. Sağlıkta Ģiddet haberlerinin verilme Ģekliyle 

Ģiddete eğilimi ve özentisi olanların Ģiddetten uzaklaĢması sağlanabileceği gibi 

yapılan haberlerle toplumda ortak bir bilincin oluĢması sağlanabilir. 

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠNDE BASIN: 

Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin «Ġfade Özgürlüğü» baĢlıklı 10. Maddesi, 

Kısaca: «Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının 

müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve 

haber ve görüĢ alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar.» hükmünü 

içermektedir. Maddenin devamında, «Bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla 

öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün 

veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç 

iĢlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, baĢkalarının Ģöhret ve haklarının 

korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve 

tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, 

koĢullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.» hükmü vardır. 

Madde içeriğinde açıkça «kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve 

ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüĢ alma ve de 

verme özgürlüğünü de kapsar» ibaresi ile geniĢ bir özgürlük tanınan basına, 

aynı maddeni 2. fıkrasında «ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu 

güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç iĢlenmesinin 

önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, baĢkalarının Ģöhret ve haklarının korunması, 

gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi» ibaresi ile sınır getirilmiĢtir. 
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TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASINDA BASIN: 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa‘sının «Basın Hürriyeti» baĢlıklı 28. 

Maddesi, Kısaca; «Basın hürdür, Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini 

sağlayacak tedbirleri alır.» hükmünü içermektedir. Basın ve haber alma 

hürriyeti açıkça ve tartıĢmaya mahal bırakmayacak Ģekilde Anayasal koruma 

altına alınmıĢtır. Fakat hiçbir özgürlük, bir baĢkasının özgürlük alanına giremez. 

Haber alma hürriyete hiç kimsenin kiĢisel hak ve hürriyetlerinden üstün 

değildir. 

YEREL MAHKEME, YARGITAY VE ANYASA MAHKEMESĠ 

DENETĠMĠNDEN GEÇMĠġ BĠR HABERE DAĠR ÖRNEK KARAR: 

Anayasa Mahkemesi, 13.10.2016 Tarihli bir kararında, Mahkeme ve 

Yargıtay arasında farklı görüĢlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanan bir davada 

örnek bir karara imza atmıĢtır. «Çöp Ev» haberlerine konu olan ve Ġzmir‘de 

geçen bir olay yargıya intikal etmiĢ ve ev sakinleri «kiĢilik haklarına» 

saldırıldığından bahisle yasal yollara baĢvurmuĢlardır. Mahkemece kısmen 

kabul edilen dava Yargıtay‘ca tümden reddedilmiĢ, Anayasa Mahkemesine 

yapılan bireysel baĢvuruda, kısmen baĢvurucu lehine karar çıkmıĢtır. 

Konuyu daha anlaĢılır hale getirmek için Davaya konu olayı ve süreci 

özetleyelim. 2003 Yılında, «çöp ev» ihbarı ve iddiasıyla evine girildiği için 

haklarının ihlal edildiğini düĢünen Birey: «Hâkim kararı olmaksızın meskenine 

girildiği, evin bahçesinde yer alan bir kısım inĢaat malzemesinin alındığı ve bu 

esnada görüntü çekildiği, çekilen bu görüntülerin davalı televizyon kanalında 

gerçek dıĢı beyanlar eĢliğinde yayımlandığı, kendisinin çöp toplayarak 

biriktirdiği yönünde kamuoyunda yanlıĢ izlenim oluĢturulduğu, psikolojik 

tedavi gördüğü yönünde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu, yapılan yayında 

objektiflikten uzaklaĢıldığı, haber sınırlarının aĢıldığı, geniĢletici ve yanlıĢ 

yorumlarda bulunulduğu, toplumda husumet oluĢturan bir dil kullanılarak küçük 

düĢürülmek suretiyle kiĢilik haklarının ihlal edildiğini» ifade etmiĢ, Mahkemece 

dava kısmen kabul edilip manevi tazminata hükmedilmiĢse de Yargıtay'ca 2013 

yılında karar bozulmuĢtur. Bozma Gerekçesinde özetle: Basın özgürlüğü, 

Anayasa ile güvence altına alınmıĢtır. Basına sağlanan güvencenin amacı; 

toplumun sağlıklı, mutlu ve güvenlik içinde yaĢayabilmesini gerçekleĢtirmektir. 

Bu durum, halkın dünyada ve özellikle içinde yaĢadığı toplumda meydana gelen 

ve toplumu ilgilendiren konularda bilgi sahibi olması ile olanaklıdır. Basın, 

olayları izleme, araĢtırma, değerlendirme, yayma ve böylece kiĢileri 

bilgilendirme, öğretme, aydınlatma ve yönlendirmede yetkili ve aynı zamanda 

sorumludur. Basının bu nedenle ayrı bir konumu bulunmaktadır. 

 Basın özgürlüğü sınırsız olmayıp, yayınlarında Anayasa ve yasalarla 

güvence altına alınmıĢ bulunan kiĢilik haklarına saldırıda bulunulmaması da 

yasal ve hukuki bir zorunluluktur. Basın özgürlüğü ile kiĢilik değerlerinin karĢı 

karĢıya geldiği durumlarda; hukuk düzeninin çatıĢan iki değeri aynı zamanda 
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koruma altına alması düĢünülemez. Bu iki değerden birinin diğerine üstün 

tutulması gerektiği, bunun sonucunda da daha az üstün olan yararın daha çok 

üstün tutulması gereken yarar karĢısında o olayda ve o an için korumasız 

kalmasının uygunluğu kabul edilecektir. Bunun için temel ölçüt kamu yararıdır. 

Gerek yazılı ve gerekse görsel basın bu iĢlevini yerine getirirken, özellikle 

yayının gerçek olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, 

konunun güncelliğini gözetmeli haberi verirken özle biçim arasındaki dengeyi 

de korumalıdır. Basın, objektif sınırlar içinde kalmak suretiyle yayın 

yapmalıdır. O anda ve görünürde var olup da sonradan gerçek olmadığı 

anlaĢılan olayların yayınından da basın sorumlu tutulmamalıdır. 

Dava konusu yapılan olayda «Davacının oturduğu eve girildiği, maskeli 

zabıta elemanlarınca ev ve bahçeden içi dolu poĢetler çıkarıldığı sabittir. Dava 

konusu yayının veriliĢ biçimi ile habercilik kapsamında kaldığı, "haber verme 

hakkı, gerçeklik, kamu yararı, toplumsal ilgi, güncellik ve konu ile ifade 

arasındaki düĢünsel bağlılık" ilkelerine uygun düĢtüğü, davacının kiĢilik 

haklarına yönelik bir saldırının bulunmadığı, öz ve biçim dengesinin davacı 

aleyhine bozulmadığı, bu haliyle yazıda hukuka aykırılık unsurunun olmadığı 

anlaĢılmaktadır. Yerel mahkemece açıklanan olgular gözetilerek, Davanın 

tümden reddedilmesi gerekirken, davalının manevi tazminat ile sorumlu 

tutulmuĢ olması usul ve yasaya uygun düĢmediğinden kararın bozulması 

gerekmiĢtir.‖ Denilmektedir. Mahkemece bu sefer dava reddedilmiĢ, tekrar 

Yargıtay‘a gidildiğinde karar onanmıĢtır. Anayasa Mahkemesi, Bireysel Ģikâyet 

üzerine ele aldığı dosyada, Bireyin ġikayetine sebep olan haber baĢlıkları ve 

spotlarına dikkat ettiğimiz zaman bir haberin veriliĢ Ģekli ile haber alma hakkı 

karĢılanırken kiĢisel hakların nasıl ihlal edilebildiğini açıkça ortaya koymuĢtur. 

ġikâyete konu haberler: 

- 15.6.2003 Tarih, Saat: 12.00-TV haberi baĢlığı «Türkiye'de 35 bin çöp 

biriktirme hastası var» 

- Haber Spikeri: «Zaman zaman ekranlara da yansıyan çöp evlerin temeli 

psikolojik bir rahatsızlığa dayanıyor. Üstelik Türkiye'de 35 bin kiĢi bu çöp 

biriktirme hastalığıyla karĢı karĢıya. ġizofreninin son hali olan rahatsızlık, 

mutlaka tedavi edilmeli ve bu insanlar da toplum desteği görmeli. 

- Haber Spikeri: Ġzmir'de emekli öğretmenin evinden bir kamyon dolusu 

çöp çıktı. Ancak yıllardır biriktirilen çöplerin tahliyesi hiç de kolay olmadı 

çünkü polis ve zabıtanın karĢısında hem süpürgeli yaĢlı kadın ve kocası hem de 

Avrupa Birliği normlarına göre hesap soran mühendis oğlu vardı. 

- Görüntülü Haber geçerken yapılan konuĢma : «Çöp evlere son örnek 

Ġzmir‘den çıktı. Üstelik evinde çöp biriktiren ve yıllarını insan yetiĢtirmeye 

adamıĢ emekli bir öğretmen. 71 yaĢındaki emekli öğretmen, emekli ebe eĢi ve 
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mühendis oğlu, biriktirdikleri çöpleri vermemek için uzun süre direndi.» 

(Haberde ad ve soyadları açıkça var) 

- TV‘de görüĢüne baĢvurulan Doç.Dr. : «Tedavi edilmeyen psikiyatrik 

hastalıklarda yasam kalitesi bu kadar düĢer.» , «Daha önceki yıllarda 

hastalanmıĢ ve bugüne kadar tedavisi ihmal edilmiĢ, sosyal destekten mahrum 

olan insanların ve yalnız yaĢayan insanların, daha çok gösterdiği bir davranıĢ 

biçimidir.» 

- Görüntülü Haber geçerken yapılan konuĢma : «Eğitimli bir ailedeki çöp 

biriktirme saplantısı, uzmanlara göre Ģizofrenik davranıĢ biçimi, hastalığın yıllar 

sonra ortaya çıkmıĢ hali ve bu hastaların % 90‘ı yalnız insanlar.» 

- Görüntülü Haber geçerken yapılan konuĢma : «Hastalığın tedavisi 

mevcut ama çöp ev aĢamasına gelmemesi için zamanında müdahale edilmesi 

Ģart. Burada önemli bir görev de topluma düĢüyor.» 

- Haber Metni: «Emekli öğretmen ve ailesi çöplerini vermemek için 

olanca güçleriyle direndi. Etrafa pis koku yayıldığı için Ģikâyet edilen bir evin 

boĢaltılması amacıyla polis ve zabıta birlikte harekete geçti. DıĢ kapı 

açılmayınca duvardan atlamak zorunda kalan ekiplerin karĢısına ilk olarak 

ailenin mühendis oğlu çıktı. Mahkeme kararı tartıĢması giderek sertleĢti. 71 

yaĢındaki emekli öğretmen ve 70 yaĢındaki emekli ebe de oğullarına destek 

oldular. Polis ve zabıta ise verilen emri yerine getirmekte kararlıydı. DireniĢe 

karĢı ev sahiplerinin karakola götürülmesi kararlaĢtırıldı. Ancak bu hiç de kolay 

olmadı. Baba oğul sürüklenerek polis aracına götürülürken yaĢlı kadın eline 

süpürgeyi aldı. Sonunda yaĢlı kadın da zorla polis aracına bindirildi. Bu arada 

temizlik görevlileri eve girerek içerideki çöpleri temizlemeye baĢladı. Ailenin 

20 yıldır oturdukları evden bir kamyon çöp çıktı. Öğretmen ve ebe çiftinin 33 

yıl önce bir oğullarını trafik kazasında kaybettikten sonra psikolojik tedavi 

gördükleri belirtildi.» 

- Haber Görüntü Analizi: Ġlk görüntülerde, zabıta ekiplerince her iki 

kolundan tutularak evin bahçesinden dıĢarıya çıkarılmaya çalıĢılıyor. Bu sırada 

kapı önünde bekleyen gazeteciler görüntü alıyor. Daha sonra bahçe duvarından 

atlayarak içeriye giren zabıta görüntüleniyor. Bahçe kapısında içeri girmek 

isteyen zabıta ekiplerine, içeriye giremeyeceklerini bunun için mahkeme 

kararının gerektiği söyleniyor. Görevliler mahkemenin olur emrini gösteriyor. 

Bu sırada yaĢlı çift ve oğulları içeriye girmek isteyen zabıta ve polisi 

engellemeye çalıĢıyor. Bunun üzerine zabıta ve polis baba-oğulun ellerini 

arkaya dolayarak zorla polis aracına götürüyor, aile zorla polis aracına 

bindiriliyor. Bu arada temizlik görevlilerinin kapının önünde duran kamyona içi 

dolu sarı bir poĢet attığı görüntüleniyor. Ardından kamyonun üzerinden yapılan 

çekimde ise kamyonun içinin kâğıt, karton, plastik, tahta vs. ile dolu olduğu 

görülüyor.‖ 
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- Haber metnini okurken ve dinlerken empati yaptığımızda bireylerin 

maneviyatlarının tahrip olduğunu ve izleyenler gözünde bir nevi aĢağılandığını 

görmekteyiz. Haberin veriliĢ Ģekli yapılan doğru bir iĢ bile olsa 70 yaĢında bir 

emekli ve eğitimli anne baba ve evladı 10 yıl süren bir yargı süreciyle 

boğuĢmaya mahkûm edip, tüm aile mahremiyetlerinin TV‘lerden gözler önüne 

serilmesi sonucun ortaya çıkartmıĢ, kiĢilik haklarını ihlal etmiĢlerdir. Her türlü 

haberin verilmesi fakat verilirken kiĢilik haklarının ihlal edilmemesi gerekir. 

BASININ CEZAĠ SORUMLULUĞU: 

5187 Sayılı Basın Kanununun ‗Cezai Sorumluluk‘ baĢlıklı 11. Maddesi: 

BasılmıĢ eserler yoluyla iĢlenen suç yayım anında oluĢur. Süreli yayınlar ve 

süresiz yayınlar yoluyla iĢlenen suçlardan eser sahibi sorumludur. Süreli 

yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine 

sahip bulunmaması ya da yurt dıĢında bulunması nedeniyle Türkiye de 

yargılanmaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı 

kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu 

müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danıĢmanı gibi 

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu 

müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karĢı çıkmasına rağmen 

yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk yayımlatana aittir. Süresiz 

yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine 

sahip bulunmaması ya da yurt dıĢında olması nedeniyle Türkiye de 

yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı 

kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde yayımcı; 

yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip 

bulunmaması ya da yurt dıĢında olması nedeniyle Türkiye de yargılanamaması 

hallerinde ise basımcı sorumlu olur. Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve 

süresiz yayınlar için bu Kanunda aranan Ģartlara uyulmaksızın yapılan yayınlar 

hakkında da uygulanır. Basın Kanunu, süreli ve süresiz yayınlarla iĢlenen 

suçlarda öncelikle eser sahibi olmak üzere ceza sorumluluk getirmiĢtir. Bu cezai 

sorumluluk Türk Ceza Kanunun kapsamında iĢlenen suçlardan dava açılmasına 

da engel değildir. 

BASININ HUKUKĠ SORUMLULUĞU: 

5187 Sayılı Basın Kanununun ‗Hukuki Sorumluluk‘ baĢlıklı 13. Maddesi: 

BasılmıĢ eserler yoluyla iĢlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zararlardan 

dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz 

yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının belli olmaması halinde ise 

basımcı müĢtereken ve müteselsilen sorumludur. Bu hüküm, süreli veya süreli 

olmayan yayınlarda yayın sahibi, marka veya lisans sahibi, kiralayan, iĢleten 

veya herhangi bir sıfatla yayımlayan, yayımcı gibi hareket eden gerçek veya 

tüzel kiĢiler hakkında da uygulanır. Tüzel kiĢi Ģirketse, anonim Ģirketlerde 

yönetim kurulu baĢkanı, diğer Ģirketlerde en üst yönetici, Ģirket ile birlikte 
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müĢtereken ve müteselsilen sorumludur. Zararı doğuran fiilin iĢlenmesinden 

sonra yayının her ne surette olursa olsun devredilmesi, baĢka bir yayınla 

birleĢtirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzel kiĢinin herhangi bir surette 

değiĢmesi halinde, yayını devir alan, birleĢen ve her ne surette olursa olsun 

yayın sahibi gibi hareket eden gerçek ve tüzel kiĢiler ve anonim Ģirketlerde 

yönetim kurulu baĢkanı, diğer Ģirketlerde üst yönetici, bu fiil nedeniyle 

hükmedilecek tazminattan birinci ve ikinci fıkrada sayılanlarla birlikte 

müĢtereken ve müteselsilen sorumludur. Yasal düzenlemeye dikkat edildiğinde 

yaptıkları haber veya yazıyla sebep oldukları maddi ve manevi zararlardan eser 

sahibinden yayın sahibine kadar geniĢ bir tazmin yükümlülüğü getirilmiĢtir. 

BASIN KANUNUNDA DAVA SÜRELERĠ: 

5187 Sayılı Basın Kanununun ‗Cezai Sorumluluk‘ baĢlıklı 26. Maddesi: 

BasılmıĢ eserler yoluyla iĢlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili 

ceza davalarının bir muhakeme Ģartı olarak, günlük süreli yayınlar dört ay, diğer 

basılmıĢ eserler yönünden altı ay içinde açılması zorunludur. Bu süreler 

basılmıĢ eserlerin Cumhuriyet BaĢsavcılığına teslim edildiği tarihten baĢlar. 

BasılmıĢ eserlerin Cumhuriyet BaĢsavcılığına teslim edilmemesi halinde 

yukarıdaki sürelerin baĢlama tarihi, suçu oluĢturan fiilin Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı tarafından öğrenildiği tarihtir. Basın yoluyla iĢlenen suçlarda yasa 

koyucu katı süreler öngörmüĢtür. Bu sürelere doğrusu kısa süreleredir. Bu 

sürelerin kısa olmasının sebebi basın mensuplarını sürekli Ģikâyet tehdidi 

altında tutmamaktır. Bu süreler daha kısa iken 2012 yıllında bir miktar 

uzatılmıĢtır. Günlük süreli yayınlarda daha önce 2 ay olan süre 4 aya, 4 ay olan 

süre de 6 aya çıkartılmıĢtır. Bu madde yapılırken basın mensuplarının menfaati 

düĢünülmüĢtür. 

SONUÇ: 

Sağlık alanında eğitim veren kuruluĢlar ile sağlık alanında hastane 

hizmeti verenler de dahil olmak üzere, tüm kurumların basın kuruluĢları ile 

doğrudan ve yoğun iĢbirliği gereklidir.  Bireylerin sağlık sorularının çözülmesi 

hedeflenirken yeni sorunların çıkmamasına özen gösterilmelidir. Sağlık 

sorunlarının ortayla çıkıĢının engellenmesi, azaltılması veya yayılmasının 

önlenmesi basın ile iĢbirliği yapılarak sağlanabilir. Özellikle sağlıkta Ģiddet 

haberleri, bireylerin hakları ve toplumun yönelimleri dikkate alınarak 

olağanüstü özenle hazırlanıp sunulmalıdır. Ġdeal olan, sağlık haberciliğinin bir 

uzmanlık alanı olması, bu alandan haber geçen medya mensuplarının asgari 

sağlık bilgileri ile ilgili eğitim almasıdır. Basın kuruluĢlarının, sağlık haberlerini 

geçerken toplumu çok önemli bir konuda yönlendireceklerinin bilincinde olması 

ve bunu bir görev olarak algılaması halinde hem birey hakları korunacak, hem 

bireylerin ruh ve beden sağlıkları korunarak daha sağlıklı bir toplumun ortaya 

çıkması sağlanacaktır. 
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TÜRKBĠLĠM HABERLER 

DĠRENCE KARġI ANTĠBĠYOTĠĞĠ KĠġĠSELLEġTĠRECEK 

                                     

Stanford Üniversitesi Genom Merkezi araĢtırmacılarından T rk bilim kadını 

Dr. Gözde DurmuĢ, Silikon Vadisi‟nde kanser ve antibi otik direnci  zerine 

araĢtırmalar  apı or. Dr. Gözde DurmuĢ, “2050  ılında kanserden çok 

antibi otik direncinden hastalar ölebilir” di or. 

  

  

 

TÜRK BĠLĠM KADINI ANTĠBĠYOTĠĞĠ KĠġĠSELLEġTĠRECEK 

 

Stanford Üniversitesi Genom Merkezi araĢtırmacılarından Türk bilim 

kadını Dr. Gözde DurmuĢ, Silikon Vadisi‘nde kanser ve antibiyotik direnci 

üzerine araĢtırmalar yapıyor. Dr. Gözde DurmuĢ, ―2050 yılında kanserden çok 

antibiyotik direncinden hastalar ölebilir‖ diyor. Gözde DURMUġ 1985 Ġzmir 

doğumlu genç bir bilim kadını. 2013‘ten bu yana Stanford Üniversitesi Genom 

Merkezi‘nde araĢtırmalar yapıyor. MIT Technology Review Dergisi tarafından 

2 yıl önce ‗35 YaĢ Altı Yenilikçiler Listesi‘ne tıp ve biyolojide çığır açan 

liderlerden biri olarak seçildi. Kanser ve antibiyotik direnci üzerine çalıĢıyor. 

Bir kan testiyle 1-2 dakikada kanser testi yapabilen bir mikroçip geliĢtirdi. 

 Bu buluĢunun patentini alan Dr. Gözde DurmuĢ, mikroçipin 

laboratuvarlarda kullanılabilmesi ve üretilmesi için de bir startup Ģirket kurdu, 

yatırım aldı. Halen bu konuda hastalarla çalıĢmalarına devam eden Gözde 

DurmuĢ, 3-4‘üncü evre kanser hastalarından alınan kan örnekleriyle kanserin 

tedavi sürecindeki seyriyle ilgili araĢtırmalarına devam ediyor. Bir yandan da 

son dönemde antibiyotik direncine odaklandı. Antibiyotik kullanımının dünya 

sağlığını tehdit ettiğini anlatan Gözde DurmuĢ, ―Antibiyotik kullanımının 

yaygınlığı dünya sağlığını tehdit ediyor‖ diyor. BaĢarılı bilim kadınıyla 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/stanford-universitesi-genom-merkezi
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/stanford-universitesi-genom-merkezi
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Ġstanbul‘da buluĢtuk, kendisinin ilham verici öyküsünü ve son araĢtırmalarını 

konuĢtuk. 

DĠRENCE KARġI ANTĠBĠYOTĠĞĠ KĠġĠSELLEġTĠRECEK 

KANSER VE ANTĠBĠYOTĠK ÜZERĠNE ÇALIġMAYA NASIL 

KARAR VERDĠNĠZ? 

Bu iki alan dünya sağlığını tehdit ediyor. Ben insan sağlığına kalıcı 

hizmet etmek istiyorum. Doktoramda antibiyotik direnci ve kanser üzerine 

nanoteknoloji ve mühendisliği kullanarak araĢtırmalara baĢladım. Nano 

parçacıklar kullanarak antibiyotik kullanmadan bakterileri öldürebilir miyiz  

Bunu araĢtırdım. Doktoramı bitirdikten sonra Stanford Üniversitesi‘nde 

araĢtırmalara devam ettim. En kötü enfeksiyon için kullanılan antibiyotiklerden 

çok daha iyi bakteri öldürebildiğimizi ispatladık nano parçacıklarla. 

Stanford Üniversitesi‘nde çalıĢtığım hoca, ―Doktoranı yapmıĢsın 

özgürsün, istediğin alanda çalıĢ‖ demiĢti. Ben nano parçacıkla bakterileri 

öldürüyordum, hücreleri, bakterileri havaya kaldırabilir miyim diye zihni sinir 

iĢlerin içine girdim. Bakteri hücresi, kanser hücresi farklı havaya uçuyor. Bu ne 

gösteriyor  Kanser tedavisinde yapmak istediğim Ģey öncelikle erken tanıyı çok 

daha kısa sürede, hızlı ve erken yapabilmek. Antibiyotik konusunda da 

antibiyotik kullanımını kiĢiselleĢtirmek.  Çünkü beni enfekte eden Ģeyle sizi 

enfekte eden Ģey aynı değil. Hastaysanız hangi bakteri sizi enfekte etti, 3 günde 

anlayamıyorsunuz, o yüzden de doktorlar geniĢ etkili antibiyotikleri hastalara 

veriyor. Biz o 3-4 günü birkaç saate düĢürebilir miyiz  Bunun üzerine 

çalıĢıyorum ve bunun mümkün olduğunu görüyorum. 2050‘de kanserden çok 

antibiyotik direncinden hastalar ölecek. Bu yüzden de kiĢiselleĢtirilmiĢ 

antibiyotik kullanımını sağlamak çok önemli. 

NASIL BĠR ORTAMDA ÇALIġIYORSUNUZ? 

Stanford Genom Teknoloji Merkezi‘ndeyim. Çok büyük bir laboratuvar. Hintli, 

Ġranlı, Çinli araĢtrmacılar var. Az da olsa Amerikalılar var. Alman araĢtırmacı 

sayısı da oldukça çok yüksek sayıda bulunuyor.  ―Bu fikir çalıĢmaz‖ denilen 

fikri bile deniyorsunuz. Beni de baĢta çok eleĢtirdiler, ―hücreleri kandan nasıl 

ayırıp uçuracaksın‖ dediler ama Stanford‘ta ―dene‖ deniliyor. 

 KANSERLE ĠLGĠLĠ ÇĠP ĠÇĠN YATIRIM ALDINIZ MI? 

Evet aldık. Silikon Vadisi‘nde çok fazla sağlık alanında yenilik var. Kanserle 

ilgili 3-4‘üncü evre kanser hastalarından kan alıp denemelere devam da 

ediyoruz. Bu aralar aynı hastayı değiĢik zamanlarda izliyoruz. Birinci örnekte 

ne kadar kanser hücresi gördük, ilacın ilk ayında ne kadar gördük bakıyoruz. 

Hücrelerin genetik materyallerine de bakıyoruz. Yaptığımız çip sayesinde kan 

örneğini koyduğunuzda kanser var mı yok mu hızla görülecek. Elif ERGU - 

Fotoğraf: Murat ġaka/11.01.2018   

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/stanford-universitesi
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TÜRKBĠLĠM HABERLER                                              

                                                                  Çeviri: Editör Faruk YÜCELDEN   

Günümüzde hızla artan ve önemli bir sorun haline gelen ―RAHATSIZ EDĠCĠ 

BAĞIRSAK SORUNUNA‖ karĢı yapılan çalıĢmalar ve tedbirlerine yönelik 

önermeler oldukça önem kazandı. 

LÄSTĠGE DARMPROBLEME - ENDLĠCH GELĠNDERT! 

Dank diesen Lebensmitteln verschwinden Ihre Darmprobleme - Ganz ohne 

Medikamente! 

Etwa 320.000 Menschen leiden unter Darmkrankheiten. Ob Reizdarm, 

Verstopfung oder Blähungen – Mit dem Gratis-Ratgeber "7 Tipps für einen 

gesunden Darm" bekommen Sie Ihre Darmprobleme in den Griff: 

 Tabu-Essen: Finger weg von diesen 5 Lebensmitteln 

 9 Lebensmittel, die Ihren Darm zerstören. 

 Diese simple Übung aktiviert Ihre Verdauung 

 Der Schlaf-Trick: So wird Ihr Darm über Nacht gesund 

Sie wollen ab jetzt beschwerdefrei essen und ohne Angst den Gang zur Toilette 

antreten? Tragen Sie jetzt Ihre E-Mail Adresse ein und fordern Sie Ihren 

exklusiven Ratgeber „7 Tipps für einen gesunden Darm― kostenlos an: 

Lästige Darmprobleme - Endlich gelindert!  

RAHATSIZ EDĠCĠ BAĞIRSAK SORUNUNA ARTIK SON! 

Söz konusu besinler sayesinde bağırsak sorunları ortadan kalmaktadır. 

–Tamamen ilaçsız! YaklaĢık 320.000 insan bağırsak hastasıdır. Ġster hassas 

bağırsak, kabız ister gaz yapma durumlarında  - ücretsiz verilen sağlıklı 

bağırsak için 7 maddelik öneri rehberiyle bağırsan sorunlarınızı gidermeniz 

mümkün:  

 Yasak yiyecekler: ġu 5 beyinden uzak durun 

 Bağırsaklarınıza zarar veren 9 besin 

 Hazmı kolaylaĢtıran basit alıĢtırmalar 

 Uyku yöntemi: Bağırsaklarınızı akĢam boyunca iyileĢtirin 

Artık rahatsız olmadan beslenmek ve korkmadan ihtiyacınızı gidermek mi 

istiyorsunuz? ġimdi e-posta adresinizi kaydederek baĢvurun ve ücretsiz 

olarak gönderilen ―Sağlıklı Bağırsak için 7 Öneri‖ rehberini isteyin: 
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER 

 

KURTULUġ SAVAġI VE TARĠHTEN BĠR YAPRAK 

TÜRK GENÇLĠĞĠNE HAYSĠYET VE ġEREF ÖRNEĞĠ 

Sanat ve edebiyatın içinde ―anı‖ lar önemli bir yer tutar.. 

Bu anılara bakarak gelecek kurgulanır iĢte tarihi bir örnek: 

Yarbay Ali ÇETĠNKAYA 

 

Osmanlı Ġmparatorluğu çağdaĢ bilimden ve değerlerden giderek 

uzaklaĢma sürecine girmiĢti. Zira dünya ölçeğinde geliĢen bilimsel geliĢmelere 

ve giderek yeniliklere ayak uyduramaması ve nihayet karĢısında bulunan 

devletlerin yan yana gelerek birlikte Osmanlı Ġmparatorluğuna cephe savaĢı 

açması sonucu büyük iĢgal tehlikelerine uğramıĢtı. Çünkü içimizde o tarihlerde 

rahat ve huzur içinde yaĢayan rum ve Yunanlıların yön değiĢtirerek birlikte 

yaĢadıkları Türklere yönelik bilgileri karĢı saflardaki düĢman kabul ettiğimiz 

birliklere aktarıp Yunanlılarla paylaĢması sonucunda Yunan ordusu 15 Mayıs 

1919'da Ġzmir'i ne yazık ki iĢgal etmiĢti. Bu sırada Ayvalık'ta Türk ordusunun 

YüzyetmiĢikinci Alay'ı vardı. YüzyetmiĢikinci Alay'ın komutanı Yarbay Ali 

(Çetinkaya) Bey'di.  Bu alayın erlerinin çoğu, Büyük Dünya SavaĢı'na katılmıĢ 

gazilerdi. Bu erler, askerlik görevlerini bitirdiklerinden, bikaç gün sonra terhis 

olup köylerine döneceklerdi. Evlerine gidecekleri için sevinçliydiler. O 

günlerde Ayvalık koyuna iki Yunan torpidosu gelip demirlemiĢti. Bu 

torpidolarda Yunan deniz erlerinden baĢka, Yunan piyade erleri de vardı. 

Gemilerde piyade erlerinin bulunması, Yunanlılar'in Ayvalık'a asker 

çıkaracaklarını gösteriyordu. YüzyetmiĢikinci Alay Komutanı Yarbay Ali Bey, 

iĢgalci Yunanlılar'a karĢı koymaya, düĢmana karĢı direnmeye karar verdi. Ama 

Ġstanbul'daki PadiĢah hükümeti, Yunanlılar'a karĢı direnilmesini ve karĢı 

çıkılmasını istemiyordu. 

Yarbay Ali Bey, YüzyetmiĢikinci Alay'ın erlerini, erbaĢlarını, assubay ve 

subaylarını toplayıp onlara Ģöyle dedi: 

— Arkadaşlar! Biliyorum, Büyük Savaş'ın yorgunluğunu bile daha 

üzerinizden atmadınız. Büyük Savaş'ta silah arkadaşlarınızdan çoğu şehit 

düştü. Sizler de kanlarınızı döktünüz. Sizlerden artık hiçkimsenin bir görev 

istemeye hakkı yoktur. Bikaç gün sonra terhis olup köylerinize gidecek, 

evlerinize dönecek, ailelerinize kavuşacaksınız. Ama biliyorsunuz, İzmir'imizi 

düşman işgal etti. İşte görüyorsunuz, karşımızda da düşmanın iki savaş 

gemisi duruyor. Belki bugün, belki yarın, bu iki düşman gemisi Ayvalık'ı top 

ateşine tutacak. Yunan askerleri Ayvalık'ı da işgal edecek. Biz, yurdumuzun 
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bu bölümünü düşmana bırakıp evlerimize gidemeyiz. Bu görevi sizden ben 

istemiyorum, anayurt istiyor. Yurdumuzu savunmak için benimle burda kalıp 

savaşmak isteyenler şu yana geçsinler. "Hayır, biz savaşmaktan çok 

yorulduk. Bundan sonra artık askerlik yapmayız" diyenler de haklıdırlar. 

Onlar da silahlarını bıraksınlar, gülegüle evlerine gitsinler! 

Yarbay Ali Bey, yüzü gülmez, sert görünüĢlü, duygularını dıĢa vurmaz 

bir askerdi. Ama erlerine bu sözleri söylerken o denli duygulanmıĢtı ki, gözleri 

buğulanmıĢ, sesi titremiĢti. Dudaklarından bir hece daha çıksa, yıllarca savaĢ 

alanlarında vuruĢmuĢ o yiğit yarbayın gözlerinden yaĢlar boĢanacaktı. Isparta 

Müdafa-i Hukuk Cemiyeti için

 (Bkz. Babacan, s.45-51). 

Komutanlarının bu sözü üzerine, YüzyetmiĢikinci Alay'ın tek eri bile 

silahını bırakmadı. Hepsi birden, yurtlarını savunmak için, alay komutanlarının 

gösterdiği yana geçti. Hükümet, iĢgalci Yunanlılar'a karĢı direnilmesini 

istemediğine göre, direniĢe geçen YüzyetmiĢikinci Alay, hükümete karĢı geliyor 

demekti. Bu durumda hükümet YüzyetmiĢikinci Alay'ın gereksinmelerini 

karĢılamayacak, giderlerini sağlamayacaktı. Alaydaki subayların, assubayların, 

erlerin yiyecekleri, giyecekleri, yakacakları, yunacakları, sonra hayvanların 

yemleri kısacası bütün bu gereksinmeler nasıl, nerden sağlanacaktı  

1919 yılının 26 Mayıs günüydü. Yunan ordusu Ġzmir'i iĢgal edeli onbir 

gün olmuĢtu. ĠĢte o gün Yarbay Ali Bey atına atlayıp Ayvalık'tan Burhaniye'ye 

geldi. Burhaniye'deki tanıdıklarından zeytinyağı fabrikası sahibi Ali Osman 

Ağa'yla bu konuyu konuĢtu. Ali Osman Ağa, Burhaniye'nin ileri gelenlerini 

çağırdı. Tüccar Hacı Tali Bey'in yazıhanesinde gizli bir toplantı yaptılar. 

Yarbay Ali Bey, o toplantıda bulunanlara Ģöyle dedi: 

— Burhaniyeliler, alayımın her türlü gereksinmesini sağlarsa, 

yiyeceğini, giyeceğini, hayvan yemini verirse, ben hükümete karşı gelip 

alayımla düşmana karşı direneceğim. 

Burhaniye'nin ileri gelenleri, Ali Bey'in bu önerisini benimsediler. Bu iĢ 

için Burhaniye Haklan Savunma Derneği (Müdafa a-i Hukuk Cemiyeti) 

kuruldu. Müderris ġükrü Hocaefendi, bu derneğin baĢkanlığına seçildi. Tüccar 

Hacı Tali Bey de derneğin levazım iĢleri yönetmenliğine getirildi. Ġlk 

toplantıda, düĢmana karĢı direnmek için YüzyetmiĢikinci Alay'dan baĢka, bir de 

sivillerden oluĢacak bir milis alayının kurulmasına karar verildi. 

Bundan sonra, Burhaniye'ye çok yakın olan Havran ve Edremit 

ilçelerinde de Hakları Savunma Dernekleri kuruldu. Yoksul Burhaniye halkı 

YüzyetmiĢikinci Alay'la milis alayını besleyemez, bu iki alayın tüm 

gereksinmelerini karĢılayamazdı. Havranlılar'la Edremitliler de bu yurt görevine 

                                                           
 Bkz. Hasan BABACAN; Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Cephe Gerisi Faaliyetleri için 

bkz.‖SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi 

Journal of Social Sciences Nisan 2014, Sayı: 31, ss.45-51‖. 
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katıldılar. Ġki alayın giderlerinin yüzdekırkbeĢini Edremitliler, yüzdeotuzunu 

Havranlılar, yüzdeyirmibeĢini de Burhaniyeliler karĢılıyordu. Ġlkağızda o günün 

parasıyla yetmiĢdörtbin lira (Bugün için iki milyon lirayı aĢkındır), onbin Ģinik 

buğday (Bir Ģinik onbeĢ kilo olduğuna göre yüzellibin kilo buğday), üçyüzyirmi 

koyun toplanarak bu iki alayın bir süre için gereksinmesi sağlandı. Alayların 

giderlerini sağlamada zorluk çekiliyordu. BaĢkan ġükrü Hocaefendi, derneğin 

bir toplantısında Ģöyle dedi: 

— Arkadaşlar! Varlıklı olanlara, zenginliklerine göre salma koyacağız. 

Başka umarımız yoktur. Parası olan para, malı olan mal verecek! Herkes 

olanını bağışlayacak... 

Bunun üzerine, o toplantıda bulunan üyeler, kendilerinden yardım 

istenilecek varlıklıların adlarını saymaya baĢladılar. Üyeler bağıĢ alınacakların 

adlarını söylüyor, derneğin yazmanı olan Hüseyin Hüsnü (Develi) de bu adları 

bir deftere yazıyordu. ĠĢte böylece, para ve mal istenilecek kiĢilerin adlarıyla, 

her adın yanına da, o kiĢiden nice mal ya da para alınacağı yazılarak bir salma 

listesi yapıldı. Bu listedeki adlar arasında bir de Çoruk Köyü'nden Çapkınoğlu 

Hasan Ağa adı vardı. Bu adın yanına 500 Ģinik buğday salma yazılmıĢtı. 

Çoruk Köyü'nden Çapkınoğlu Hasan Ağa'nın adı söylenip listeye 

yazılırken, ordakiler alaylı alaylı gülümsemiĢlerdi. Çünkü bu Hasan Ağa, 

onların tanıdığı en cimri kimseydi; dünyada ondan daha pintisi olamazdı. Çok 

zengin olduğunu herkes biliyordu, ama kimseye biĢey verdiğini, bir yoksula 

yardım ettiğini gören olmamıĢtı. Ondan para ya da mal istemek, canından can 

koparmak demekti. Biriktirdiği altınları, tenekeye doldurup toprağa gömdüğü 

söylenirdi. Salma listesine yazılanlara gidip, biçilen salmayı vermeleri 

istenecekti. Ama ordakilerden hiç kimse, salma istemek için Çoruk Köyü'nden 

Hasan Ağa'ya gitmek istemiyordu. Çünkü O'nun biĢey vermeyeceği belliydi. Bu 

Hasan Ağa çok yaĢlıydı. Bu denli yaĢlı ve zengin bir adamın bu denli elisıkı 

olmasına herkes ĢaĢar kalırdı. O'nun dillere söylence olmuĢ pintiliği üzerine 

pekçok olay anlatılırdı. 

Pazara gitmek için köyünden Burhaniye'ye geleceği zaman, yolda 

yürürken aĢınıp eskimesin diye, ayağından ayakkabısını çıkarıp koltuğuna 

sıkıĢtırırdı; Burhaniye'ye dek yalınayak gelirdi. Burhaniye'ye girerken 

ayakkabısını giyerdi. AkĢam olup da köyüne önerken, yine ayakkabısını 

ayağından çıkarıp koltuğunun altına kor, köyüne dek yalınayak giderdi. 

Eskimesin diye giymeye kıyamadığı ayakkabısı da o zaman, yirmiiki kuruĢtu. 

Onca zengin, onca varlıklı olan Hasan Ağa para harcamaktan çok 

sakınıldı, parası gidecek diye ödü kopardı. Öyle elisıkı bir adamdı ki, 

Burhaniye'ye geliĢlerinde, O'nun bir çayevine oturduğunu, bir bardak çay ya da 

bir fincan kahve içtiğini gören olmamıĢtı. O kocamıĢlığıyla Burhaniye'ye dek 

yayan ve yalınayak yürümekten çok yorulduğu için, Burhaniye'ye gelince 
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alandaki koca çınara sırtını dayar, orda bir süre soluklanıp dinlenirdi. Bu çınarın 

önündeki çayevinde oturanlardan O'nu tanıyanlardan biri,  

— Hasan Ağa, gel, buyur, bir yorgunluk kahvesi iç! Diye çağırsa, 

gitmezdi. 

Para kendisinden çıkmasa da, alıĢkanlık olur korkusuyla, ısmarlanan çayı, 

kahveyi bile içmezdi. O'na çay, kahve ısmarlayanlara, günün birinde kendisinin 

de çay, kahve ısmarlaması gerekeceğini düĢünürdü. O zamanın parasıyla bir 

fincan kahve on paraydı. Hasan Ağa on paraya bile kıyamazdı. ĠĢte bu denli 

cimri olduğu bilinen Hasan Ağa'ya salma almak için, ordakilerden hiçbiri 

gitmek istemeyince Hacı Tali Bey, derneğin yazmanı Hüseyin Hüsnü'ye, 

— Senin dilin tatlıdır, ağzın laf yapar. Var sen git, iste! Dedi. 

Hüseyin Hüsnü Çoruk Köyü'ne gitti. Salma alacağından umutsuzdu. Köy 

kahvesine girdi. Kahvede gördüğü köyün korucusuna, Hasan Ağa'yı çağırmasını 

söyledi. Az sonra korucu, Hasan Ağa'yı köy kahvesine getirmiĢti. Hüseyin 

Hüsnü, köy kahvesinde oturanların da duyacağı bir sesle, 

— Hasan Ağa amca, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti sana beĢyüz Ģinik 

buğday salma yazdı... Dedi. 

Hasan Ağa, 

— Bana çok az salma koymuĢsunuz yiğen... Dedi. 

Hüseyin Hüsnü de O'na, 

— Allah daha da çok versin, sende de çok var Hasan Ağa amca... 

Dedi. 

Bunun üzerine Hasan Ağa, 

— Öyleyse kalk yürü! Dedi. 

Hüseyin Hüsnü'nün bileğinden tuttu. Bileğini bırakmadan O'nunla 

yürüdü. Tahtadan yapılmıĢ bir büyük ambar önüne geldiler. Ambarın uzunluğu 

yirmi metre vardı, belki de daha uzundu. Hasan Ağa anahtarıyla ambarın kapı 

kilidini açtı. Ambara girdiler. Ġçeri girince Hüseyin Hüsnü ĢaĢıp kalmıĢtı. Çünkü 

içerisi tahılla doluydu. Ambarda tahta perdelerle ayrılmıĢ onbir bölüm vardı. 

Her bölüm, silme, tepeleme tahılla dopdoluydu. Hasan Ağa her bölümü Hüseyin 

Hüsnü'ye ayrı ayrı gösterip, 

— ĠĢte bu bölmede buğday var! Bu bölmede arpa dolu! Bu bölmeye 

de çavdar yığdık! ĠĢte burası da yulaf bölmesi, dolu... Diyordu. 

Hüseyin Hüsnü ĢaĢkınlıktan konuĢamıyordu. Sanki düĢ görüyordu. Hasan 

Ağa sözünü sürdürdü. 
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— Bana beĢyüz Ģinik buğday mı saldınız? Neye bu kadar az salma 

koydunuz bana yiğen? Ġki alaya beĢyüz Ģinik buğday yeter mi hiç! Bak 

yiğen, bu ambardaki salt buğday altıbinikiyüz Ģinik... Buğdaylar da, 

arpalar, yulaflar, çavdarlar da, hepsi hepsi, burda her ne varsa, hepsi 

Kuvvayimilliyye'nin, hepsi askerlerimizin... Alın, götürün! TaĢıma için 

araba isterseniz, arabalarım da var. Arabalarımı da alın götürün, onlar da 

askerlerimizin... Yedirin tahıllarımı askerlerimize. Burdakiler yetmezse hiç 

kaygılanmayın, daha da bulur buluĢtururuz. Her ne isterseniz, her neyim 

varsa, varımı yoğumu vereceğim. Bende yoksa olanlardan ödünç alıp, borç 

alıp vereceğim. BaĢka hiçbir umarımız kalmadı yiğen; yeter ki gâvuru 

buralara sokmayın. Evimde, odamın duvarına asılı bir tüfeğim yar, salt bir 

onu veremem. Çünkü onu kendime ayırdım. YaĢlıyım diye tüfek 

kullanamam belleme. DüĢman buralara dek girerse o tüfekle namusumuzu 

koruyup savunacağım ölene dek... Hadi Ģimdi var git gülegüle! Bu 

dediklerimi böylece bir bir anlat! Gülegüle! Benden selam söyle Hacı 

Tali'ye! 

Hüseyin Hüsnü, Burhaniye'ye döndü. Burhaniye Hakları Savunma 

Derneği'nin dokuz üyesi yine Hacı Tali Bey'in yazıhanesinde toplanmıĢtı. 

Hüseyin Hüsnü içeri girince, ne haber getirdi diye, üyelerin hepsi merakla O'na 

baktılar. Dünyanın en cimri adamı olarak bildikleri Çoruk Köyü'nden Hasan 

Ağa'dan ne haber getirmiĢti   

Yazman Hüseyin Hüsnü olanları anlattı. Hasan Ağa'nın sözlerini onlara 

iletti. Bu sözleri duyunca ordakilerin baĢları önlerine eğildi. Bir derin sessizlik 

oldu. Burhaniye'nin yaĢlı ileri gelenlerinin gözlerinden yaĢlar süzülüyordu. 

Ençok üzülen de Hacı Tali Bey olmuĢtu. Ağladığı görülmesin diye yazıhaneden 

çıkmıĢtı. Koca adam kendini tutamamıĢ, hüngür hüngür ağlıyor, biyandan da 

sesi titreyerek, 

— Hiçkimse için kötü düĢünmeyeceksin! Diye söylenip duruyordu. 
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ‘NDE NE YAPILMAK ĠSTENĠYOR? 

Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL 

Akla gelmedik yanlıĢları yapıp sonra onlardan dönmek erdem değildir. 

BaĢta o yanlıĢları yapmamak gerekir.  

 Ġstanbul Üniversitesi geleneği, zengin geçmiĢi ve öğretim üyeleri, 

mezunları ile ülke hizmetinde önder olmuĢtur. Ġstanbul Üniversitesi 

üniversiteler kuran üniversite özelliğine sahiptir. Ülkemizde mevcut eğitim 

öğretim ve ilim yuvalarının baĢında gelir. KuruluĢ tarihi 1453‘e kadar gider. 

Onu bölerek zayıflatıp yeni yetme sözde bir üniversiteye bağlamak akıl ve 

mantık dıĢı ve düĢmanca bir iĢtir. Dünyanın her ciddi ve geçmiĢini koruyan 

ülkesi, böyle değerli, öncü, geniĢ birikimi olan tarihi eğitim ve öğretim 

kurumlarını hassasiyetle korur ve geliĢtirir. Bizde ise sözde muhafazakâr 

görüntülü bazı siyasiler küçük hesaplarla böyle değerli kuruluĢları bırakın 

koruyarak geliĢtirmeyi; tersine onları bölerek tanınmaz hale getirebilir.  

 Aslında Ġstanbul Üniversitesi‘nin sahip olduğu bina, arazi ve imkânlar 

birçok kiĢi ve çevrelerin iĢtahını kabartmıĢtır. Bu durum yeni değildir. Özellikle 

tıp fakültelerinde öğretim üyelerine uygulanan ve kısmen dönülen yanlıĢlar 

Ģimdi kurumun bütününe ve fakültelerine uygulanmak istenmektedir. Devlet 

hastanelerinin içlerinin boĢaltılması süreci unutulmamıĢtır. Yükseköğretim 

konusunda yapılacak o kadar Ģey var ki; bunları bir tarafa bırakıp Ġstanbul 

Üniversitesi gibi güzide bir kurumla uğraĢmak akıl tutulmasıdır.  

Editör Notu:  

Değerli editörümüz engin bilgisiyle tebarüz etmiĢ çok değerli hocam ve 

Türkbilim Editörümüz Prof. Dr. Mustafa ERKAL Hocamızın görüĢ ve önerileri 

ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir. Kurumsal yapıların düzenli 

ve düzeyli iĢlemesi yanında bu kurumların biriktirdiği zengin kültür ve bilimsel 

tarihi mirası gelecek kuĢaklara bir övgü olarak aktarılıp anlatıldığı gibi geleceğe 

ıĢık tutan kurumsal bir birikimi de ortaya koyar. Birikimlerimizin tecrübe olarak 

gelecek kuĢaklara aktarılmasında asla maddi beklentiler değil, aidiyeti temsil 

eden bilakis bilim temelli kültürel değerleri de ifade eden ulusal mensubiyetin 

pekiĢmesine de ortam hazırlar.  
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER 

 

TARĠHTEN BĠR YAPRAK

 

BU HABER ESKI DISISLERI BAKANI/BASBAKAN YARDIMCISI 

PROF. DR.SÜKRÜ SĠNA GÜREL TÜRKĠYE-SURĠYE ARASINDA 

ARABULUCU OLABILIR! DEVLET ADAMI OLMAK ĠLE SĠYASET 

ADAMI OLMAK ARASINDA BÜYÜK FARKI ANLATIYOR* 

 

Malumları olduğu üzere, 2015 yılında bir Rus savaĢ uçağı hava sahamızı 

sadece 15-16 saniye ihlal ettiği için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 

tarafından düĢürülmüĢ ve Rus pilot ölmüĢtü. 

Devrin BaĢbakanı krizi iyi yönetememiĢ ve bir çocuk sevinciyle "Rus 

uçağının düĢürülmesi talimatını bizzat ben verdim ve angajman kuralını 

uyguladım" diye övünmüĢtü. 

Yine sabık BaĢbakan olayı suhuletle çözmek yerine hiç gereği 

yokken  NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırmıĢ ve Rusya'yı adeta tahrik 

etmiĢti. 

Uçağının düĢürülmesine büyük bir tepki gösteren Rusya Federasyonu 

Devlet BaĢkanı PUTĠN ise Türkiye‘ye ağır ekonomik/siyasi  ambargo 

uygulamıĢ ve T.C. vatandaĢlarına tekrar vize mecburiyeti getirmiĢti. 

ĠĢadamı/Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar‘ın arabuluculuğu sayesinde ve 

CumhurbaĢkanımızın üstün gayretleriyle  tekrar Türkiye-Rusya iliĢkileri eski 

düzeyine gelebilmiĢtir. 

2011 yılında Suriye Arap Cumhuriyeti'nde baĢlayan iç savaĢ baĢta Rusya 

ve Ġran‘ın verdiği destek sayesinde ESED rejimi ABD'nin  Suriye'yi bol/yönet 

gayretlerine rağmen  ayakta kalabilmiĢtir. 

Türkiye 2011 yılından beri ısrarla Suriye'nin toprak bütünlüğünü 

savunmuĢ ve Kuzey Suriye'de bir koridor açılmasına kesinlikle izin 

vermemiĢtir. 

Son Soçi zirvesinde de ERDOGAN-PUTIN ve RUHANI zirvesinde 

özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulacağı özellikle vurgulanmıĢ 

ve ABD'nin kotu planı kursağında kalmıĢtır. 

ABD Afganistan'da, Irak‘ta, Libya‘da ve Suriye'de öldürülen milyonlarca 

Müslümanın olumundan sorumludur. 

ABD bir devlet değil, adeta bir menfaat Ģirketidir. 

                                                           
 Vahit ÖZDEMiR (BASIN ACIKLAMASI) (E) Konsolos-Uluslararasi Iliskiler Uzmani 
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Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesiyle ülkemizin diğer saygın 

üniversitelerinde yüzlerce diplomasimizi yetiĢtiren ve  hoca ligini yapan Eski 

DıĢiĢleri Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Prof.Dr. ġükrü Sina Gürel‘in Türkiye 

ile Suriye arasında ciddi bir arabuluculuk 

görevini  yapabileceğini  düĢünüyorum. 

Medyaya yansıyan haberlere göre, Prof.Dr. ġükrü Sina GÜREL gecen yıl 

Suriye Devlet BaĢkanı ESED ile  dostane bir görüĢme yapmıĢtı. 

DıĢiĢleri Bakanı Mevlut CAVUSOGLU, DıĢiĢleri Bakan Yardımcısı 

Büyükelçi Ahmet YILDIZ, DıĢiĢleri Bakanlığı MüsteĢarı Büyükelçi Ümit 

YALCIN  ile  Merkez'de ve yurtdıĢı teĢkilatımızda görevli yüzlerce 

diplomatımızın  yetiĢtirilmesinde emeği gecen ve  hocalığını yapan, Orta-Doğu 

ülkeleriyle Suriye'de büyük bir  saygınlığı olduğunu düĢündüğüm Prof.Dr. 

Gürel‘in Türkiye ile Suriye arasında arabulucuk görevini yapabileceğini 

DıĢiĢleri Bakanlığında 40 yıl hizmet etmiĢ emekli bir Diplomat/Konsolos 

olarak  Sayın CumhurbaĢkanımızın ve Hükûmetimizin takdir ve 

tensiplerine  saygılarımla sunuyorum. 

Sayın CumhurbaĢkanımızın AK Partili olmasa bile yerli ve milli bir  zat 

olan Prof.Dr. ġükrü Sina Gürel‘i Suriye konusunda "Özel Temsilci" sıfatıyla 

görevlendirmesinin ülkemizin yararına olacağını değerlendiriyorum. 

TARĠHĠ VE ÖNEMLĠ BĠR OLAY: 

DıĢiĢleri Bakanlığından emekli bir Büyükelçi‘nin bana Ģahsen anlattığına 

göre, rahmetli Bülent ECEVIT 1999 yılında  kuracağı hükûmet listesinde 

DıĢiĢleri Bakanı olarak Prof.Dr. ġükrü Sina Gürel‘in ismini yazıyor. Ancak 

devrin CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel‘in basta  DıĢiĢleri BaĢdanıĢmanı, 

DıĢiĢleri Bakanlığı MüsteĢarı ve Bakanlıktaki Israil ve ABD yanlısı diplomatlar 

Gürel‘in "Sahinler grubu" içerisinde yer aldığını  ve aĢırı "Yahudi 

düĢmanı"  olduğunu iddia ederek sabatayist Ġsmail Cem‘in DıĢiĢleri Bakanı 

olmasını sağlıyorlar. 

Çaresiz kalan BaĢbakan ECEVIT de Prof.Dr. ġükrü Sina Gürel‘i AB 

Genel Sekreterliği ve Kıbrıs‘tan sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirmek 

mecburiyetinde kalıyor. 

2002 yılında DıĢiĢleri Bakanı Ġsmail Cem‘in istifasıyla  Devlet 

Bakanlığından  DıĢiĢleri Bakanlığı ve BaĢbakan Yardımcılığına kaydırılan 

Prof.Dr. ġükrü Sina GÜREL ile bir vesileyle görüĢen DEMIREL, DıĢiĢleri 

Bakanı   Gürel‘den özür dileyerek hakkını helal etmesini rica ediyor.  
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 TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER 

MANDADAN EVVEL ĠSTĠKLAL 

  Av. Hüseyin ÖZBEK       

Falih Rıfkı Atay, 1. Dünya SavaĢında Suriye-Filistin cephesinde konuĢlu 

4.Ordu Komutanı Cemal PaĢa‘nın maiyetinde bulunur. PaĢanın hususi 

kâtipliğini yürüttüğü 4 yılın tanıklığı, Zeytin dağı, AteĢ ve GüneĢ gibi kitaplara 

kaynaklık eder. ġam‘da Cuma namazı sevdalıları baĢta olmak üzere, anlayanlar 

için halen geçerli, ibretlik dersler içeren eserlerdir. Harbin sonuna doğru, dört 

yüzyıllık Osmanlı mülkü Suriye tahliye edilip, Anadolu‘ya çekiliĢin tasviri, 

anlatım yalınlığıyla, duygusal resmediĢle, yenilginin içe iĢleyen acısıyla, Yeni 

Adana‘nın kurucusu Ahmet Remzi Beylerin kuĢağından, Ahmetlerin, 

Mehmetlerin hepsinin trajik destanıdır: 

“Eşyamı ve kâğıtlarımı, bavuluma yerleştiriyorum. Artık Şam’dan ayrılıyoruz. 

Cemal Paşa İstanbul’da istifa edecektir. Tren giderken, iki tarafımızda Suriye 

ve Lübnan’ı sanki safra gibi boşaltıyoruz. Yarın kendimizi Anadolu 

köylerinin arasında Kudüs’üz, Şamsız, Lübnan’ız, Beyrut’uz ve Halep’iz, öz 

can ve öz ocak kaygısına boğulmuş, öyle perişan bulacağız. 

Kumandanım harap Anadolu topraklarını gördükçe: 

-Keşke vazifem buralarda olsaydı, diyor. 

Keşke vazifesi oralarda olsaydı Keşke o altın sağanağı ve enerji fırtınası, bu 

durgun, boş ve terkedilmiş vatan parçasının üstünden geçseydi.  

-Eğer kalırsam, diyor; bütün emelim Anadolu’da çalışmaktır.  

Eğer kalırsa, eğer bırakılırsa… Anadolu hepimize hınç, şüphe ve 

güvensizlikle bakıyor. Yüz binlerce çocuğunu memesinden sökerek alıp 

götürdüğümüz bu anaya, şimdi kendimizi ve pişmanlığımızı getiriyoruz.   

İstasyonda bir kadın durmuş, gelene geçene: 

-Benim Ahmed’i gördünüz mü? Diyor. 

Hangi Ahmed’i? Yüz bin Ahmed’in hangisini? 
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Yırtık basmasının altından kolunu çıkararak trenin gideceği yolun, İstanbul 

yolunun aksini gösteriyor. 

-Bu tarafa gitmişti, diyor. 

O tarafa? Aden’e mi, Medine’ye mi, Kanal’a mı, Sarıkamış’a mı, Bağdat’a 

mı? 

Ahmed’ini buz mu, kum mu, su mu, skorpit yarası mı, tifüs biti mi yedi? Eğer 

hepsinden kurtulmuşsa, Ahmed’in görsen, ona da soracaksın: 

-Ahmed’imi gördün mü? 

Hayır… Hiç birimiz Ahmed’ini görmedik. Fakat Ahmed’in her şeyi gördü. 

Allah’ın Muhammed’e bile anlatamadığı Cehennemi gördü. 

Şimdi Anadolu’ya, batıdan, doğudan, sağdan, soldan bütün rüzgârlar bozgun 

haykırışarak esiyor. Anadolu, demiryoluna, şoseye, han ve çeşme başına inip 

çömelmiş, oğlunu arıyor. 

Vagonlar, arabalar, kamyonlar, hepsi, ondan, Anadolu’dan utanır gibi, hepsi 

İstanbul’a doğru, perdelerini kapamış, gizli ve çabuk geçiyor.  

Anadolu Ahmet’ini soruyor. Ahmed, o daha dün bir kurşun istifinden daha 

ucuzlaşan Ahmed, şimdi onun pahasını kanadını kırmış, tırnaklarını büzmüş, 

bize dimdik bakan ana kartalın gözlerinde okuyoruz.”  

Ahmet Remzi Beylerin, 30 Ekim 1918 Mondros AteĢkesinin ardından dört 

yıldır vuruĢtukları cephelerden dönüĢlerinde karĢılaĢtıkları Anadolu, yukarıda 

anlatıldığı gibidir. Ġmparatorluğun dört bir yanına uğurladıkları evlatlarını bir 

daha göremeyecek analar, sönmüĢ ocaklar, viran olmuĢ haneler, ekilmeyen 

tarlalar, boĢ ambarlar, davarı, sığırı kalmamıĢ ağıllar umutsuzluk tablosunun 

diğer ayrıntılarıdır. 

1.Dünya SavaĢının, bir baĢka söylemle Birinci PaylaĢım SavaĢı‘nın 

çıkıĢ nedeni, Hasta Adam dedikleri Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun mirasının 

paylaĢılması olduğuna göre kaderimiz bellidir: Tereke emperyalistler tarafından 

paylaĢılacak, halk köleleĢtirilecektir. 30 Ekim 1918 Mondros AteĢkesi, 10 

Ağustos 1920‘de ipe çekilirken boynumuza asmayı tasarladıkları Sevr‘in 

önsözü olarak tasarlanmıĢtı. Gençleri cephelerde kalmıĢ, insan kaynağı 

neredeyse kurumuĢ, ekonomik ve mali kaynakları tükenmiĢ Türklerin bu 
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dayatmalara her halde bir itirazları olamazdı! En iyisi her dayatılanı itirazsız 

kabul ederek, iĢgalcileri hiddetlendirmemek olmalıydı! ĠĢler Efendi Sahiplerin 

hayalleri doğrultusunda geliĢmeyecektir! Adana sokaklarında devriye gezen 

Fransızları görünce, cepheden yaralı dönen Ahmet REMZĠ, alnının çatısı 

budur deyip kurĢunu dehlemek istediyse de düĢününce vazgeçti. Ġmparatorluğun 

uzak cephelerinde vuruĢtuğu düĢmanı, baba toprağında görmenin dayanılmaz 

acısı yanında bedenindeki kurĢunların, Ģarapnel parçalarının adı bile olmazdı. 

Avni DOĞAN ile omuz omuza verip vuruĢacaklardı. Öyle de yaptılar. 

KurĢuna ihtiyaçları vardı. Ama matbaa kurĢununa! Cephaneleri matbaa kâğıdı, 

baskı makinesi, hurufat kurĢunları, Adana Gazetesi, Yeni Adana Gazetesi 

müstahkem mevzileri olacaktı. Öyle de oldu. Milli ruhun ĢahlanıĢında, son 

vatan toprağından iĢgalcilerin kovulmasında çok etkili bir silah oldu 

Yüreğirlerin YENĠ ADANA GAZETESĠ. Aynı zaman kesitinde kuzeyde, 

Kastamonu'nun Ahmet Remzi‘si olan Hüsnü AÇIKSÖZ ile Kastamonu‘nun 

Avni Doğan‘ı olan Hamdi ÇELEN adlı iki silah arkadaĢı da aynı silahı, aynı 

siperi, aynı tarzda vuruĢmayı tercih edeceklerdir. Silah, AÇIKSÖZ 

GAZETESĠ‘ dir.  

15 Haziran 1919‘da ilk sayısı MANDADAN EVVEL ĠSTĠKLAL 

manĢetiyle çıkar! Milli Mücadele‘nin Kuzey Cephesini tutmuĢ AÇIKSÖZ ile 

Güney Cephesini tutmaya hala devam eden YENĠ ADANA, iki silah arkadaĢı, 

iki omuzdaĢ, iki yoldaĢ, hepimize vatan sevgisi, özgürlük, bağımsızlık, kalem 

namusu konusunda ders vermeye devam ediyor. 
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER 

 

NAHT SANATI: ĠZMĠR KARġIYAKA ALAYBEYDE YAġATILIYOR! 

 

 

         Ömer Lütfü ERKARAMAN, Fethi KARAGÜRBÜZ, Fehmi BĠLGĠLĠ 

Mustafa ÖZTÜRK, Mesut ÖNDE, Rauf ZENGER, Sait BĠBER 

Devletlerin sahip olması gereken en önemli dayanaklarının baĢında dili, 

tarihi ve kültürü karĢımıza çıkar. Milli politikaları bunları tek merkezden 

yürütmek ve kendi vatandaĢlarına yaymak zorundadır. Bu kurumların baĢında 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı gelmekte yerel yönetimler de bu politikaları 

desteklemek durumundadır. ĠĢte bu kültür hizmetlerinde en önemli durum 

geçmiĢ kültür sanat ve edebiyat birikimlerini genç kuĢaklara akatarmak olarak 

karĢımıza çıkıyor.  

Kısacası DĠL, TARĠH VE KÜLTÜR ÜÇGENĠNDE BĠR TÜRKĠYE 

ÖZLEMĠ siyasal alanı yönetenlerin de mutlaka çok öncelikli hedefi olmalı 

gelecek kuĢaklara bu nadide birikimlerimiz aktarılmalıdır. NAHT SANATI 

ĠġTE BU AÇILARDAN SON DERECE ÖNEMLĠDĠR. KUTLUYORUZ BU 

USTALARIMIZI..Saygılarımızla baĢarılarının devamını diliyoruz... 
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SON DERECE EL EMEĞĠNE GÖZ NURUNA DAYAYAN BAZI 

ÖRNEKLER NAHT SANATININ ZERAFETĠNĠ ORTAYA KOYUYOR... 
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ĠZMĠR‘DEN YÜKSELEN BĠR BÜYÜK ÇABA VE ORTAYA KOYDUĞU 

EL SANATLARINDAKĠ MUCĠZELER!! KAYBOLMAK ÜZERE OLAN 

EL SANATIMIZI YAN YANA GELEN ĠDEALĠST SANATÇILARIMIZ 

BÜYÜK BĠ ÖZVERĠ ĠLE BĠRLĠKTE YAġATIYORLAR. 
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BASINDA NAHT SANATI VE ÖMER ERKARAMAN 
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Bu sanat ustalarına Uluslararası Türkbilim Dergisi olarak baĢarılar, sağlık ve 

esenlikler diliyoruz. Ġzmir kent yönetimleri böyle değerlerin örgütleĢmeleri 

yanında genç kuĢaklara bu kültürü aktarabilmek için farklı uygulamalara 

geçmek ve kültürümüzü geleceğe taĢımak üzere daha yoğun çalıĢmaları 

yapmaları gereğine inanıyor ve bu yönde eğitim ve planlama öneriyoruz. 
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER 

ARAPÇA TABELALAR NEDEN ÇOĞALIYOR 

Av. A. Erdem AKYÜZ 

Türkiye‘de özellikle lüks giyim ve tüketim malzemeleri satan yerlerin 

isimleri, Türkçe‘de bulunmayan kelimeleri taĢımaktadır.  

―English Home, Pierre Carden, Tommy Hildfiger, Abbate, Lazzoni, 

LC Waikiki, Collezione, Schafer, Media&Markt‖ bunların bazılarıdır. 

Bırakın bu yerlerden alıĢ veriĢ yapmayı, bu mağazalara girip çıkmanın 

bile ayrı bir havası var. Ġnsanın kapıdan girerken ve özellikle çıkarken yürümesi 

değiĢiyor, Ģöyle bir etrafa bakınıyor, tanıdık veya gören var mı diye. 

Kadın ve erkek giysilerinde önemli markalar ise; ―Lakoste, Calvin 

Clein, Divarese, Lancome, Cliniqute, Nine West, USS Polo Assn, Estee 

Lauder, Lee Cooper, Saint Laurent‖ gibi markalar. 

Ne yazık ki ayakkabı dünyası da böyledir. Ayakkabının üzerindeki 

―Lumber Jack, Puma, Adidas, Nike, Dockers, Caterpillar, Kinetix, 

Reebok‖ gibi marka isimlerinin ve çizgilerinin görünmesi önemli bir ayrıcalık. 

Ama isimleri telaffuz ederken dikkatli olmak gerek ―Reebok‖ markasını 

yazıldığı gibi okur ve tezgâhtardan isterseniz, baltayı taĢa vurdunuz demektir. 

Son zamanlarda çok moda olan, çok yaygın ve çok saygın islami giysi ve 

tesettür markaları ise ayrı bir âlem: ―Doque, AllDay, NurĢima, Veteksline, 

Healthy, Twilight, Hüma KuĢu, Tekbir Giyim, Sefa&Merve, Hicap Pretty‖ 

bunlardan bazıları.  

Tamamı halis ipekten çeĢitli ve pırıl pırıl renklerden oluĢan bu giysiler 

―Zennube, abiye, tunik, ferace, Ģifon baskılı hicap Ģal, türban pamuklu 

jarse, destur yelek, ferace, kap‖ isimlerini taĢıyor.  

Lüks baskılı kocaman karton kutuları taĢıyan bacılarımız bu 

dükkânlardan alıĢ veriĢ yaparak, mağaza önünde bekleyen lüks ciplerine binip 

uzaklaĢıyorlar. 

Yerli üretim, milli sanayi kalmayınca olacağı budur.  

Artık tarih olan ve unutulan ―Yerli Malı Yurdun Malı, Her Türk Onu 

Kullanmalı‖ sözleri unutulunca da olacağı budur. 

Gene de o günlerimiz iyi günlerimizmiĢ. ġimdi, hristiyan Sırbistan‘dan 

―Helal Kesim kurbanlık et‖ ve yahudi Ġsrail‘den ―Helal üretim gıda 

maddeleri‖ ithal ediliyoruz. 

Türkçe tabela dahi kalmadı. 
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Hiç değilse, eskiden yazılı yabancı marka ve isimleri taĢıyan tabelaları 

zorlukla olsa dahi okuyabiliyorduk. Artık tabelaları okumak için ―Arapça‖ 

veya ―bilinmeyen bir dil‘i‖ bilmek gerekiyor.  

Hani TBMM‘de bazı vekiller Kürtçe konuĢtukları zaman zabıtlara 

―bilinmeyen bir dil ile konuĢtu‖ diye yazılırdı ya, iĢte o bilinmeyen dil Ģimdi 

belediyelerde ve kamu kurumlarının tabelalarında yer alıyor. 

Arapça‘ya gelince artık, ülkemize sığınmacı olarak gelen Araplar, Türkçe 

öğrenmek bir yana ―Siz niye Arapça bilmiyorsunuz‖ diye bize kızıyorlar. 

Türkçe öğrenmeye ve konuĢmaya hiç hevesli görünmüyorlar. 

Türkiye Cumhuriyetinin en eski ve en köklü kanunlarından biri olan 

―Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun‖ ile ―Beynelmilel 

erkamın (uluslararası rakamların) Kabulü Hakkında Kanun‖ rafa kalktı. 

Bu kanunlara göre ―Devletin bütün daire ve kurumlarında ve bilcümle 

özel kuruluĢlarda Türk harfleriyle yazılmıĢ yazıların kullanılması 

zorunludur. ‖ ibaresine ve diğer bir maddesinde yer alan ―Türkçe eğitim 

yapılan kurumlarda Türk harfleri kullanılır, eski harflerle eğitim 

yasaktır.‖ maddesine rağmen sokaklarda Arapça tabelalar, belediyelerde 

bilinmeyen bir dilde tabelalar ve okullarda Arapça öğrenimi almıĢ baĢını 

gidiyor. 

Türkiye ve Türkçe adeta bir iĢgal altındadır. 

Bu iĢgale kapı açanlar ve göz yumanlar, Belediye BaĢkanından ĠçiĢleri 

Bakanına kadar yasalara göre suç iĢlemektedirler. 

Yasalarda yer alan uygulama ve yaptırımların bir an önce ve noksansız 

olarak uygulanacağı ümidini taĢımaktayız. 

Bu, bir ümit olmaktan öte, yasal bir zorunluluktur. 
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ULUSLARARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ YAYIM ĠLKELERĠ VE 

YAZIM KURALLARI 

 

1.     Uluslararası Türkbilim dergisi hakemli bir dergi olup, hakemler 

Türkiye'deki ve diğer ülkelerin üniversite öğretim üyeleri arasından yazının 

içeriğine uygun olarak belirlenir. 

2. Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmıĢ Türkçe, Ġngilizce, Almanca ve 

Fransızca bilimsel çalıĢmalar yayımlanır. 

3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma baĢlanabilecek 

Ģekilde iki nüsha ve kopyalanmıĢ disketiyle dergi adresine temsilcilerimizin 

kontrolünde gönderilmelidir. 

4. Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde yayımlanmıĢ ya da 

yayımlanmak üzere gönderilmiĢ olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi 

formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aĢağıda belirtilen biçimde 

yazılmalıdır: 

        Üst: 5,2 cm Sol: 5 cm Alt: 5cm Sağ: 3,5 cm 

        Karakter: Times New Roman 11 Punto Satır Aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 6 

5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde Uluslararası Türkbilim 

Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. 

6. Yazarlar e-mail adresiyle birlikte, gsm numaralarını da bildirmelidir. 

7. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi 

yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden 

gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde 

düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecektir. 

Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. 

8. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara 

ait çalıĢmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir. 

9. Makale baĢlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra ortalanarak 

yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum ile birlikte 

dipnot olarak ilk sayfada verilecektir. 

10. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir. 

(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası 

sırasıyla).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41). Açıklama notları ise sayfa altında dipnot 

Ģeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel standartlara uygun 

olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalıĢmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir. 

Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır. 



 

 

 

 

 
 

 

 
TÜRKBĠLĠM MAYIS 2018 

 

248 

 

11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 

12. Her makalenin baĢına yazar tarafından mutlaka makale baĢlığı dâhil hem 
Türkçe ve hem Ġngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler 150 

kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır. 

13. ÇalıĢmanın hem ingilizce hem türkçe baĢlığı mutlaka belirtilerek özet 
verilmeli; içerik içinde önemli anahtar kelimeler de türkçe veya diğer belirtilen 

dillerde yazılmalıdır. 

14. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde email 
adreslerini, GSM ve Kurum Telefonlarını diğer yazıĢma adreslerini de 

yazmalıdır. 

15. Uluslararası Türkbilim dergisi dört aylık periyodlarla yılda üç sayı olarak 
yayımlanır. 

 

                                                ULUSLARARASI TÜRKBĠLĠM BaĢ Editörü: 

Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 

 


